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SAMMANFATTNING 

Vårt syfte med detta examensarbete var att belysa processer kring samverkan och 

åtgärdsprogram i dagens skola. I barnkonventionen går att läsa alla barns rätt till 

utbildning. När man läser styrdokument som läroplaner och annan relevant 

litteratur inser man vikten av åtgärdsprogrammens existens. Dessa två antaganden 

utgör grunden för våra utgångspunkter tillsammans med begreppet en skola för 

alla. För att få en förförståelse och större kunskap om åtgärdsprogram och om 

samverkan mellan lärare och specialpedagoger kring åtgärdsprogrammen har vi 

satt oss in i den specialpedagogiska verksamhetens historia, åtgärdsprogrammens 

innehåll, syfte och till slut samverkan kring åtgärdsprogram. Vi har gjort en 

kvalitativ studie byggd på intervjuer av lärare och specialpedagoger för att få en 

djupare förståelse av deras roller i skolan. Vi fann att kunskap om 

åtgärdsprogrammen var stor och att samverkan mellan pedagogerna verksamma i 

de berörda skolorna fungerade bra. Vi fann även att pedagogerna i skolan 

upplevde ett samarbete med föräldrarna och eleverna fungerade och att det var av 

vikt att denna samverkan fungerade på ett tillfredställande sätt.  
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1 INLEDNING 

I FN:s barnkonvention går att utläsa att barnkonvention antogs av FN:s 

generalförsamling 1989 och trädde i kraft året därpå. En av grundbultarna i 

konventionen är principen om barnets bästa. I denna konvention har barn och 

ungdomars rättigheter för första gången samlats i ett samlat dokument. Alla barns 

rätt till utbildning slås fast i artikel 28 där samtliga konventionsstater erkänner 

barnets rätt till utbildning. I FN:s standardregel nummer sex slås fast att staterna 

bör erkänna rätten till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för 

barn, ungdomar och även vuxna med funktionshinder. Staterna bör även se till att 

en sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen. 

Specialundervisning får förekomma enligt standardreglerna, men endast 

undantagsvis. En sådan specialundervisning bör enligt standardreglerna syfta till 

att förbereda de studerande för undervisning i det ordinarie skolsystemet. 

Specialundervisningen bör självfallet ha lika hög standard och lika höga 

ambitioner som den ordinarie undervisningen samt vara nära knuten till den (FN 

1989, FN.se hämtad 2009 – 04 – 20).  

 

Salamancadeklarationen antogs i samband med världskonferensen om 

specialundervisning i Salamanca 1994. Deklarationen manifesterar principen om 

att barn med behov av särskilt stöd bör undervisas inom det ordinarie 

undervisningsväsendet. Enda tänkbara undantag är undervisning för elever som är 

döva och dövblinda vars undervisning kan vara lämpligare att förlägga till 

specialskolor eller specialklasser och specialavdelningar i vanliga skolor. Enligt 

denna deklaration har varje barn grundläggande rättigheter till undervisning, unika 

egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Konventionen uppmanar 

samtliga regeringar att i lagstiftning eller riktlinjer fastställa principen om 

integrerad undervisning, vilket innebär att alla barn skall undervisas inom det 

ordinarie skolväsendet. Vid UNESCO:s världskonferens om ”Utbildning för alla 

2000” antogs Dakaröverenskommelsen som bl.a. innehåller en överenskommelse 

om att medlemsländerna ska arbeta för att uppnå sex övergripande mål för UFA 

(Utbildning för alla). Bl.a. handlar det om att säkerställa att alla barn senast 2015 
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får tillgång till och fullföljer en kostnadsfri grundskoleutbildning av god kvalitet 

(SOU 1997:108, Salamancadeklarationen 2004). 

1.1 EN SKOLA FÖR ALLA 

SOU (1997:108) skriver att en grundläggande princip är alla människors lika 

värde liksom rätten till utbildning. I Sverige är begreppet en skola för alla centralt 

i såväl skolan och skollagstiftningen som utbildningspolitiken. Begreppet en skola 

för alla kan tolkas på olika sätt i olika dokument. Ideologin om detta begrepp 

utvecklades framför allt i början av 1960-talet, då man började tala om 

normalisering och integrering. Det talas om en skola för alla i bemärkelsen av att 

elever med olika funktionshinder inte särskiljs från andra elever. Begreppet kan 

också förstås i ett vidare perspektiv där en skola för alla tyder på en skola där alla 

elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där 

alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. 

Förhoppningen är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som stärker deras förmåga att anpassa sig till det moderna 

samhället och att delta i förändringen av dagens samhälle. En skola för alla 

innebär att skolan skall organiseras så att den är lika funktionell för alla elever, 

oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Det bör ses som en självklarhet att 

skolans uppgift är att erbjuda varje individ en relevant undervisning samt optimala 

utvecklingsmöjligheter. Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige kommit 

långt i arbetet med visionen om en skola för alla (SOU 1997:108). 

 

Idén om en skola för alla har varit svårt att få till trots att grundskolan kan ses 

som en utveckling av iden, enligt Claes Nilholm (2007). Begreppet har nu 

utvecklats till begreppet ”inclusion” – vilket innebär ”en förändring av hela 

skolmiljön för att anpassa denna till mångfalden av elevers olikheter” (s 50). En 

skola för alla och/eller inclusion är en viktig faktor inom specialpedagogiken och 

dess verksamhet. 

 

Inom det svenska skolsystemet har begreppet En skola för alla växt sig allt 

starkare alltsedan 1968 då skolplikt infördes och detta gällde även elever med 

grav utvecklingsstörning. Denna term symboliserar en skola där alla elever blir 
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sedda och bemötta, där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras 

behov och krav, där alla elevers erfarenheter får utrymme etc. Stora krav ställs 

därför på framförallt lärare och skolledare för att förverkliga En skola för alla när 

det gäller kunskaper om elever med olika funktionshinder samt nödvändiga 

åtgärder som bör vidtas. En viktig del av arbete består i att utveckla föräldrars 

allmänna kunskap om skolans åtgärder i den enskilda elevens fall för att de aktivt 

skall kunna medverka i utformningen av åtgärdsprogram. För att en integrerad, 

likvärdig och sammanhållen skola skall kunna nås måste skolan kunna anpassa sin 

organisation och sin undervisning för att alla elevers förutsättningar skall tas till 

vara. (Teveborg 2001). 

Som det nämnts ovan har barns rättigheter funnits länge i olika sorters 

deklarationer som gäller världen över. Även begreppet en skola för alla ser vi som 

en sådan rättighet som FN och Salamancadeklarationen skriver att barn har rätt till. 

Det är med detta i åtanke som vi vill skriva om åtgärdsprogram, då 

åtgärdsprogrammen faktiskt är en rättighet för elever i skolan idag. 

Åtgärdsprogram och specialpedagogisk verksamhet har diskuteras fram och 

tillbaka under hela vår utbildning. Vi har mött begreppen sedan våra första 

terminer på lärarutbildningen och har genom olika studier fått en förförståelse för 

åtgärdsprogram och specialpedagogik. Detta genom litteratur, seminarium, 

förläsningar men även under våra olika VerksamhetsFörlagdUtbildning - perioder 

har vi på olika sätt mött och tagit del av åtgärdsprogram som fenomen. Med 

bakgrund i den utbildning vi fått och i det som står i FN och de olika 

deklarationerna vill vi nu i detta examensarbete gå ett steg längre och fördjupa oss 

i fenomenet åtgärdsprogram.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I följande tre kapitel kommer vi ge en överblick av de teoretiska grundantaganden 

som vi har som bakgrund till vår studie. 

2.1 SPECIALPEDAGOGISK VERKSAMHET 

När det gäller den specialpedagogiska verksamheten framhålls i läroplaner att 

varje enskild individ som verkar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd. Allt detta samtidigt som man bör göra skolan och dess 

miljö till en god miljö för utveckling och lärande. Det finns ett stort 

tolkningsutrymme inom de olika styrdokument som ligger till grund för skolan 

och den specialpedagogiska verksamheten. Specialpedagogiska discipliner har en 

mycket nära koppling till den pedagogiska. Det är viktigt att se den 

specialpedagogiska verksamheten i relation till övrig pedagogisk verksamhet. Den 

specialpedagogiska definitionen kan också ses som ett medvetet prövande samt 

vidareutvecklande av mer allmänna pedagogiska teorier (Atterström & Persson 

2000). Skolan liksom den offentliga barnomsorgen har i Sverige fått ett allt 

starkare inflytande över barns liv samt blivit en viktig arena för samhällets strävan 

att bevara och främja deras psykiska hälsa. Liljegren (2001) menar vidare att 

samarbetsklimatet och den professionella kompetensen spelar en avgörande roll 

för hur barn inte bara trivs i skolan utan även hur de kreativt kan växa och 

utveckla ansvars- och självkänsla. Men de kan även erfara misslyckanden, 

utstötning och mobbing (Liljegren 2001). 

2.1 SPECIALPEDAGOGIKENS HISTORIA 

1842 års skola tvingade elever som inte klarade skolans krav att med hjälpa av aga, 

att tysta sitta av sin skoltid eller gå om tills ”grunden inhämtats” (Maltén 1991). 

Möjligheterna att stödja de mer svagpresterade eleverna var dåliga pga. stora 

klasser, knapphändig lärarutbildning m.m. Allt eftersom började man inse vikten 

av specialundervisning för elever med dessa behov och den första hjälpklassen 

inrättades i Norrköping 1879. Centrala bestämmelser om hjälpklassers inrättande 

utfärdades dock inte förens 1942. Mycket handlade om att sanera de vanliga 

klasserna där svagpresterade placerades i särskilda klasser. (Maltén 1991) 
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Alla elever som avvek från det normala i form av prestationer eller beteenden 

skulle avskiljas till en mer anpassad skolsituation där undervisningen låg på lägre 

nivå med mer konkreta metoder, dvs. en mer normativ elevsyn. Placering i 

specialklasser skulle göras på objektiva grunder och prövningar och testningar av 

olika slag blev vanliga inslag. Det vilade således en differentialpsykologisk men 

också medicinsk anda över specialundervisningen fram till och med början på 

1960-talet. I samband med detta blev utstötningsmekanismerna föremål för flera 

studier och kraven på att flertalet elever så långt det var möjligt skulle gå i vanlig 

klass. Grundskolans första läroplan (Lgr 62) infördes parallellt med specialklasser, 

en ny forma av specialundervisning och därmed infördes den integrerade skolan. 

Skolan som skulle ta emot alla barn. I och med detta accepterar skolan att 

människor är olika och att alla har rätt att få hjälp att tillvarata sin egen unika 

utvecklingsmöjligheter. I samband med integreringens intågande fick eleverna 

lära sig att ta hänsyn till sina kamrater med svårigheter och tillfälle att upptäcka 

deras positiva sidor. (Maltén 1991) 

I den andra läroplanen som presenterades 1969 (Lgr 69) las stor vikt vid 

elevcentreringen då man sökte ta tag i den inre och pedagogiska förnyelsen av 

skolan. Här kom individen och arbetssättet att hamna i fokus, ”i centrum för 

skolans verksamhet står den enskilda eleven” (Maltén 1991 s 13). Skolans uppgift 

var att lära de svagpresterade att leva, fungera och arbeta med sitt handikapp. I 

läroplanen uttrycktes att specialundervisningen bör betraktas som en 

kompletterande eller stödjande undervisning parallellt med övrig undervisning i 

vanlig klass. Den samordnade specialundervisningen var i och med detta på 

frammarsch (Maltén 1991). 

 

Den vanligaste formen av specialundervisningsinsatser var 1972 grundade på 

undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter, intellektuella svårigheter, 

anpassnings- och beteendestörningar, bristande skolmognad och 

matematiksvårigheter. Hela 23 % av grundskoleeleverna fick under samma period 

någon form av specialundervisning. Lgr 69 visade sig inte fungera så bra man 

tänkt sig. Många av de berörda eleverna mådde inte bra och antalet konflikter 

mellan elev- skolpersonal ökade liksom stressen, vantrivsel, mobbning etc. En 

utredning tillsattes, SIA (Skolans Inre Arbete)- utredningen, med syfte att arbeta 
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med skolans inre arbete. Utredningen kom fram till att elever med skolsvårigheter 

skulle stödjas inom skolans och den sammanhållna klassens ram med målet att 

skapa en attraktiv arbetsmiljö. I och med detta beslöt man att lämna den mer 

detaljreglerade och regelstyrda skolan för att istället arbeta med en målstyrd skola. 

I samband med detta började man aktivt arbeta med speciella åtgärdsprogram 

(Maltén 1991). Specialpedagogiken ses som en tvärvetenskaplig disciplin som 

involverar ämnesområden som psykologi, psykiatri, sociologi, kommunikation 

samt handikappvetenskap. När man talar om specialpedagogiska i ett historiskt 

perspektiv talar Atterström och Persson (2000) om fyra modeller på vilken de 

specialpedagogiska åtgärderna har baserats på: Den magiska modellen såg 

olikheter som antingen ett straff av Gud eller som en helvetisk hemsökelse och 

betraktades med fruktan. Om ett barn inte kan lära sig samma saker som alla andra 

beror detta på att barnet inte anstränger sig tillräckligt mycket och bör betraktas 

som en latmask enligt den moraliska modellen. Enligt den medicinska modellen 

blir förklaringar i linje med annorlunda eller dysfunktionella beteenden allt 

vanligare med utgångspunkt i de ökade kunskaperna om människan som en 

biologisk varelse. Här blir patienten reducerad till en diagnos som beskriver 

funktionsfelet samt lämpliga åtgärder. Människor runt ett barn med en diagnos 

riskerar att bli så upptagna av diagnosen och dysfunktionen att de glömmer vad 

barnet faktiskt kan göra (Atterström & Persson 2000). Författarna ställer sig i 

enlighet med andra forskare frågande till om det inte kan vara så att det ökande 

behovet av dessa förklaringsmodeller till elevers beteende speglar den frustration 

och stress som den nuvarande samhällsstrukturen skapat. I den intellektuella 

modellen betonas till skillnad från tidigare modeller begrepp som personlighet och 

intelligens (IQ). Modellen är problematisk för elever med t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter som i övrigt är kompetenta i andra ämnen. Den svenska 

implementeringen av specialpedagogik i klassrummet bygger i stort på den modell 

som beskriver brist, dvs. eleven lider av olika anledningar en avsaknad av 

förmågan att nå upp till en gräns som anses motsvara en normalprestation. Denna 

bristmodell innebär att bristen på förmåga alltid förstås från det perspektiv som 

erkänner en IQ-relaterad kompetens och sällan uppmuntrar eleven med problem 

att utveckla en egen och specifik kompetens (Atterström & Persson 2000). 
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Atterström och Persson (2000) menar att bristmodellen dvs. den intellektuella 

modellen har en förmåga att stärka och skapa problem som nödvändigtvis inte 

existerar. Detta menar man bl.a. har medfört att man i styrdokument föredrar att 

diskutera barn med behov av särskilt stöd framför begrepp som barn med 

beteendestörningar och/eller inlärningssvårigheter. Trots detta anser Atterström 

och Persson (2000) att detta medfört en ringa genomslagskraft då elever som på 

ett eller annat sätt är annorlunda fortfarande på olika sätt uppfattas som bristande. 

Med detta i åtanke ställer vi oss frågan är det värdefullt att fortsätta skilja på 

pedagogik och specialpedagogik då den sistnämnda inte längre ses som en 

annorlunda pedagogik? Kanske borde, precis som nämns i SOU 1999:63, 

begreppet specialundervisning framförallt användas för att belysa den historiska 

utvecklingen i skolan. Detta menar Atterström och Persson (2000) innebär att de 

specialpedagogiska åtgärderna inte nödvändigtvis måste vara begränsade till 

särskilt utbildade specialpedagoger vilket får konsekvenser för lärarrollen och 

dess funktion (Atterström & Persson 2000). Under följande rubrik kommer vi nu 

att förklara begreppet åtgärdsprogram samt ge en kort historisk tillbakablick och 

beskriva vad läroplanerna säger.  

2.1.1 PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK 

Det föreligger en kvalitativ skillnad mellan pedagogik och specialpedagogik 

snarare än en gradskillnad menar Maltén (1991). Författaren menar vidare att 

specialpedagogiken i högre grad än allmänpedagogiken betonar helhetssynen på 

utvecklingsuppgiften med specifik inriktning på hindren för inlärning och 

utveckling samt på den enskilda elevens behov och förutsättningar. 

Huvuduppgiften för en lärare med specialpedagogisk kompetens är att hävda 

behoven hos elever med svårigheter samt bevaka deras rättigheter då skolan, med 

betoning på grundskolan, är ämnad att vara en skola för alla. Arbetet är grundat 

på förebyggande respektive åtgärdande arbete. Det förebyggande arbetet handlar 

för alla lärare om att anpassa kursinnehåll och arbetssätt till elevens 

förutsättningar respektive behov vilket skapar en mer individanpassad 

skolsituation. Liljegren (2001) skriver i sin avhandling om en lång tradition, inom 

framförallt skolpolitiken, där alla barn ska ha rätt till en likvärdig grundutbildning, 

dvs. en skola för alla. En skola där alla elevers behov av grundläggande 

kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt deltagande i samhällslivet 
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tillgodoses. Detta kopplar vi samman med det som står tydligt formulerat i 

skollagens första kapitel (1985:1100): 
Utbildningen skal ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till i elever i behov av 
särskilt stöd.  

 Att diagnostisera svårigheternas natur och utforma åtgärdsprogram ligger inom 

ramen för det åtgärdande arbete och fokuserar således på de riktade insatserna 

kring en elev på individnivå. Kunskapen ses som nyckeln för att inte behandla 

symptom i sig utan snarare orsaken (Maltén 1991). 

2.2 VAD PÅVERKAR OCH FORMAR EN VÄXANDE MÄNNISKA? 

I slutet av 1960- och 70-talet började man inse att handikappade elevers 

svårigheter ofta kunde orsakas av förhållanden utanför den enskilda eleven. 

Möjliga orsaker till en elevs svårigheter ligger som nämnts tidigare inte enbart hos 

den enskilda eleven utan står även ofta att finna i de miljöer som de har kontakt 

med under sin uppväxt (hemmiljö, skolmiljö, samhällsmiljö och fritidsmiljö). 

Hemmiljön är den viktigaste miljön för elevens förberedelse för vuxenlivet och 

skapas härigenom inom familjen. Där grundläggs självförtroende och personlighet. 

En otrygg hemsituation kan speglas genom arbetslöshet, ofrivilliga flyttningar, 

ekonomiska problem, missbruk, skilsmässor etc. och kan rycka undan grunden för 

en sund utveckling och inlärning. Kunskapsinhämtning och 

personlighetsutveckling går hand i hand och går inte att hålla isär enligt Maltén 

(1991). Elevens självbild och identitetsutveckling är på sikt avgörande för dess 

inlärningsförmåga. (Maltén 1991) 

En av åtgärdsprogrammens viktigaste delar är utvecklingen av individen, detta 

kan man koppla samman med vad Maltén (1991) skriver om samverkan. Det är i 

samverkan med människor som utveckling och inlärning sker men även de 

mänskliga behoven är centrala. Maltén (1991) beskriver dessa mänskliga behov 

med hjälp av Maslows behovstrappa som bygger denna tes på att den lägsta nivån 

måste vara tillfredsställd, om det ska bli möjligt för individen att komma vidare 

till nästa nivå. Det första steget i behovstrappan bygger på fysiologiska behov för 

att följas av trygghetsbehov, samhörighetsbehov, erkänsla och självförverkligande.  

Maltén (1991) menar vidare att ha kunskap om dessa mänskliga behov är viktigt 

när vi som lärare arbetar med vidareutveckling hos en elev utifrån den grund som 
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lagts i hemmiljön. Beroende på skolans perspektivval får den specialpedagogiska 

verksamheten olika konsekvenser. I ett relationellt perspektiv hamnar elev, lärare 

och lärandemiljö i fokus för de specialpedagogiska åtgärderna med ett långsiktigt 

perspektiv där orsaken till de specialpedagogiska behov går att finna i elever i 

svårigheter, dvs. svårigheter som uppstår i mötet med olika företeelser i 

utbildningsmiljön. I motsats till ovannämnda perspektiv ser ett kategoriskt 

perspektiv enbart eleven i fokus för de specialpedagogiska åtgärderna med ett 

kortsiktigt perspektiv där orsaken till dessa åtgärder går att finna i eleven med 

svårigheter där de antigen ses som medfödda eller på annat sätt individbundna 

(Atterström & Persson 2000).  För lärarnas del handlar det om en ökad kunskap 

om eleven och dess behov samt en helhetsbild av de åtgärder som sätts in för 

eleven i samband med programmen. Vidare kan det finnas ett behov av 

kompletterande vidareutbildning för lärarnas del (Teveborg 2001). 

3 ÅTGÄRDSPROGRAM 

1976 kom begreppet åtgärdsprogram från riksdagen som beslutade att 

grundskolan skulle börja upprätta programmen. Begreppet dök upp i en SIA-

utredning, i utredningen står att syftet med åtgärdsprogrammet, vilket är att beröra 

är att påverka villkoren för elevens deltagande i gruppen. När detta begrepp 

myntades, skulle skolan sluta använda s.k. undervisnings- och träningsprogram, 

då de endast fokuserade på att eleven skulle helas till att kunna följa den vanliga 

undervisningen. SIA-utredningen ville att skolan skulle utvecklas till att passa 

elevernas behov, undervisningen och arbetssätt skulle istället utvecklas. Eleven 

och dennes föräldrar skulle vara aktiva i upprättandet. I Lgr 80 går att läsa: 

 
Att utgå från eleven innebär inte att det räcker med en diagnos av eleven. En 
sådan kan ge otillräcklig information för att förstå svårigheter som uppstår i 
skolan. Det är nödvändigt att också belysa elevens relationer till andra och 
diskutera arbetsförhållandena i skolan. Ett åtgärdsprogram handlar i första hand 
om att påverka de förutsättningar under vilka eleven arbetar i skolan. Hur kan 
dessa förändras för att väl svara mot elevens situation? Krav kan komma att 
resas både mot de lärare som undervisar eleven, övrig personal i skolan samt 
kamraterna och mot eleven själv (s 17 – 18 skolverket 2001)  

 

Begreppet åtgärdsprogram utvecklades senare i Lpo 94 och i Lpf 94 då de nämner 

att åtgärdsprogrammen ska vara till för elever som riskeras att inte nå målen. 

(Skolverket 2001) 
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3.1 VAD ÄR ETT ÅTGÄRDSPROGRAM? 

Betänkandet från Läs- och skrivkommittén (LÄSK) (SOU 1997:108) skriver så 

här om åtgärdsprograms syfte; 

 
Det viktigaste syftet med åtgärdsprogrammet är att påverka förutsättningarna för 
det enskilda barnets aktiva deltagande i sin grupp eller klass ordinarie arbete 
oavsett vilket särskilt stöd han eller hon därutöver behöver (s. 53). (citerat i 
Skolverket 2001, s12)  

 

Syftet med ett program är att analysera samt åtgärda en elevs svårigheter. Det bör 

således innehålla en plan som omfattar problembeskrivning, beskrivning av 

elevens behov, målbeskrivning, åtgärdsplanering, genomförande samt utvärdering. 

Vidare bör programmet ses som ett pedagogiskt arbetsverktyg med en begränsad 

giltighet. Genom kontinuerlig utvärdering bör programmet således regelbundet 

omarbetas tills syftet är nått. Ett åtgärdsprogram skall utarbetas i samarbete 

mellan elev, föräldrar och skolans personal. De åtgärder som sätts in kan innebära 

att eleven tas ur den vanliga undervisningen och placeras i särskild 

undervisningsgrupp eller ev. få anpassad studiegång. Utredningen kan även 

innebära att kontakt kan upprättas med andra myndigheter som 

socialförvaltningen vid behov. Om möjligt bör åtgärdsprogrammen ha som 

målsättning att lösa problemen inom den vanliga undervisningen. Endast i 

undantagsfall bör åtgärdsprogram innehålla sekretessbelagda uppgifter (Maltén 

1991). 

Ett åtgärdsprogram upprättas oftast genom att elev, förälder eller lärare är oroliga 

över elevens utveckling i skolan, då den sociala eller den kunskapsmässiga 

utvecklingen. Det kan även vara någon annan i arbetslaget som anser att ett samtal 

kring eleven behöv utifrån dennes observationer av eleven i verksamheten. I 

Skolverkets (2001) rapport står det att lärare ofta observerar eleven ett par år 

innan de upprättar ett åtgärdsprogram, detta för att se hur elevens utveckling går 

framåt. Åtgärdsprogrammet ger en helhetssyn och sammanhang i samarbetet för 

alla inblandade. Det är viktigt att alla inblandade vet vad de andra gör och varför 

de gör som de gör. Samarbete är därför väldigt viktigt mellan alla 

inblandade(Skolverket 2001). Förordningen om åtgärdsprogram är formulerad på 

följande sätt för grundskolan, särskolan och specialskolan: 
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Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare 
eller på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, 

 



 

skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och dennes 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetande av programmet 
(citerat i Skolverket 2001, s 8).  

 

På gymnasiet ser bestämmelserna lite annorlunda ut då de säger att föräldrar inte 

ska vara inblandade i åtgärdsprogrammet om eleven är 18 år. Det är rektor som 

har huvudansvar för att ett åtgärdsprogram upprättas, eleven ska ha en aktiv roll i 

upprättandet och i uppföljningarna. Hur mycket eleven är aktiv kan se olika ut 

beroende på elevens villkor (Skolverket 2001). 

3.1.1 ÅTGÄRDSPROGRAMMENS INNEHÅLL 

Utvecklingssamtalet som fenomen utgör en viktig bas i det specialpedagogiska 

arbetet och blir därmed nära sammankopplat med åtgärdsprogrammet (SOU 

1997:108). Ett utvecklingssamtal kan vara en naturlig väg att gå när man ska 

upprätta åtgärdsprogram, man kan vid dessa tillfällen diskutera en av de viktigaste 

frågorna ”Vad kan eleven i respektive ämne”( Skolverket 2001, s 10) med alla 

inblandade och utifrån diskussionen bygga upp åtgärdsprogrammets innehåll. En 

del elever förstår ibland inte sina hinder och har då svårt att se vilka insatser som 

ska kunna hjälpa dem. Följande citat beskriver i korthet vad Skolverket (2001) 

säger om hur viktiga formuleringen kan vara för elevens skull: 
Om insatser inom skolans område ska ha möjlighet att bli verkningsfulla är det 
därför viktigt att såväl problemformulering som insatser i största möjliga 
omfattning utgår från elevens perspektiv och aktiva deltagande (citerat i 
Skolverket 2001, s 10).  

 

Elever med åtgärdsprogram som inte har fullständiga betyg när de går ut skolan 

har ofta inte varit med och påverkat åtgärdsprogrammets innehåll (Skolverket 

2001). 

 

Åtgärdsprogrammen kan se olika ut, de kan vara en beskrivning av hur skolan och 

hemmet kan samarbeta eller så kan de beskriva hur eleven ska göra för att kunna 

målen som finns i åtgärdsprogrammet. Vid uppföljning och utvärdering är ett 

samarbete mellan hem och skola viktigt, då det är vid dessa tillfällen alla samlas 

kring elevens behov (Skolverket 2001). Den kanske viktigaste delen av ett 

åtgärdsprogram är uppföljningen och utvärderingen. Hur frekvent uppföljningen 

skall vara är hänger mycket på hur gammal eleven är och vilka svårigheter 

han/hon har. Viktiga frågor vid uppföljningen är enligt Skolverket (2001): 
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• Hur har vi lyckats med måluppfyllelsen? 
• Vilka är orsakerna till resultaten? 
• Vilka ändringar är motiverade för att få stånd en fortsatt utveckling? 
• Då målen är uppnådda, vilket är nästa steg? ( Skolverket 2001, s 16). 

 

Uppföljningen skall leda till att nya mål sätts upp, då både nya mål för planering 

och för genomförande och när nästa uppföljning skall ske (Skolverket 2001). 

Samtliga åtgärder, framsteg och utvecklingar som sker skall noggrant 

dokumenteras av samtliga berörda eller medverkande. Kjellström och Nordberg 

(1999) säger att dokumentation ständigt är ett underlag för det dagliga arbetet i 

specialpedagogisk verksamhet som på ett tydligt sätt visar på utveckling och ny 

kunskap(Kjellström & Nordberg 1999). Även Teveborg (2001) säger att vid 

arbetet med dokumentation är det av stor vikt att ställa sig frågor som vilka 

effekter olika åtgärder haft, vad man borde ha gjort annorlunda, vilka ev. nya 

åtgärder som bör vidtas osv. Då åtgärdsprogram är en offentlig handling är det 

viktigt att respektera den enskilda elevens samt dennes föräldrars rätt att avgöra 

om ev. vissa delar av kartläggningen av någon anledning ej bör vara en del av 

programmet och således sekretesskyddas. Fortlöpande uppföljningar samt 

utvärderingar är en viktig del i arbetet med åtgärdsprogram och är särskilt viktiga i 

det inledande skedet av programmets bruk då detta mer eller mindre borde ske 

dagligen. I detta skede är det även viktigt att vid behov gå in och ändra i 

programmet för att närma sig ett mer tydligt sådant (Teveborg 2001) 

3.1.2 LÄROPLANER OCH LAGAR 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna – Lpf 94 slås fast att skolans 

undervisning skall anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

Vidare går att läsa att särskild uppmärksamhet skall tas till elever som av olika 

anledningar ej kan nå upp till målen i sin utbildning samt att skolan då har särskilt 

ansvar för dessa elever. Ett sätt att kombinera läroplanerna med 

åtgärdsprogrammen är att använda sig av målen som finns i Lpo 94 och Lpf 94. 

Målen kan hjälpa läraren att se elevens starka och svaga sidor. Målen skall därför 

vara utgångslägen för utformningen av åtgärdsprogrammen. Dessa mål skall även 

vara faktiska och kunna utvärderas. Målen skall sättas upprättade av alla 

inblandade tillsammans, dvs. lärare, elev och föräldrar (Skolverket 2001) I 

skollagens fjärde kapitel, 1 § (Skollagen, 1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd 

skall ges till elever med svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd i skolan 
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skall enligt skollagen fattas av rektor på skolan. Vidare slår 

grundskoleförordningen (Grundskoleförordningen, 1994:1194, 5 kap. 1 §) fast att 

eleven samt dennes vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid ett ev. 

utarbetande av åtgärdsprogram (Skollagen 1985). 

 

Det är som tidigare nämnt rektorns ansvar att se till att åtgärdsprogram upprättas 

vid behov. I utformningsarbetet är det viktigt att alltid uppmärksamma de starka 

sidorna hos eleven samt bygga upp dennes självförtroende. Det är härigenom som 

motivation skapas vilket i sig är en nödvändig förutsättning för att inlärning skall 

kunna ge varaktiga resultat. De åtgärder som anges i ett åtgärdsprogram måste 

alltid anges tydligt, T.ex. vem som är ansvarig för varje enskild åtgärd och hur 

man skall följa upp dessa. (Teveborg 2001). 

 

3.1.3 VILKA ELEVER FÅR ÅTGÄRDSPROGRAM? 

Barn och unga i behov av särskilt stöd är enligt Liljegren (2001) ”ingen entydig 

statistisk grupp” (s 11). Nationella kvalitetsgranskningar har i Liljegrens mening 

visat att det finns en stor variation mellan skolors bedömningar med allt från 10 % 

till uppemot 50 %, ibland till och med 75 %, av barn i behov av särskilt stöd i 

någon form (Liljegren 2001). En diagnos av den enskilde eleven ger många 

gånger otillräcklig information när det gäller att förstå svårigheter som uppstår i 

skolan. Kännedom om elevens relationer till andra och om arbetsförhållandena i 

skolan bör därmed ses som nödvändiga komplement. SIA-utredningen betonade 

starkt att elevens självuppfattning och självtillit har stor betydelse för lärande och 

utveckling. (SOU 1997:108) Stödundervisning skall enligt 

grundskoleförordningen ges till en elev om misstankar om att denne inte kommer 

att nå målen eller vid andra skäl väcks. Ev. stödinsatser måste alltid utgå från det 

enskilda barnets behov och individuella åtgärdsprogram måste utarbetas 

(Teveborg 2001).  När skolans personal, elevens vårdnadshavare eller eleven själv 

för fram uppgifter om behov av ett åtgärdsprogram, ska rektor på skolan se till att 

ett åtgärdsprogram utarbetas. En individualiserad undervisning som 

specialpedagoger kan ge kräver rutin och arbetsro för att ge ett gott utbyte. 

Pedagogiska stödinsatser måste utgå från den enskilda eleven samt innefatta en 

kartläggning av dennes förutsättningar och behov, personalens kompetens och 
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möjligheter, fysisk och social miljö samt innefatta en planläggning och 

åtgärdsprogram (Teveborg 2001). 

 

I den västerländska del av världen som vi i Sverige lever i domineras skolan av 

IQ-relaterade kompetenser. Därmed värderas t.ex. läsning, skrivning och räkning 

högre än mer praktiska såsom estetiska och sociala färdigheter enligt Atterström 

och Persson (2000). Detta innebär att pedagogen måste finna den förmåga som 

eleven faktiskt har och utifrån denna söka uppfylla andra mål. Det är viktigt att 

pedagogiken finner en plattform där eleven känner sig trygg för att kunna utveckla 

en inlärningsprocess och det är utifrån denna plattform man sedan bör arbeta med 

de färdigheter eleven har svårt för (Atterström & Persson 2000). 
All typ av undervisning behöver ta hänsyn till den kompetens ett barn kan 
utveckla snarare än den kompetens som systemet ofta kräver att en elev måste 
utveckla (Atterström & Persson 2000).  

Kjellström och Nordberg (1999) uppmärksammar att elever kan ha en på något 

sätt besvärlig hemmiljö men ändå ha en väl fungerande skolgång tack vare 

fungerande relationer i skolmiljön. De menar vidare att det är viktigt att se varje 

elevs enskilda behov, hitta deras styrkor och inlärningsstil. Deras grundsyn bygger 

på att det enda vi kan ändra på är oss själva (Kjellström & Nordberg 1999). 

Mycket tyder på att antalet elever som upplevs ha svårigheter i skolan har ökat. I 

vissa sammanhang talas det om att upp emot 25 procent av eleverna inom skolan 

har olika former av svårigheter (SOU 1997:108).  

3.1.4 BEHOVET AV KVALIFICERADE ÅTGÄRDSPROGRAM 

Den tidigare synen på åtgärdsprogram har varierat och i Lgr 69 fanns det diffusa 

begreppet och termen ”undervisnings- och träningsprogram” (UT- program) med. 

Då läroplanen inte gav någon närmare definition av detta var tolkningsutrymmet 

stort och tolkningarna blev således många och vida. En tolkning av 

undervisningsprogram var att det var detsamma som individualisering inom 

klassens ram och träningsprogram å andra sidan stod för genomgripande åtgärder 

utanför klassen. Då UT- programmen ofta hade en påtaglig 

undervisningsteknologisk karaktär hade Lgr 80 däremot en inlärnings- och 

utvecklingspsykologisk syn på åtgärdsprogram. Här sågs arbetsenheten som den 

naturliga enheten inom vilken man skulle försöka lösa olika problem och 

diskussionen inom arbetslagen eller elevvårdskonferensen kring en elevs problem 
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skall resultera i ett åtgärdsprogram. Av programmet, som skall utarbetas av skola, 

elev och föräldrar tillsammans samt utgå från elevens behov, skall framgå vad det 

är man vill söka åstadkomma. Programmet bör även ange med vilka medel och 

metoder man vill arbeta. I samband med Lgr 80 framhålls samverkan som ett 

måste (Maltén 1991). Åtgärdsprogram är inte bara nödvändiga utan även 

obligatoriska i den svenska skolan idag och det är av största vikt att skolledare, 

lärare och övrig berörd personal tillsammans med eleven samt dennes föräldrar 

upprättar ett åtgärdsprogram. Detta arbete skall alltid ha sin utgångspunkt i den 

enskilda elevens behov och förutsättningar. Riktpunkten för skolans arbete är 

framförallt att hjälpa varje elev till en allsidig utveckling samt att söka främja 

dennes personliga mognad till en fri samt självständig individ (Teveborg 2001). 

4 SAMVERKAN KRING ÅTGÄRDSPROGRAM 

Samverkan utanför arbetsenheten innefattar samverkan - mellan stadierna, med 

skolans elevvårdspersonal, med andra specialpedagoger på skolan eller inom det 

egna rektorsområdet, med den psykiska barn- och ungdomsvården samt med 

hemmen (Maltén 1991). En viktig grundpelare i det svenska skolsystemet som 

även anges i skollagen är alla elevers rätt till bästa möjliga utbildning utifrån sina 

förutsättningar, behov och intressen. Läroplanerna anger särskilt vikten av 

samarbete med hemmen där bl.a. följande anges 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. Skolans arbete måste därför ske i samarbete med hemmen… 
Skolans och vårdnadshavarens gemensamma ansvar för elevers skolgång 
(citerat i Teveborg 2001, s 89). 
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Genom att låta föräldrar direkt medverka eller tar ansvar för vissa åtgärder blir de 

delaktiga i åtgärdsprogrammet (Teveborg 2001). Kjellström och Nordberg (1999) 

beskriver samarbetet med föräldrarna som ett paraply som ständigt ligger över 

hela den specialpedagogiska verksamheten. Utan ett samarbete med föräldrar är 

det svårt att nå fram till eleverna då de är de viktigaste personerna i deras liv. 

Eleven känner sig trygg när skola och föräldrar samarbetar och deklarerar sina 

gemensamma mål. I de fall där samarbete med föräldrar inte är möjligt läggs stor 

vikt vid att fullfölja ett gott samarbete med eleven för att fullfölja och genomföra 

planering enligt åtgärdsprogrammet. Kontinuerliga samtal där elev, föräldrar och 

lärare medverkar är ett viktigt inslag i arbetet med åtgärdsprogram i samband med 

studiomodellen som Kjellström och Nordberg skriver om har som målsättning att 

 



 

öppna upp och öka möjligheterna för ”gråzonbarns” behov av stödundervisning, 

dvs. de med lättare svårigheter som det inte funnits utrymme för tidigare. 

(Kjellström & Nordberg 1999). 

 

I SOU (1997:108, s 17) hävdas ” att graden av måluppfyllelse i hög grad är 

relaterad till hur skolan fungerar som samarbetsarena ”. Utredningen pekar även 

på att rutiner och kommunikationer i och utanför skolan är av vikt kring elever i 

svårigheter. Det är i samverkan med miljön som varje människa utvecklar sin 

uppfattning om det egna jaget enligt utredningen. Individens självuppfattning i 

skolans värld påverkas också av hur deras prestationer, svar och resultat bemöts 

av omgivningen. P.g.a. detta bör arbetet med åtgärdsprogram, som har till syfte att 

stödja såväl verksamheten som den enskilda eleven, ta sin utgångspunkt i elevens 

hela situation och bör därför vara ett ansvar för alla vuxna runt den enskilda 

individen. Framförallt är det viktigt att åtgärdsprogrammet påverkar 

förutsättningarna för den enskilda elevens aktiva deltagande i sin grupp eller klass 

ordinarie arbete (SOU 1997:108). 

 

Samarbetet mellan skolans lärare och pedagoger avspeglar sig på elevens 

förtroende för skolan. Brister det någonstans så kan det skapa problem i elevens 

förhållande till pedagogerna. Och Skolverket (2001, s12) ställer frågan: ”Är det ett 

stödjande eller ett försvarsinriktat klimat?” Lärarnas och rektors samarbete bör 

fungera och de bör ha samma bild av skolan kultur för att lättare förstå skolan 

dynamik och på så vis kunna vara stödjande så att de kan hjälpa elevens 

självförtroende. Rektorns kunskap om detta påverkar ledarskapet och då även 

arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket 2001). 

 

Individer är olika och kommer från olikartade sociala miljöer och har både lika 

och olika erfarenheter, kunskaper och språk. Detta är väl känt för varje pedagog 

och lärare och är ett av skolans mer klassiska problem. Specificeringen av 

kravnivåerna i grundskolans kursplaner har bl.a. gjort det tydligt att innebörden av 

begreppet en skola för alla ställer höga krav på skolans verksamhet. Ansvaret för 

att förverkliga en skola som alla kan lämna med goda förutsättningar är inte bara 

lärare, pedagoger och skolledares ansvar utan måste även tas av skolpersonalens 
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uppdragsgivare. Härvid blir kursplanernas uppnåendemål och strävansmål viktiga 

att diskutera. Andra krav ställs på läro- och kursplaner i en skola där alla ska nå 

vissa kunskaps- och färdighetsnivåer. Orsakerna till svårigheter är många även om 

symtomen i skolsituationen kan se väldigt lika ut. Oberoende av orsaker har 

skolan ett viktigt ansvar här, alla elever skall trots detta ges goda förutsättningar. 

Skolans personal har ett särskilt ansvar för elever som får svårigheter i skolan och 

detta framgår tydligt i läroplaner och grundskoleförordningen. Det har visat sig att 

resurser i form av undervisningstimmar inte bara är det som behövs utan i lika hög 

grad kunskap och kompetens. Många med erfarenheter av svårigheter vittnar om 

hur den i tid mätt hjälp de fått inte alltid var den hjälp de behövde. (SOU 

1997:108). 

4.1 LÄRARENS ROLL INOM RAMEN FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM 

Jakobsson (2002) tar i sin avhandling upp samverkan kring elever med 

skolsvårigheter. I följande citat beskriver Skolverket vad som är viktigt för läraren, 

föräldern och eleven: 

 
Viktiga komponenter som identifierades i studien var en engagerad lärare som 
stöttar eleven, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur för 
kunskapsöverföring och samarbete inom skolan, tillgängliga lokaler, bra 
klassrumsklimat, en insiktsfull arbetsledare samt nödvändiga resurser. De 
aktuella komponenterna gäller den generella skolmiljön och är viktiga för alla 
elever. För elever i behov av särskilt stöd skulle de kunna öka möjligheterna att 
få stöd inom klassens ram (citerat i Jakobsson 2002, s 17). 

 

Tidigare forskning visar att det är klassrumsrelaterade förhållanden som 

interaktion mellan lärare och elev eller mellan elev och elev snarare än 

bakgrundsvariabler på individnivå som avgör urval och behov av 

specialundervisning. Detta innebär att en utvecklad differentierad metodik i 

klassen och dess omgivande miljö kan ses som en rimlig lösning för att reducera 

det sedvanliga behovet av specialundervisning (Atterström & Persson 2000). 

 

Lärarna kan samarbeta med varandra om elevens svårigheter berörs i olika ämnen, 

det är bara ett plus om de gör det, både för eleven och för dem själva. 

Åtgärdsprogrammet kan då innehålla alla ämnen och ge en utförligare beskrivning 

av elevens utveckling och svårigheter. Lärare som har jobbat länge i ett arbetslag 

känner att ett sådant samarbete är viktigt medan lärare som inte är vana att jobba i 
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ett arbetslag känner att det kan vara en extra arbetsuppgift som de är ovana vid 

och som kan bli för stor. En av de viktigaste arbetsuppgifterna det samarbetande 

arbetslaget har är att förtydliga målen i åtgärdsprogrammet så att de är förståliga 

för alla inblandade (Skolverket 2001) 

 

Lärarens utveckling är även den viktig, om läraren är uppdaterad så blir det lättare 

att stödja eleven. Läraren bör vara uppdaterad i vad för sorts svårigheter som 

elever kan stöta på i skolan, detta för att undvika att läraren skapar för låga 

förväntningar på eleven (Skolverket 2001). Vi kommer i nästa stycke ta upp 

specialpedagogens roll. Vi kommer nu att fortsätta med specialpedagogens roll.  

4.2 SPECIALPEDAGOGENS ROLL INOM RAMEN FÖR 

ÅTGÄRDSPROGRAM 

I många arbetslag har specialpedagogen en central roll. Denne undervisar enskilda 

elever från arbetsenhetens samtliga klasser och har därigenom en möjlighet att 

skaffa sig en överblick över vad som fungerar bra respektive mindre bra. Elever i 

svårigheter har under många år i huvudsak ansetts vara ett ansvar för 

specialpedagogen (SOU 1997:108). Ansvaret för skapande av en skola för alla har 

specialpedagogen gemensamt med övriga lärare i skolan och arbetslaget. 

Specialpedagogens huvuduppgift får inte bli att på ett ensidigt sätt anpassa eleven 

till skolans krav. Snarare bör fokus hamna på att hävda ett specialpedagogiskt och 

förebyggande synsätt med krav på att undervisningen anpassas efter elevernas 

behov samt förutsättningar. Maltén (1991) menar att många specialpedagoger vill 

att arbetslaget försöker se eleven som en helhet där intellektuella som såväl 

sociala och emotionella behov är centrala. Vidare skriver Maltén (1991) om en 

positiv grundsyn som utgångspunkten för specialpedagoger där fokus hamnar på 

att bygga vidare på detta istället för att bara se till felen (Maltén 1991). Den 

skolpsykologiska kvalitet samt kvantitet, vilken specialpedagoger och dess arbete 

faller inom ramen för, samvarierar i hög grad med ett lands ekonomi samt 

utbildningssystem. I länder, Sverige i detta fall, där utbildning värderas högt och 

där ett väletablerat skolsystem återfinns är också kvaliteten på arbetet 

genomgående högt (Liljegren 2001). 
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Specialpedagogens viktigaste uppgift blir att påverka och bidra med kompetens 

inom de områden som riskerar att leda till svårigheter. För skolans personal är det 

viktigt att det pedagogiska arbetet, snarare än funktionsnedsättningar eller andra 

svårigheter, står i fokus när lärandemiljön för individer i svårigheter planeras 

(SOU 1997:108). Specialpedagogen utnyttjas olika på olika skolor, det kan finnas 

en specialpedagog knuten till varje arbetslag och det kan även finnas en 

specialpedagog på hela skolan som arbetar med alla. Specialpedagogen har många 

varierande arbetsuppgifter, att upprätta åtgärdsprogram, att stödja lärare och 

elever, då både i grupp och individuellt. Specialpedagoger jobbar både i 

smågrupper och med individuellt stöd med eleverna. Dessa grupper kan se olika ut 

beroende på skolans utformning och de kan vara både tillfälliga och permanenta. 

Klasslärare kan behöva detta stöd för att kunna anpassa lektionerna till alla elevers 

behov. De kan även behöva specialpedagogens stöd att utforma lektionernas 

innehåll så att de är anpassade till eleverna (Skolverket 2001). 

 

Jakobsson (2002) skriver i ett avsnitt om specialpedagogisk verksamhet och tar 

här upp historia kring verksamheten. Fram till 1970 – talet ansågs skolsvårigheter 

som en ”defekt” hos eleven, vilket då ”behandlades” genom systematiska och 

individuella träningsprogram. Under 70 och 80 – talet ansågs skolsvårigheter som 

ett fenomen i det sociala och kontextuella sammanhanget och lärandet skedde då, 

ansågs det i meningsfulla situationer. 1990 – talet influerades av många olika 

synsätt på elever med skolsvårigheter, men det individuella synsättet kom tillbaka 

(Jakobsson 2002). 

 

Vill vi prata om eleven som en elev i eller med svårigheter? Om utgångspunkten 

är elever med svårigheter hamnar fokus många gånger på elevens brister och det 

blir därmed eleven som är problembäraren. I och med detta söks förklaringen till 

svårigheterna och bristerna hos den enskilde individen. Specialundervisningens 

historia och tradition har sin utgångspunkt i detta perspektiv. Med perspektivet 

elever i svårigheter fokuseras individen men också den situation som eleven är en 

del av. D.v.s. elevens förutsättningar, erfarenheter och kunskaper som det 

pedagogiska arbetet (SOU 1997:108). Speciallärare med en i huvudsak 

undervisande roll har under 1990-talets både ekonomiska och samhälleliga 
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besparingar och förändringar drastiskt minskat. Istället har ersatt dessa med 

specialpedagoger som är färre till antal men med en mer uttalad expertfunktion 

(Atterström & Persson 2000). 

 

Kjellström och Nordbergs (1999) studiomodell vill utveckla elevernas sociala och 

kommunikativa kompetens samtidigt som man utökar deras kunskapskompetens, 

erbjuda andra inlärningskanaler än de traditionella, ge dem ökat självförtroende 

genom att lyckas både relationsmässigt och ämnesmässigt etc. (Kjellström & 

Nordberg 1999). Miljön i vilken skolverksamheten bedrivs måste enligt dem alltid 

styras utifrån den enskilda elevens behov. Författarna menar att samarbetet mellan 

lärare, elev, förälder och övrig skolpersonal är centralt för att nå upp till målen 

med verksamheten i samband med stödundervisning. Vikten av att ge eleven 

uppgifter de med säkerhet kan klara av att genomföra och slutföra är av vikt i 

specialpedagogens arbete. 
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5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att belysa processen kring ett åtgärdsprogram för att få 

en djupare förståelse av åtgärdsprogrammens utformande. Vidare vill vi genom 

intervjuer studera hur samverkan sker kring ett åtgärdsprogram mellan 

specialpedagoger, lärare och elever.  

 

Vi har byggt våra frågeställningar utifrån vårt syfte. Vi har valt att dela in våra 

frågor i områdena åtgärdsprogram och samverkan: 

Vad kan ett åtgärdsprogram innebära ur olika perspektiv? 

Vad för sorts funktion har ett åtgärdsprogram i skolan? 

Hur upplever specialpedagoger och lärare samverkan sinsemellan kring ett 

åtgärdsprogram? 

På vilket sätt är eleverna delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram, enligt lärare 

och specialpedagoger? 

 

6 REDOVISNING AV EMPIRISK STUDIE 

6.1 METOD 

Vi har valt att använda intervju som metod vilket Lagerholm (2005) skriver är att 

använda en kvalitativ metod. Han skriver vidare att man arbetar kring få personer 

med mer anpassbarhet och med mer ingående frågor. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas enligt Repstad (2007) av att den går mer på djupet än bredden. Detta 

innebär att man endast studerar en eller ett fåtal miljöer, men att de istället 

studeras som en helhet (Repstad 2007). Detta har vi tagit fasta på, då vi valde att 

göra endast fem intervjuer mer ingående.  En av fördelarna med intervjuer är att 

förstå deras tolkningar samt uppfattningar om de händelser som studeras. ”En 

respondentintervju ger mer direkt information om en individs egna känslor, åsikter 

och uppfattningar”(Repstad 2007 s 15). Detta anser vi vara en bra metod för vår 

studie då vi vill undersöka hur pedagogerna själva ser på samverkan sinsemellan. 

Intervju som metod har kritiserats för att vara för idealistisk och individualiserad 

vilket innebär att den i hög grad fokuserar för mycket på den enskilda individens 

åsikter och bortser från sociala och materiella strukturer samt ramvillkor. Repstad 
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(2007, s 85) menar att ”en kvantitativ intervju är ofta för snäv och inrutad för att 

kunna fånga en levande människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt”.  

Vidare menar författaren att det är bättre om man gör mer ingående analyser av ett 

fåtal intervjuer än ytliga analyser av flera.  

 

Annika Eliasson (2006) menar att den kvalitativa metoden sysslar med sådant som 

går att beskriva med ord och lämpar sig väl för att tränga in på djupet. Vi har 

arbetat utifrån en strukturerad intervju där vi använt oss av ett i detalj 

genomarbetat frågeschema.  Vi har även valt att spela in intervjuerna, då vi anser 

att det är lättare att spela in och sedan transkribera intervjuerna än att endast 

anteckna ner vad informanterna säger, detta då det finns en risk att något 

försvinner. En informant ville dock inte bli inspelad och vid detta tillfälle 

antecknades vad som sades. 

6.2 URVAL/AVGRÄNSNINGAR 

Vi har intervjuat fem pedagoger verksamma inom gymnasieskolan och 

grundskolan, tre av dem specialpedagoger och två av dem ämneslärare och alla 

med erfarenhet av specialundervisning och i samband av dokumentation 

åtgärdsprogram. Samtliga har arbetat i skolan i minst fyra år. Alla intervjuer är 

genomförda i två olika mellanstora svenska kommuner i Sverige under våren 2009. 

Två av skolorna där pedagogerna är verksamma har ett stort antal invandrarelever. 

Lärare A arbetar i en förberedelseklass, hon har tidigare arbetat som klasslärare, 

pedagog B arbetar som specialpedagog på en F – 5 skola, pedagog C arbetar som 

specialpedagog på en F – 9 skola, pedagog D arbetar som specialpedagog och 

lärare E arbetar i en stödverksamhet som hon och pedagog D har startat upp på en 

gymnasieskola. Vi har gjort ett medvetet val när vi har begränsat oss till fem 

informanter. Detta val bygger på att vi anser att om man vill komma en intervju på 

djupet så kan man inte ha för många informanter. Detta påstår Per Lagerholm 

(2005) och ”även om syftet med en intervju inte är att få fram ett brett, statistiskt 

resultat måste urvalet av informanter vara väl genomtänkt. Ditt syfte med en 

intervju är ju att få en djupare förståelse för ett fenomen […]” (s 54). Vårt urval av 

informanter bygger på tillgångsurval. Med det menar vi att vi tog kontakt med 

dessa pedagoger som för oss redan tidigare var kända lärare och specialpedagoger. 
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Vi ville utifrån ett lärarperspektiv belysa arbetet kring och med ett åtgärdsprogram. 

Specialpedagogerna ansåg vi vara av vikt och en självklarhet att intervjua då de 

har det största ansvaret för åtgärdsprogrammens utformning samt att de har en 

annan kompetens i området än lärare. Att intervjua rektorerna på skolorna hade 

varit intressant, men vi anser att de inte har lika stor del i åtgärdsprogrammens 

utformning som specialpedagoger och klasslärare. Rektorerna har ansvar för att 

åtgärdsprogrammen upprättas men inte utformningen av dem. Repstad (2007) 

skriver att det viktigaste kriteriet vid urval av informanter är att forskaren räknar 

med att den/de aktuella personerna har viktig och relevant information som rör 

kunskap, erfarenhet, åsikter, attityder osv. Med detta i åtanke valde vi medvetet 

bort rektorer.  

Våra intervjufrågor valdes utifrån syfte och frågeställningar. Exempel på frågorna 

är:  

• Hur vanliga är åtgärdsprogram på skolan? 

• Fungerar samarbetet mellan skolan och föräldrar kring ett åtgärdsprogram? 

• Vad blir lärarens/ specialpedagogens roll i samband med åtgärdsprogram? 

• Beskriv processen kring ett åtgärdsprogram, dvs. när ni upprättar ett. 

För att se frågeschemat i sin helhet se bilaga 1. 

6.3 VALIDITET OCH RELIABILITETEN  

Eliasson (2006) menar att pålitligheten, d.v.s. reliabiliteten svarar på frågan om vi 

kan lita på att undersökningen ger samma resultat förutsättningsvis att vi upprepar 

den under så likartade förhållanden som möjligt. För att den vetenskapliga 

trovärdigheten och studiens slutsatser ej ska ifrågasättas krävs hög reliabilitet. 

Hög reliabilitet karaktäriseras av att vi kan lita på resultatet går att upprepa, låg 

reliabilitet karaktäriseras av motsatsen. Reliabiliteten fastställs av hur mätningarna 

utförs samt hur noga de bearbetas (Eliasson 2006). I vår studie har det varit viktigt 

för oss att försäkra oss om att mätningarna (intervjuerna) genomförts på samma 

sätt oavsett när, var och av vem de gjorts (då vi inte har genomfört intervjuerna 

tillsammans). Vidare menar Eliasson (2006) att ju högre reliabiliteten är desto 

bättre är förutsättningarna för att också få en hög validitet i studien. Validiteten 

talar om ifall undersökningen ger svar på det undersökningen avser att mäta. 

Validiteten svarar i motsats till reliabiliteten på frågan om vi kan räkna med att 

 23 

 



 

undersökningen är giltig, att den mäter det vi vill att den ska mäta. För att erhålla 

en hög validitet är det viktigt att redan i ett tidigt skede reda ut frågeställningen, 

för att vara på det klara med vad det är vi tänker mäta. Detta ansåg vi tidigt vara 

av vikt, vi valde därför att läsa litteratur i ett tidigt skede och sedan utifrån den 

skriva vår frågeställning. Vidare är det viktigt att kontrollera att den information 

som samlas in är giltig (Eliasson 2006).  Vi har tolkat detta genom att tillfråga 

verksamma lärare, dvs. lärare som är aktiva i skolan. 

7 ANALYS 

Vi har valt att utifrån intervjuerna dela in analysen i två huvudområden, 

samverkan och åtgärdsprogram, då detta är de områden vi berör i samband med 

intervjuerna och som även är fokus för denna studie. I följande analys kommer vi 

att utgå från intervjuerna och redovisa informanternas svar i form av exempel. 

7.1 SAMVERKAN 

I följande avsnitt analyseras samverkan kring åtgärdsprogram i olika sammanhang 

utifrån informanternas svar. 

7.1.1 SAMVERKAN MELLAN KOLLEGOR/ REKTORER 

Samtliga informanter upplever att de får stöd i sitt arbete på skolan, antingen i 

form av stöd från rektor, lärarkollegor eller från båda håll. Detta är enligt 

informanterna själva en viktig grund i arbetet med samverkan kring 

åtgärdsprogram. Lärare A menar att hon har mycket stöd från rektor men att vissa 

kollegor kan ha svårt att förstå det arbete man utför,  
Eh, från rektorn tycker jag ja har mycke stöd…å han lyssnar på däremot dom 
andra kollegorna så kan de vara lite svårt för dom att förstå vilket arbete man 
gör (Lärare A). 

 

Lärare E upplever i motsats till lärare A att hon har ett stort stöd från medarbetare 

men att stödet från rektorn varierar. Detta motiverar hon med att han inte är en 

stark ledare och då inte inger mycket förtroende: 
Stort stöd från medarbetare, från rektor ibland, han är ingen stark ledare, vilket 
inte ger mycket förtroende (Pedagog E). 
 

Vi kan konstatera att de tre specialpedagogerna och lärare A är de som upplever 

att de får stöd från samtliga medarbetare på skolan, rektor som lärare.  
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7.1.2  SAMVERKAN MED FÖRÄLDRAR 

Samtliga informanter upplever att samverkan mellan skolan och föräldrar kring 

ett åtgärdsprogram fungerar bra. Lärare A motiverar sitt svar med att alla vill sitt 

barns bästa. Pedagog C och D upplever att det är en ytterst liten grupp där 

samverkan inte fungerar på ett tillfredsställande sätt för eleven: 
Fungerar med elev och förälder oftast, några enskilda fall där det kan vara svårt 
(Pedagog D). 
 

 De menar att det är svårt att nå alla. Pedagog B poängterar att åtgärdsprogram är 

ett levande dokument som ska följas upp av alla inblandade, även föräldrar. 

Pedagog C talar även om att de har en tät kontakt med elevens hemmiljö då de 

möter många elever som behöver en samverkan mellan skol- och hemmiljö för att 

få en fungerande skolgång:  
Det är ju mycket frågor, mycket funderingar å man måste ju ha tät kontakt med 
föräldrarna för många utav våra elever har kanske inte haft nån skolgång å inte 
gått i skolan mycket (Pedagog C). 

7.1.3  SAMVERKAN MED ELEV 

Samverkan med eleven i samband med åtgärdsprogram menar informanterna 

fungerar bra. Bland annat så säger pedagog B: 
Eleven är oftast med och förstår vad som händer (Pedagog B). 
 

Pedagog D säger:  
bra, de förstår ibland och ibland förstår de inte alls. De är så olika från person 
till person (Pedagog D). 
 

De beskriver hur samverkan kan utvecklas och tilltar ju äldre eleven blir. De 

styrker detta med argumentet att det som sätts upp gemensamt i slutändan ska 

realiseras av dem själva. Därför menar samtliga informanter att det är viktigt att 

eleven själv får vara med och bestämma vad som ska stå i åtgärdsprogrammet 

samt komma med egna förslag, lösningar eller mål. Pedagog C motiverar detta 

med att det inte får bli så att åtgärdsprogrammet och dess innehåll blir någonting 

som bestäms av andra över elevens huvud eller bakom dennes rygg. Hon talar 

vidare om att det är viktigt att eleven är med och lyssnar på vad som sägs men 

också är med och diskuterar innehåll och utformning.  

7.1.4 MÖJLIGHET TILL SPECIALUNDERVISNING 

Möjligheten för elever med åtgärdsprogram att få specialundervisning är enligt 

informanterna goda på respektive skola.  De flesta av dem talar om 
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specialundervisning i små eller mindre grupper. Lärare A uttrycker en önskan om 

att specialpedagogen skulle vara med i klassrummet och se på situation där istället 

för att alltid plocka ut eleven från klassrummet:  
Vi har ju en specialpedagog på skolan som plockar ut elever då får hjälp i en 
liten grupp, eh samarbetet med eleven dom bestämmer ju tillsammans vad de 
ska göra men om man får önska så skulle specialpedagogen vara me i 
klassrummet istället å se på situationen där (Lärare A). 
 

Pedagog B som själv arbetar som specialpedagog upplever att klasslärarna inte är 

särskilt inblandade i specialundervisningen. Hon poängterar att det är eleven 

tillsammans med specialpedagog som styr takten och upplägget på den delen av 

undervisningen. Pedagog C arbetar i stor utsträckning med elever som har en 

diagnos fastställd. Hennes arbete sker inte alltid i liten grupp eller hos henne, 

ibland är det hon som kommer till eleven i dess ordinarie klassrumsmiljö. Detta 

handlar om resursfördelning menar hon, då den övriga stödverksamheten eller 

specialundervisningen sker i arbetslagen. För pedagog D och lärare E som jobbar 

på samma skola bedrivs specialundervisningen vid det de kallar för öppna skolan. 

En plats där elever i behov av extra stöd får sin specialundervisning i ämnen som 

matematik, svenska, engelska och samhällskunskap. De påtalar även att 

specialundervisning är en organisatorisk fråga på skolan. 

7.2 ÅTGÄRDSPROGRAM 

I följande avsnitt analyseras åtgärdsprogram i olika sammanhang utifrån 

informanternas svar.  

7.2.1 FÖREKOMSTEN AV ÅTGÄRDSPROGRAM  

Åtgärdsprogram är enligt informanterna mer eller mindre vanliga. Det är endast 

pedagog D och lärare E som uppger att åtgärdsprogram är ovanliga. Övriga 

pedagoger upplever att åtgärdsprogram är frekventa dokument på deras skola. 

Pedagog B uppskattar att uppemot 30-35 procent av deras elever följs av ett 

åtgärdsprogram. Orsakerna påtalar hon är många, det handlar bl.a. om dyslexi, 

diagnoser, koncentrationssvårigheter etc.  

7.2.2 PROCESSEN KRING ETT ÅTGÄRDSPROGRAM 

Processen kring ett åtgärdsprogram ser väldigt olika ut på de olika skolorna som 

informanterna representerar. Pedagog B förklarar att hon tillsammans med 
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berörda lärare gör ett utkast till ett åtgärdsprogram. I nästa skede kallas föräldrar 

och elev tillsammans till ett utvecklingssamtal där ändringar och korrigeringar 

görs i samråd med samtliga parter. Här är alltså föräldrar och elev delaktiga hela 

vägen efter att det första utkastet skrivs. Fortsättningsvis följs åtgärdsprogrammet 

kontinuerligt upp av samtliga parter och även vid behov av socionom, 

sjuksköterska och specialpedagog. Lärare A beskriver i enlighet med det Pedagog 

B talade om hur åtgärdsprogram tas fram och kartläggs i samråd med 

specialpedagog på skolan. Efter detta skrivs ett åtgärdsprogram ned som lämnas 

över till föräldrar och elev när de kommer till samtal. Detta är då ett förslag på vad 

man tillsammans kan göra för att få situationen att fungera. Även här talar 

pedagogen om en kontinuerlig uppföljning då i kontakt med föräldrar och elev. 

Lärare A säger: 
de e ju att man tar kontakt med specialpedagogen och pratar med eleven å då 
gör man en kartläggning (Lärare A) 

Pedagog D och lärare E beskiver att de arbetar med en variant av åtgärdsprogram, 

de låter eleverna styra själva över sitt arbete och upplägg på utvecklingen av 

ämnet. Eleverna har formulär över vad kursen innehåller och över vad de ska 

klara av som de följer.  
Eleverna kollar själva vad de har gjort och vad de har kvar, vilket är viktigt för 
dem, ger dem en känsla av kontroll över situationen. (Lärare E) 

 

7.2.3 HUR UPPLEVER ELEVERNA ÅTGÄRDSPROGRAMMEN ENLIGT 

LÄRARNA OCH SPECIALPEDAGOGERNA 

Samtliga pedagoger upplever att eleverna uppfattar åtgärdsprogrammen som en 

hjälp. Lärare A talar om att eleverna uppfattar åtgärdsprogrammet som en 

tydlighet som talar om vad de ska träna emot, d.v.s. ett mål, ett mål som de kan 

uppnå. Det ska vara ett mål som de kan klara av att uppnå. Både pedagog C och D 

upplever att eleven inte alltid förstår vikten av sin situation liksom vikten av att 

upprätta ett åtgärdsprogram. De menar att det är unga människor som inte alltid 

vet sitt eget bästa men som i stundens allvar uppskattar den hjälp de erbjuds. 

Pedagog C säger:  
ja jag tror att när dom sitter där då förstår dom att det är ganska viktigt att göra 
för dom men det är väldigt lätt att man liksom sen går ut å man inte anammar 
det här åtgärdsprogrammet i alla fall för det är ju lite lätt att det blir nått man 
sätter in i en pärm…men för stunden så förstår dom (Pedagog C). 
 

 27 

 



 

7.2.4  HUR ANVÄNDS LÄROPLANER OCH ANDRA STYRDOKUMENT? 

I samband med att åtgärdsprogram upprättas använder man styrdokument som 

kursplaner och mål för grundskolans verksamhet. Pedagog D poängterar här att 

man utöver arbetet med målen även arbetar utifrån elevens kunskaper och 

förutsättningar, något hon anser är av största vikt. Pedagog C beskriver hur målen 

är ett återkommande inslag i undervisning som ständigt är synliga för eleven 

genom att de sitter uppsatta i klassrummet och alltid talas om i samband med 

samtal med elever. 

7.2.5 LÄRARENS ROLL 

Lärarens roll i samband med att åtgärdsprogram upprättas handlar mycket om att 

se till att situationen fungerar när den berörda eleven befinner sig i 

klassrumsmiljön. Det är viktigt att jag som lärare ser till att eleven får den bästa 

klassrumssituationen enligt Pedagog B. Pedagog B säger: 
en av lärarens uppgifter kan vara att se över hur eleven är i klassen, var de sitter 
och med vem så att eleven får den bästa klassrumssituationen (Pedagog B). 
 

Vidare visar vår studie att lärarens roll i innebär en handledande- och 

kontrollantfunktion samt vara den som följer upp arbetet i samband med 

åtgärdsprogram. Intressant att notera är att pedagog D faktiskt pratar om att inte 

bara se till den enskilda eleven utan även klassens behov i dessa situationer. Hon 

lägger därför inte all sin fokus på den enskilda eleven utan ser till eleven som en 

del i det stora, klassen. Vidare tycks det som läraren har en viktig roll i arbetet 

med att plocka fram och tillgodose eleven med rätt material i undervisningen.  

7.2.6 SPECIALPEDAGOGENS ROLL 

Specialpedagogens roll å andra sidan handlar till stor del om att fungera där 

speciella insatser genomförs. Även här talas det bland informanterna om ett 

gediget arbete med att hitta bra material som passar den enskilda eleven med ett 

åtgärdsprogram. Pedagog B menar att hon ägnar stor del av sin tid till detta arbete. 

Hon beskriver det som ett evigt pusslande för att hitta material som tillgodoser 

elevens behov.     
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Vi kommer i detta avsnitt att koppla ihop bakgrunden med en diskussion och med 

våra slutsatser som vi dragit från vår analys.  

8.1 SAMVERKAN 

Lärarna och specialpedagogerna svarar att de arbetar tillsammans i utformningen 

med åtgärdsprogram. Det vi finner är intressant är att ingen av informanterna 

nämner rektorns roll i samband med åtgärdsprogram. Med detta menar vi inte 

rektorns stöd utan rektorns roll i samband med upprättande av åtgärdsprogram.  

Detta är något som återkommer i bakgrunden vid ett flertal tillfällen. Skollagen 

(1985:1100), Teveborg (2001), Kjellström och Nordberg (1999) nämner alla 

rektorns roll i samband med åtgärdsprogram, då att han/hon ska se till så att ett 

åtgärdsprogram upprättas, dvs. det yttersta ansvaret. Kan det vara så att 

pedagogerna och litteraturen anser att rektorerna inte har ansvar för själva 

utformningen av programmen utan att de har ansvar för att åtgärdsprogram finns 

på skolan och att de skrivs av specialpedagoger och klasslärarna? 

 

Samarbetet mellan hem och skola är ett måste, kan vi konstatera utifrån 

litteraturen.  Bland annat säger Kjellström och Nordberg (1999) att utan ett 

samarbete med föräldrarna kan det vara svårt att nå fram till eleverna. Våra 

pedagoger har alla svarat att ett samarbete med föräldrarna är av vikt, 

specialpedagogerna säger alla samarbeten med föräldrarna utgör en grund i deras 

dagliga arbete. Maltén (1991) skriver att elevernas svårigheter ofta inte bara finns 

hos den enskilde eleven utan även i de miljöer som eleven vistas i. Utifrån detta 

tolkar vi det som att ett samarbete med föräldrarna är en självklarhet och något 

som sker på daglig basis, då eleven miljö är både skola och hem. Samarbetet med 

eleven är något som alla informanterna betonar. De säger alla att de mål som sätts 

upp i åtgärdsprogrammen ska realiseras av eleven och därför är det viktigt att de 

är med själva och sätter upp målen tillsammans med förälder och lärare. Hur 

mycket eleven sen är aktiv beror mycket på deras villkor, vilket är något som 

såväl Skolverket (2001) som informanterna talar om. Teveborg (2001) skriver att 

det är viktigt att föräldrar utbildas om skolans olika åtgärder så att de förstår och 

kan vara aktiva i sitt deltagande. Detta tycker vi är jätte viktigt då det bara kan 
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komma positivt ur ett ännu större samarbete med föräldern. Maltén (1991) skriver 

även att en människas utveckling tar fart i samverkan med andra, vi tänker då att 

ju mer stöd och backup en elev har från olika håll desto bättre utvecklas eleven 

och dennes behov. Maslows behovstrappa kan i vår mening kopplas till detta då 

den innehåller mycket av de behov som en människa kan behöva och även kring 

vad man kan samarbeta om.  

 

I Lgr 62 var målet att särskilja de svagpresterade från klasserna medan skolan nu 

kämpar för att vara en skola för alla. I Lgr 69 hamnade fokus på den enskilda 

individen. Redan här ansågs stödundervisningen vara en parallellundervisning till 

den ordinarie undervisningen. SIA – utredningen tillsattsattes och hade som mål 

att stödja skolans inre arbete. Maltén skriver att det är åtgärderna i programmen 

som styr hur undervisningen ska se ut. Han skriver även att en av 

åtgärdsprogrammens målsättningar borde vara att lösa problemet i den ordinarie 

undervisningen, vilket pedagog A ville då hon sa att i hennes mening så borde 

specialpedagogen jobba mer ute i klassen. Som synes i analysen så är alla 

informanter överrens om att specialundervisningen kan både innebära 

gruppundervisning och individuell. Vilket även Salamancadeklarationen säger är 

viktigt och ur en skola för alla perspektivet så borde denna sorts lösning vara 

ultimat. Då en skola för alla deklarerar att skolan ska vara en plats där alla blir 

sedda och hörda samtidigt som skolan ska se till alla elevers behov. Vi anser att vi 

har kommit en bit på vägen men är ännu inte riktigt där.  

8.2 ÅTGÄRDSPROGRAM 

Åtgärdsprogrammens förekomst är olika på de olika skolorna trots att de är 

obligatoriska i dagens skola. Pedagogerna D och E säger själva att de är ovanlig 

på deras skola, vi anser att detta kan bero på att skolan är en gymnasieskola och 

att det finns en stödverksamhet som ger stöd till eleverna och som har en sorts 

åtgärdsprogram. 1972 fick 23 % av grundskoleeleverna någon sorts 

specialundervisning. Detta kan man jämföra med pedagog Bs svar att mellan 30 – 

35 % av eleverna på hennes skola har åtgärdsprogram. Vi anser att man kan se en 

markant ökning. Det man måste tänka på är skolornas lägen, dvs. demografin. Vi 

menar då att man måste ta i beaktning skolornas storlek och elevantal. Pedagog Bs 
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skola har cirka 250 elever och att 30 – 35 % av dessa har åtgärdsprogram innebär 

att det är en skola i kanske ett område där behoven är stora och av olika slag.  

 

Skolverket skriver att åtgärdsprogrammen kan se olika ut, men att innehållet bör 

omfatta bl.a. problembeskrivning, beskrivning av elevens behov, målbeskrivning 

och utvärdering. Skolverket säger även att programmet ska ses om ett pedagogiskt 

verktyg som ska utvärderas ofta. Detta är något som vi anser att pedagogerna gör i 

sitt arbete, pedagog C använder sig av nivålappar som stöd till utformningen av 

åtgärdsprogrammen. Medan pedagog D och E använder sig av en annan variant då 

de har öppna skolan som grund. Vi kan konstatera att trots att pedagogerna har 

olika grunder att luta sig mot i processen vid upprättande så arbetar alla 

pedagogerna utifrån skolverket och läroplanerna i grunden men att de sedan 

bygger upp åtgärdsprogrammen olika, vilket vi anser beror på elevens behov och 

dess ålder. Detta innebär även att de använder styrdokumenten som stöd.  

 

Lärarens roll anser vi i linje med Teveborg (2001) är att ha en helhetsbild av 

eleven, då kunskapsmässigt och utvecklingsmässigt. Pedagogen B säger att 

lärarens viktigaste roll är att se till så att eleven fungerar i klassen, vilket är något 

som pedagog D även säger men hon säger även att lärarens roll är att se inte bara 

den enskilda eleven utan hela klassens välmående. Skolverket (2001) stödjer det 

pedagog C då de trycker på att klassrumsklimatet ska fungera, de trycker även på 

att läraren skall ha ett fungerande samarbete med hemmet. Medan lärarens roll är 

att se till hela klassens välmående så är specialpedagogens roll att se till var, när 

och vilka speciella insatser som ska sättas in. Pedagog B talar om vikten av att 

hitta bra material som är anpassade till elevens behov och att hon lägger mycket 

tid till detta. Detta anser vi går hand i hand med vad SOU (1997:108) skriver, att 

specialpedagogen ska tillföra en annan kompetens än vad lärare har, vi menar då 

att de kan tillföra material som kanske inte andra lärare kan tillföra. Skolverket 

(2001) skriver att specialpedagoger används på olika sätt vilket är något som vi 

har hört under intervjuernas gång, exempelvis pedagog D som jobbar i en 

stödverksamhet medan pedagog B i huvudsak jobbar med enskilda elevgrupper. 

Skolverket (2001) säger även att specialpedagogens roll är att stödja lärare och 
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elever enskilt och i grupp. Även detta har pedagogerna berättat att de gör på 

skolorna.  

8.2.1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi ställde frågor till arbetet som vi genom intervjuer av lärare och 

specialpedagoger har försökt att svara på. Vi har i vår mening funnit svar på 

många av de frågor vi hade och det har även kommit nya. Vi har fått många idéer 

och uppslag inför vårt kommande arbetsliv både från intervjuerna och från 

litteraturen.  Tillsammans har de hjälpt oss att knyta ihop säcken i detta arbete och 

gett oss mer kunskap kring åtgärdsprogram och samverkan mellan lärare och 

specialpedagoger. Att få chansen att studera ett fenomen som förekommer 

dagligen i skolan och som tar stor del av styrdokumenten är i våra ögon en chans 

som inte ska försummas.  

9 STYRKOR OCH SVAGHETER SAMT FÖRSLAG PÅ 

FORTSATT FORSKNING INOM OMRÅDET 

Att göra en undersökning av detta slag har både nackdelar och fördelar. En av 

nackdelarna som vi anser vara av vikt är att kunna göra frågor till intervjuerna 

som leder till utförliga svar. Då man bygger sin analys på informanternas svar är 

detta viktigt. En annan nackdel kan vara att skolorna har olika demografi, vi 

menar då att de är olika stora och ligger i olika stora kommuner. Men detta kan 

även vara en fördel, då vi var intresserade av att tala med lärare och 

specialpedagoger om deras samverkan med varandra, vilket vi tror är lättare att 

göra på en mindre skola där samarbetet kanske är mer tät. Vårt urval ser vi som en 

fördel, då vi anser att det kan vara lättare att tala om samarbete med dem man 

redan känner till.  

För vidare forskning tycker vi att intervjuer av rektorer kunde vara intressant då 

mycket litteratur och läroplaner säger att rektorerna har det yttersta ansvaret för 

arbetet med åtgärdsprogram. En annan del att forska vidare på är hur 

kommunikationen ser ut mellan specialpedagoger, klasslärare och rektorer kring 

åtgärdsprogram. Man kan även tänka sig att en vidare forskning som berör 

föräldrarnas syn på åtgärdsprogram, även elevernas syn vore intressant att forska 
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vidare på. Förekomsten av åtgärdsprogram, könsrelaterat, etnicitet, 

klasstillhörighet är några andra delar som man även kan forska vidare på.  
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BILAGA 

Vad är din roll på skolan? 

 

Hur ser du på din roll? 

 

Känner du att du får stöd från andra medarbetare och från rektor i ditt arbete? 

 

Hur vanliga är åtgärdsprogram på skolan? 

 

Beskriv processen kring ett åtgärdsprogram, dvs. när ni upprättar ett. Arbetssätt, 

diagnos, utvärdering uppföljning, samarbete osv. 

 

Fungerar samarbetet mellan skola och föräldrar kring ett åtgärdsprogram? Om inte 

varför, om ja hur? 

 

Hur fungerar samarbetet med eleven? Är eleven med och bestämmer vad som ska 

stå i åtgärdsprogrammet? 

 

Elever med åtgärdsprogram, finns möjligheten för eleven att få 

specialundervisning? Om ja, hur fungerar samarbetet mellan specialpedagog och 

klasslärare? 

 

Hur ser du på samarbetet med specialpedagogen vid upprättande av 

åtgärdsprogram? 

 

Hur ser du på samarbetet med lärarna vid upprättande av åtgärdsprogram? 

 

Hur uppfattar ni att eleverna ser på åtgärdsprogram och hur de upplever sin 

situation? 

 

Använder ni styrdokumenten vid upprättande av åtgärdsprogram, om ja, hur? 

 

Vad blir lärarens roll i samband med ett åtgärdsprogram? 
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