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Sammanfattning 
 
Syftet med denna C-uppsats är att belysa om och i så fall hur, det skett någon 

diskursförskjutning i hur åtgärder är formulerade, vad gäller skolans ansvar i åtgärdsprogram 

efter Skolverkets inspektion. I undersökningen utgår vi från Skolverkets allmänna råd om 

åtgärdsprogram från 2008. Då dessa råd är skrivna ur ett relationellt perspektiv kommer vi att 

analysera de i åtgärdsprogrammen beskrivna åtgärderna utifrån detta perspektiv. 

 

Då Skolverket kritiserade formuleringar av skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen är det dessa 

vi är intresserade av att undersöka och därför har vi valt att göra en diskursanalys. Vi har 

studerat 30 åtgärdsprogram skrivna i matematik, svenska och engelska på en 7-9 skola före 

och ett år efter Skolverkets inspektion. Orsaken till att vi valde dessa kärnämnen är att 

godkänt betyg ger behörighet till gymnasiet. 

 

Utifrån vår analysmodell har vi inte upptäckt någon tydlig diskursförskjutning mot ett 

relationellt perspektiv. Det är i stort sett samma åtgärder och formuleringar som används i 

åtgärdsprogrammen före och efter skolinspektionen. Däremot kan vi se en markant ökning av 

åtgärden placering i liten grupp. Diskursförskjutning tar tid och ett år var i den här 

undersökningen för kort tid. 
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1 Inledning 

Inom specialpedagogisk forskning förs idag en diskussion om var problemen placeras när en 

elev inte når de uppsatta målen. Denna diskussion redogör bl. a. Claes Nilholm (2007) för 

utifrån ett kompensatoriskt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Historiskt sett har skolan 

haft ett kompensatoriskt perspektiv, där eleven har varit ensam bärare av problemet. Detta blir 

särskilt tydligt i åtgärdsprogram, vilka som ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för alla 

pedagoger i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Enligt Bengt Persson (2002) visade de 

undersökningar av åtgärdsprogram han var med och gjorde i början av 2000-talet att de flesta 

åtgärderna hamnade på individnivå. Skolverket gav 2008 ut nya allmänna råd om 

åtgärdsprogram som ett stöd till skolorna för att ge riktlinjer om åtgärdsprogrammens innehåll 

och hur de ska upprättas. Lisa Asp-Onsjö (2008) skriver att orsaken till att Skolverket har 

kommit med nya råd om åtgärdsprogram 2008 är att det vid inspektioner på skolor visat sig 

vara särskilt svårt att göra pedagogiska kartläggningar och att eleven fortfarande ses som 

ensam bärare av problemen istället för att studera den pedagogiska miljön. Dessutom 

konstaterades att utvärderingsbara åtgärder och mål saknats i åtgärdsprogrammen vid 

Skolverkets inspektioner. Skolverket (2008) betonar i sina allmänna råd att åtgärdsprogram 

bör skrivas ur ett relationellt perspektiv och åtgärderna ska vidtas på skolnivå, gruppnivå och 

individnivå. Detta innebär att skolans ansvar utvidgas vad gäller åtgärder för att motverka att 

problematiken placeras hos eleven.  

 

Under 2008 gjorde Skolverket en inspektion i en mindre kommun i Mellansverige innan de 

nya allmänna råden om åtgärdsprogram hade kommit ut.  Skolverket hade då synpunkter på 

åtgärderna i åtgärdsprogrammen vid en av skolorna. Skolverket skriver att skolans roll för att 

en elev ska nå målen inte framgick tillräckligt tydligt i åtgärdsprogrammen. Det handlar om 

åtgärder på skol-, grupp- och individnivå och exempel på åtgärder som Skolverket (2008) tar 

upp som skolan skulle ansvara för var att ”stötta” och ”påminna” eleven. Asp-Onsjö (2006) 

menar att åtgärdsprogrammen kan ses som en indikator på hur en verksamhet fungerar och att 

det tydligt synliggörs i hur man beskriver eleven och problematiken runt denne i 

åtgärdsprogrammet. 

 

Specialpedagogisk forskning har en viktig roll genom att belysa de specialpedagogiska 

perspektiv som råder inom skolan idag och i synnerhet att visa på hur skolor själva kan bli 

medvetna om hur de hanterar dessa perspektiv. Ofta är det lättare att förändra något om 
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behovet kommer inifrån den egna verksamheten än om det kommer som ett krav utifrån. Ett 

sätt att bli medveten om hur den egna verksamheten fungerar och vilka perspektiv som råder, 

är precis som Asp-Onsjö (2006) skriver, att studera åtgärdsprogram och språket som används 

i dessa. För oss som blivande specialpedagoger är det viktigt att få en förståelse för hur dessa 

perspektiv fungerar enligt åtgärdsprogrammens intentioner och vad som händer när det 

kommer krav utifrån på perspektivförskjutning, om det händer någonting. Utifrån våra 

tidigare erfarenheter som pedagoger samt kommande arbetsuppgifter som specialpedagoger är 

vi mycket intresserade av detta område särskilt då åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg 

som alla pedagoger kan använda sig av. Vi har olika erfarenheter av att arbeta med 

åtgärdsprogram, men ser dem som viktiga verktyg att arbeta med även vid 

medvetandegörande av de perspektiv som råder på skolan och arbetet med 

perspektivförskjutning då alla pedagoger kan använda sig av åtgärdsprogram.  Vi förmodar att 

det kommer att förväntas av oss att vi ska vara väl insatta i arbetet med åtgärdsprogram för att 

vi ska kunna handleda pedagogerna vid upprättandet av dessa.  

 

I denna uppsats kommer vi därför att studera åtgärdsprogram skrivna både före och efter 

Skolverkets inspektion med utgångspunkt från de allmänna råd som Skolverket gav ut 2008, 

för att se om det skett någon diskursförskjutning. Vi vill undersöka om Skolverkets 

anvisningar ett år efter inspektionen haft någon genomslagskraft gällande språket i skolans 

åtgärder på skol-, grupp- och individnivå i åtgärdsprogrammen och i så fall på vilket sätt. Vi 

är intresserade av formuleringar och ordval i åtgärderna då detta kritiserades i Skolverkets 

rapport för skolan i kommunen vi kommer att undersöka. Emanuelsson m.fl. (2001) menar att 

en orsak till att det relationella perspektivet inte riktigt lyckats implementeras i skolorna är att 

forskningen ligger för långt ifrån verkligheten och är svårt att konkretisera. Vårt bidrag till 

forskningsfältet är att försöka konkretisera och belysa det relationella perspektivet i en 

verksamhet utifrån skolans åtgärder i åtgärdsprogram.  

1.1 Uppsatsens disposition 

Efter presentationen av syfte och forskningsfrågor följer ett bakgrundskapitel som inleds med 

en beskrivning av de officiella dokument som ligger till grund för vår uppsats. I denna uppsats 

är Skolverkets funktion och skolinspektionen i synnerhet viktig och därför beskriver vi de nya 

skolmyndigheterna. Därefter följer en sammanfattande beskrivning av de specialpedagogiska 

perspektiv som varit rådande under olika perioder i skolan. Då de officiella dokumenten utgår 
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från ett relationellt perspektiv följer sedan ett särskilt avsnitt om detta perspektiv. 

Bakgrundskapitlet avslutas med åtgärdsprogrammets historik och funktion i praktiken.  

I metodkapitlet motiverar vi först de överväganden vi gjort när vi bestämde oss för att 

använda oss av textanalys som metod i vår kvalitativa forskningsansats. Diskursanalys är en 

form av textanalys som vi anser passar vårt syfte med uppsatsen och den redogör vi för. I 

metodkapitlet för vi även ett resonemang om urval, uppsatsens giltighet samt etiska aspekter. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för genomförandet av vår textanalys. Resultatet av 

textanalysen presenteras och analyseras med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet och den 

forskningsinriktning vi valt och dessutom ger vi förslag på fortsatt forskning. 

2 Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ur ett relationellt perspektiv belysa om det skett någon 

diskusförskjutning som en konsekvens av den undersökta skolans ansvar i åtgärdsprogram 

efter Skolverkets inspektion samt utifrån Skolverkets allmänna råd från 2008. 

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur är skolans åtgärder formulerade i några åtgärdsprogram före och efter Skolverkets 

inspektion?  

• På vilket sätt konkretiseras det relationella perspektivet i språket som det formuleras i 

några åtgärdsprogram som texter?  

 

3 Bakgrund 

I följande kapitel ges en bakgrund av för vår uppsats relevanta officiella dokument som 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194 kap 5) och Skolverkets allmänna råd om 

åtgärdsprogram från 2008. Skolmyndigheterna kommer att kort presenteras utifrån dess nya 

organisation. Därefter följer en översiktlig presentation av de specialpedagogiska 

perspektivens historik och en mer fördjupad presentation av det relationella perspektivet då 

Skolverkets allmänna råd utgår från detta perspektiv. Avslutningsvis görs en presentation av 

åtgärdsprogrammets historik samt åtgärdsprogrammets funktion i praktiken.  
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3.1 Officiella dokument 

Vi kommer i denna uppsats att studera texter i åtgärdsprogram och elevplaner som dessa 

regleras i våra styrdokument och därför vill vi kort presentera vad det står om det i 

grundskoleförordningen. Skolverkets allmänna råd om åtgärdsprogram (2008) som vi 

kommer att utgå ifrån när vi gör vår textanalys utgår också från grundskoleförordningen. För 

att ge en tydligare bild av Skolverkets allmänna råd (2008) kommer vi sedan att sammanfatta 

de delar av råden vår uppsats kommer att behandla. 

3.1.1 Grundskoleförordningen 

I grundskoleförordningen (SFS 1994:1194 kap 5) står det att om en elev befaras att inte nå 

upp till kunskapsmålen i slutet av årskurs 3, 5 och 9 ska särskilt stöd ges. För att kunna 

planera, följa upp och utvärdera detta stöd ska åtgärdsprogram upprättas. 2006 gjordes ett 

tillägg i grundskoleförordningen där det betonas att elev och föräldrar ska ges möjlighet att 

delta vid upprättandet av åtgärdsprogram. Rektor får dessutom ansvaret för att en pedagogisk 

utredning föregår upprättandet av åtgärdsprogrammet. 

 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska 

tillgodoses samt hur åtgärder ska följas upp och utvärderas. Eleven och dess vårdnadshavare 

ska ha möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (Grundskoleförordningen 

2006:205). 

3.1.2 Skolverkets allmänna råd om åtgärdsprogram från 2008 

Våren 2008 utkom Skolverket med en ny version av allmänna råd vad gäller åtgärdsprogram. 

Ett allmänt råd utgår från en författning och anger hur skolan bör handla för att påverka 

utvecklingen i en viss riktning. Ett av skälen till att de nya råden kom var att det visat sig att 

utredningar ofta saknades inför upprättandet av åtgärdsprogram samt att eleven ofta var 

ensam bärare av problemen i dem. Det har visat sig att skolor ibland lagt ett alltför stort 

ansvar för åtgärderna på eleven och föräldrarna, men i de nya råden betonas att fokus ska 

ligga på de åtgärder skolan har ansvar för. I de nya allmänna råden poängteras även vikten av 

elevers och föräldrars delaktighet vid upprättandet av åtgärdsprogram för att en elev ska 

lyckas nå uppsatta mål. Orsakerna till elevers svårigheter bör i första hand sökas i elevens 
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möte med undervisningens innehåll, vilka läromedel som används och hur de presenteras 

samt lärandemiljön. Även skolans fördelning av elever i klasser och grupper liksom elevernas 

arbetsschema är viktiga faktorer för att en elev ska lyckas nå uppsatta mål. Skolans åtgärder 

ska utgå från positiva förväntningar på eleven samt från elevens starka sidor och intressen. Att 

stärka elevens vilja till engagemang och utveckling är en viktig uppgift skolan har. Skolverket 

skriver i sina allmänna råd ”att åtgärder som visat sig vara framgångsrika i vissa sammanhang 

kan göras till utgångspunkt för personalens gemensamma tillvägagångssätt” (2008, s 9). De 

åtgärdsprogram som innehåller tydliga och konkreta åtgärder som skolan kan genomföra på 

relativt kort sikt och som är möjliga att utvärdera har bäst effekt för att eleven ska kunna nå 

uppsatta mål. Begreppet organisationsnivå har i de nya allmänna råden byts ut till skolnivå.  

3.2 Skolmyndigheter 

Under 2008 trädde en ny organisation i laga kraft då tre nya skolmyndigheter startade. Dessa 

är ett nytt Skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska myndigheten. Det nya 

Skolverket leds av en generaldirektör. För att stärka förankringen till samhället har regeringen 

tillsatt ett insynsråd. Skolverket ansvarar för förvaltningen av den offentliga skolan från 

förskola till vuxenutbildning. Den utvecklingsstödjande verksamheten, med utvärdering och 

uppföljning ligger nu under Skolverket. De ska se till så att målen i läroplaner uppnås samt 

stödja och följa upp kommuner och skolors utvecklings- och kvalitetsarbete. Skolverket 

ansvarar för kompetensutbildning samt för de nationella proven (www.skolverket.se 090225). 

 

Från att tidigare ha ingått i Skolverket blev Skolinspektionen en egen myndighet då den nya 

organisationen trädde i kraft. Skolinspektionens huvuduppgift är att arbeta med tillsyn och 

kvalitetsgranskning av förskole- och skolverksamhet. Skolinspektionen ansvarar även för 

tillsyn av fristående skolor samt att pröva ansökningar om bidrag till dessa 

(www.skolinspektionen.se 090225).  

 

Den tredje myndigheten som bildades är Specialpedagogiska myndigheten vilken ansvarar för 

de specialpedagogiska frågorna. Denna myndighet övertog i och med bildandet verksamheten 

från Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten. Syftet är att se till så 

att alla barn som vuxna ges möjlighet till utbildning och att nå målen oavsett funktionshinder 

samt att stötta huvudmän (www.spsm.se 090225). 
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3.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Perspektiv innebär vilken utgångspunkt vi har när vi beskriver ett fenomen. Inom 

specialpedagogiken beskrivs flera olika perspektiv. Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson, 

Jerry Rosenqvist (2001) menar att specialpedagogik under 1960-talet var liktydigt med 

specialundervisning. Med det menar de ”en speciell undervisning för speciella elever 

genomförd av speciella lärare i speciella miljöer” (aa 2001, s 6). Begreppet ”Barn med behov 

av särskilt stöd” började användas i Barnstugeutredningen 1968 (SOU 2008:1033). Under 

denna tidsperiod var det individen som var bärare utav problematiken och det perspektiv som 

dominerade var det kategoriska. Med detta menas att individerna sorteras in i olika fack, 

kategorier efter kartläggning av individernas problem. Det sker en differentiering. Detta 

synsätt har sitt ursprung inom den medicinsk-psykologiska traditionen. Genom att använda 

sig av medicinska och psykologiska forskningsresultat och utgå från det normala försöker 

skolan förstå orsakerna till problemen. Vid en eventuell diagnostisering av problemet 

kompenseras avvikelsen genom olika åtgärder eller metoder.  

 

Nilholm (2007) talar om tre olika perspektiv inom specialpedagogiken, det kompensatoriska, 

det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Även inom det kompensatoriska 

perspektivet är individen problembäraren vilken kompenseras för sina 

brister/tillkortakommanden. Diagnostiseringar är också inom detta perspektiv vanligt 

förekommande och metoder skapas för att kompensera problemen. Det kan vara att 

tillrättalägga undervisningen och exempel på detta kan vara specialundervisning enskilt eller i 

mindre grupp utanför det ordinarie klassrummet. Det kompensatoriska perspektivet har 

fortfarande en stark ställning inom skolan idag. Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) har det 

kompensatoriska perspektivet svarat på den efterfrågan som funnits ute på skolorna när det 

gäller arbetsmetoder som går att ta till sig och översätta i praktiken, men det är inga 

långsiktiga lösningar eftersom de inte har ett helhetsperspektiv på undervisningen.  

 

Peder Haug (1998) skriver att kritikerna ser det kompensatoriska perspektivet som 

stigmatiserande, diskriminerande och kränkande. Inom det kritiska perspektivet är man kritisk 

till det kompensatoriska perspektivet och ser det som irrationellt. I det kritiska perspektivet 

ligger problemet utanför individen, det är här omgivningen som skall anpassas. Olikheter hos 

individerna ses som en resurs istället för ett hinder. Diagnoser ses inte som en fördel för 

eleverna i detta perspektiv. Utifrån det kritiska perspektivet finns specialpedagogiska 

kunskaper i arbetslagen och inkludering är en självklarhet. Nilholm (2007) menar att miljön 
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ensam inte kan lösa alla problem. Det är inte så enkelt, alla elever är olika liksom deras behov 

för att utvecklas på bästa sätt och därav behövs olika lösningar för olika elever.  

 

Att få bli accepterad för den man är i en skola för alla handlar om ömsesidig respekt och detta 

kallar Haug (1998) för det demokratiska deltagarperspektivet. Det demokratiska 

deltagarperspektivet ”kräver inkludering och att alla som senare ska vara tillsammans i 

samhället också är det i skolan” (aa 1998, s 20). I det tredje perspektivet, 

dilemmaperspektivet, som Nilholm (2007) beskriver är det viktigt att ha en helhetssyn. 

Nilholm menar vidare att vi hela tiden ställs inför olika dilemman vilka vi måste ta ställning 

till. Dessa ställningstaganden får sedan konsekvenser ute i verksamheten vi befinner oss i. 

Den specialpedagogiska forskningen får enligt Emanuelsson m.fl. (2001) under 1990-talet 

kritik för att inte ha vidgat perspektiven. Vår insikt om språkets betydelse, om vårt sätt att 

uppfatta och möta verkligheten får en framträdande roll under denna period. Så som vi talar 

om världen förstår vi den. Förändring och utveckling sker genom språket och 

kommunikationen som blir meningsskapande. I kommunikationen skapas en relation och nu 

träder det relationella perspektivet in på den pedagogiska arenan i större utsträckning.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns olika benämningar på likartade perspektiv. Det 

kategoriska och det kompensatoriska perspektivet kan ses som två sidor av samma mynt då de 

båda hämtat sitt synsätt från den medicinsk- psykologiska traditionen och ser individen som 

problembärare. I det kategoriska perspektivet kategoriseras eleven för att sedan, som det 

kompensatoriska perspektivet beskriver, kompenseras för sina tillkortakommanden. Det 

kritiska perspektivet blir en reaktion på det kompensatoriska perspektivet och menar att alla 

elever ska kunna inkluderas i en skola för alla och det är skolans uppgift att möjliggöra detta. 

Det relationella perspektivet ligger nära det kritiska perspektivet då de båda betonar en skola 

för alla och att skolan måste ta ett större ansvar för att fler elever ska lyckas nå upp till målen i 

skolan. Idag existerar båda perspektiven, det kategoriska/kompensatoriska och det 

kritiska/relationella, i den svenska skolan, men de statliga direktiven betonar att det är det 

relationella perspektivet som bör råda på skolorna. Emanuelsson m.fl. (2001) menar att en 

betydelsefull orsak till att det relationella perspektivet är svårt att överföra i praktiken är för 

att det ligger långt från verkligheten. Vidare menar författarna att det relationella och det 

kompensatoriska perspektivet måste möta varandra inom forskningen eftersom de kommer att 

existera sida vid sida även då det är det relationella perspektivet som betonas idag.  
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Vi har i vår uppsats valt att använda oss av det relationella perspektivet då det är detta 

perspektiv Skolverket (2008) utgår från i sina allmänna råd om åtgärdsprogram. I följande 

avsnitt kommer vi att redogöra för det relationella perspektivet då det ligger som grund i vår 

uppsats.  

3.4 Det relationella perspektivet 

Emanuelsson m.fl. (2001) skriver att det i skollagen nu betonas att eleven inte längre ska 

betraktas som en elev med behov av särskilt stöd utan som en elev i behov av särskilt stöd. 

Skolans skyldighet har skärpts genom att de blivit tvungna att anpassa den egna verksamheten 

efter varje individs behov. I ett relationellt perspektiv är undervisningen anpassad till varje 

enskild elev och möter eleven just där denne befinner sig i sin utveckling. Problematiken 

placeras i och med detta i den pedagogiska verksamheten och i dess möte med eleven. Det 

handlar om att hitta lösningar i ett långsiktigt perspektiv (aa). Alla ska vara inkluderade i den 

ordinarie verksamheten, en skola för alla. I mötet med och för att förstå en elev måste vi se 

denne i det aktuella sammanhanget. Viktigt att fundera över är om vi ser eleven som ett vad 

eller som ett vem, att vi ser eleven som denne är i relation till sammanhanget eleven befinner 

sig i. Svårigheter ägs inte av eleven utan blir ett tillkortakommande i en viss situation. Det gör 

skillnad i bemötandet, vi ser helheten och förhåller oss till svårigheterna där de uppkommer.  

 

Moira von Wright gör en betraktelse över det relationella perspektivets utmaning (SOU 

2001:689). Hon poängterar mötet mellan människor, relationen, då det är där det unika finns 

och vi får möjlighet att förstå varandra och oss själva. Det relationella perspektivet är minst 

tvåsidigt. Problem hanteras som fenomen istället för egenskaper som är knutna till en specifik 

individ. Problematiken uppstår i vissa situationer, sammanhang och är inte specifikt knutna 

till individen. Emanuelsson m.fl. (2001) skriver att det i det relationella perspektivet är viktigt 

att som pedagog själv sätta sig in i en elevs perspektiv. Detta perspektiv ställer stora krav på 

pedagogerna. För elevvården är det viktigt att se till att eleven är delaktig i processen och att 

vara öppen, utan förutbestämda åtgärder i mötet med henne. 

 

I ett relationellt perspektiv, skriver Emanuelsson m.fl. (2001), är det samspelet mellan 

människor som står i fokus, blicken lyfts från individen till relationen mellan människor. 

Detta är en av skillnaderna mellan det relationella perspektivet och det kompensatoriska 

perspektivet där man inom det kompensatoriska perspektivet ser till metoder och åtgärder på 

kort sikt som kan liknas vid akututryckningar. Ingela Andreasson (2007) skriver att det 



 9 

relationella perspektivet fokuserar på samspelet mellan individ och omgivning och menar att 

det är specialpedagogikens uppgift att analysera detta samspel. Analysen bör göras på 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå (aa). Lösningar inom detta perspektiv innebär 

att man genomlyser hela verksamheten för att lägga upp lösningsstrategier. Det innebär att 

detta perspektiv tar tid (Emanuelsson m.fl. 2001, Persson 2002).  

3.5 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammet är ett dokument som enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 

kap.5, 1§) ska utarbetas för alla elever som anses behöva någon form av särskilt stöd. Asp-

Onsjö (2006) skriver att det idag är ca 20 % av alla elever i grundskolan som anses behöva 

särskilt stöd. Hon menar vidare att syftet med åtgärdsprogram är att stärka skolans möjligheter 

att kunna ta emot alla elever i den reguljära verksamheten. Förutom att åtgärdsprogrammet är 

ett dokument kan det också ses som en process, en ideologisk handling och ett verktyg (aa).  

3.5.1 Historik över åtgärdsprogram 

Begreppet åtgärdsprogram förekom redan 1974 i Utredningen om skolans inre arbete (SIA) 

och förslaget innebar att eleven själv skulle vara en aktiv part i analysen av sina egna 

svårigheter (Persson 2002). Elevens egenvärde stärks genom att elevens egna åsikter tas till 

vara och anses vara värdefulla. Som en följd av SIA-utredningen ställs krav på att 

åtgärdsprogrammet ska finnas med i Lgr80 och där poängteras att åtgärdsprogrammet både 

ska omfatta individuella insatser och en utveckling av organisationen. Persson (2002) skriver 

vidare att det var viktigt att de förändringar som skulle göras utgick från att stärka elevens 

självuppfattning och självtillit.  

 

2001 vidgades skolans skyldighet att utarbeta åtgärdsprogram enligt grundskoleförordningen 

till att gälla även gymnasieskolan och särskolan, d.v.s. alla skolformer utom förskoleklass och 

vuxenutbildningen. 2006 skärptes tonen i grundskoleförordningen då skolans ansvar 

betonades i större utsträckning. Även elevens och föräldrarnas roll betonades och det blir 

särskilt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att eleven och föräldrarna aktivt deltar i 

utarbetandet av åtgärdsprogram.   

3.5.2 Åtgärdsprogram som pedagogiskt verktyg 

Skolverket menar att ett åtgärdsprogram ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

tydliggöra, samordna, dokumentera och utvärdera det pedagogiska mötet och insatserna kring 
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den elev som identifierats som en elev i behov av särskilt stöd (2008:1036). Orsaken till att 

Skolverket har kommit med nya råd om åtgärdsprogram 2008 är att det vid inspektioner på 

skolor visat sig vara särskilt svårt att göra pedagogiska kartläggningar och att eleven 

fortfarande ses som ensam bärare av problemen istället för att undersöka den pedagogiska 

miljön. Dessutom konstaterades att utvärderingsbara åtgärder och mål saknats i 

åtgärdsprogrammen vid Skolverkets inspektioner (Asp-Onsjö 2006). Andreasson (2007) 

skriver att Skolverket även är kritisk till att åtgärderna i åtgärdsprogram ofta ser likadana ut 

och är stereotypa oavsett vilka svårigheter eleven har.  

 

Utarbetandet av ett åtgärdsprogram ska ses som en process och ska föregås av en pedagogisk 

kartläggning på organisations- (skolnivå fr.o.m 2008), grupp- och individnivå som sedan ska 

analyseras (Persson 2002, Asp-Onsjö 2008). På skolnivå kan det vara att undersöka den 

fysiska miljön, elevens lärandesituation, schema och vuxentäthet. På gruppnivå är det gruppen 

som observeras. Hur fungerar klassen som grupp? Hur är klimatet? Finns det grupperingar 

och hur är gruppens förhållande till pedagogen? Pedagogens förhållningssätt gentemot 

gruppen/eleven samt hur pedagogen tar hänsyn till elevens behov är viktiga delar. På 

individnivå fokuseras på individen/eleven. Hur ser eleven själv på sin skolsituation? Vilken 

självuppfattning har eleven? Vilket stöd eller vilken hjälp är önskvärd? Hur ser föräldrarna på 

sitt barns styrkor, förmågor och behov? Vad vill de ha hjälp med? Viktigt att ha med är hur 

det ser ut när det fungerar för eleven i arbetet.  

 

Skolverket (2008:1036) poängterar att samarbetet mellan all personal som arbetar med eleven 

är viktigt i denna kartläggning för att få en vidare bild av hur eleven fungerar i olika 

pedagogiska miljöer. En kartläggning kan innefatta observationer, anteckningar från 

utvecklingssamtal, samtal med elev, föräldrar och berörd personal. Hur den ser ut skiljer sig 

från fall till fall. Asp-Onsjö (2006) menar att när personalen beskriver och analyserar 

problematiken runt elever i behov av särskilt stöd sker det med språket som verktyg. Arbetet 

med åtgärdsprogram blir därigenom en språklig eller diskursiv verksamhet och tal och 

handling är oupplösligt förbundna med varandra. Vårt språk och våra tankar utvecklas i 

samspel med andra. Asp-Onsjö (2008) menar att betydelsen av det skrivna språket föds i 

mötet med läsaren som tolkar och ger texten dess innerbörd. I ett sociokulturellt perspektiv 

betraktas språket som det viktigaste kollektiva verktyget för att förstå och samspela med 

världen (Asp-Onsjö 2006). Vidare skriver Asp-Onsjö (2006) att utarbetandet av ett 

åtgärdsprogram kan ses som en del i ett identitetsarbete. Därför är det viktigt att personalen 
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tänker på vilka ord och begrepp det är de använder sig av i upprättandet av ett 

åtgärdsprogram. Hur vi formulerar dokumenten kommer att spegla hur skribenterna ser på 

problematiken, vilket perspektiv som använts. Åtgärdsprogrammen kan ses som en indikator 

på hur en verksamhet fungerar och att det tydligt synliggörs i hur man beskriver eleven och 

problematiken runt denne i åtgärdsprogrammet (aa).  

 

Skolverket (2003) skriver att fokus i beskrivningarna i åtgärdsprogrammen ligger på hur ”väl 

anpassad” eleven är till skolan snarare än hur väl anpassad undervisningen är till elevens 

behov och därför utsätts sällan pedagogens undervisning för granskning. Att granska 

pedagogens undervisning är nödvändigt för att kunna arbeta med åtgärdsprogram ur ett 

relationellt perspektiv (aa). Oftast föregår upprättande av åtgärdsprogram någon form av 

pedagogisk diskussion bland personalen på skolan för att diskutera hur de ser på 

problematiken. Roger Säljö är en av förgrundsfigurerna inom det sociokulturella perspektivet 

och han har tillsammans med Eva Hjörne (2008) deltagit på elevvårdskonferenser för att 

undersöka hur det talas om eleven och var problematiken placeras. De skriver (2008) att det 

på elevvårdskonferenser ofta förs diskussioner utifrån att undervisningen är adekvat och att 

pedagogen gör ett bra arbete medan eleven ses som problemet. Vidare menar de att 

personalen ofta är samstämmig och beskrivningarna av problematiken accepteras och 

ifrågasätts sällan. Hjörne & Säljö (2008) menar att relationer mellan pedagog och elev ofta är 

en del av individens problematik och diskussionen måste vara öppen för att kunna hitta 

lösningar. En öppnare diskussion är viktig både bland personalen, men även i mötet med elev 

och föräldrar vid upprättandet av åtgärdsprogram. I utarbetandet av själva åtgärdsprogrammet 

deltar elev, föräldrar och personal i samtalen och det har till uppgift att både informera och att 

skapa relationer (Asp-Onsjö 2006). Om elev och förälder aktivt deltar i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet har det visat sig att det är större chans att nå de uppsatta målen (SOU 

2008:1033). Att själv delta i upprättandet av sitt eget åtgärdsprogram är en demokratisk 

rättighet vilket är i linje med FN:s konvention om barns rättigheter 

(www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten 090225) 

 och Salamancadeklarationen (2000) vilka säger att alla barn ska ha rätt att säga sin mening i 

frågor som gäller barn. 

  

Persson (2002) menar att åtgärdsprogrammet ska vara ett föränderligt verktyg som kan vara 

föremål för korrigeringar utifrån elevens eller förälderns önskemål. Frågan är hur stor 

delaktigheten egentligen är då den pedagogiska kartläggningen och diskussionen i arbetslaget 
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oftast har föregått dessa träffar. Persson (2002) menar att man inte kan säga att samtalen sker 

på lika villkor då föräldrar och barn inte varit delaktiga i de tidigare diskussionerna och 

dessutom har de inte tillgång till den terminologi som pedagogerna använder. 

Åtgärdsprogrammet riskerar då att bli ett dokument för internt bruk på skolan istället för ett 

levande dokument för alla parter. Andreasson (2007) menar att ett annat dilemma med 

åtgärdsprogram är att en del skolor använder sig av åtgärdsprogram som ett dokument att visa 

upp så att de har ryggen fri i eventuella tvister om vad som är gjort eller ej. 

 

Enligt Persson (2002) är det vanligast att eleven är den som beskrivs som problembärare i ett 

åtgärdsprogram. Att det ligger på grupp- eller organisationsnivå nämns mer sällan. På ett sätt 

är det inte så konstigt att elevens individuella problematik dominerar i åtgärdsprogrammen 

eftersom åtgärdsprogrammen är individuella och syftet är att komma till rätta med den 

enskilde elevens tillkortakommanden (Skolverket 2003). Det betonas hur viktigt det är att 

föräldrar och elev aktivt deltar vid upprättandet av åtgärdsprogrammet då det visat sig att 

sannolikheten att målen ska kunna uppnås är större då. Många föräldrar och pedagoger har 

själva gått i en skola där det kompensatoriska perspektivet varit rådande och det är 

förmodligen detta synsätt och den terminologi som användes då som föräldrarna är bekanta 

med och förhåller sig till. Det är pedagogernas ansvar att tillhandahålla en terminologi ur ett 

relationellt perspektiv som föräldrarna och eleven kan tillgodogöra sig. Språket och 

begreppen är ett dilemma vilket pedagoger som upprättar åtgärdsprogram måste vara 

medvetna om och reflektera över. Vårt språk och våra tankar utvecklas i samspel med andra 

och en öppnare diskussion även pedagoger emellan och besök i varandras klassrum skulle 

förmodligen underlätta förändringar i synen på elever i behov av särskilt stöd ur ett 

relationellt perspektiv. 

 

4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod. Vi kommer att presentera urval, 

textanalys i form av diskursanalys, tillförlitlighet och etiska aspekter. Avslutningsvis kommer 

vi att beskriva hur vi kommer att genomföra vår textanalys.  

4.1 Metodval 

Forskningen använder sig av olika tillvägagångssätt för att nå fram till kunskap om världen 

och vilka kunskaper världen bygger på. Inom denna så kallade vetenskapsfilosofi finns det 
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flera olika metoder att nå fram till kunskap och varje metod bygger på en eller flera 

metodologier. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2008) menar att det är förståelsen av denna 

process som är viktigast, t.o.m. viktigare än resultatet. Denna process utifrån diskursteorin 

kommer vi att försöka beskriva så noggrant som möjligt. Starrin & Svensson (1994) menar att 

det främst är människosynen som avgör valet mellan en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Den kvalitativa ansatsen är ett uttryck för människans sätt att förhålla sig till 

världen. Vi har utifrån vårt syfte valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi vill ta 

reda på hur något är beskaffat. I denna undersökning är det texten i åtgärdsprogrammen som 

är studieobjekten och kommer att analyseras. Målet med den kvalitativa analysen är att 

upptäcka variationer, strukturer eller processer i olika företeelser (Starrin & Svensson 1994). 

För vår del handlar det om att upptäcka detta i språket som samhällsfenomen, närmare 

bestämt genom diskursanalysen. Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips (2000) 

beskriver diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller delar av den. 

4.1.1 Diskursanalys 

I diskursanalysen lyfts språkanvändandets aktiva och lokala karaktär fram enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008). Diskursanalysen kan användas för att lyfta fram och belysa 

förändringar i synsätt. Då vi ämnar undersöka hur en specifik skola formulerar de åtgärder de 

tar ansvar för på skol-, grupp- och individnivå i åtgärdsprogram och om dessa förändrats 

under en viss tidsperiod stämmer denna metod väl överens med våra intentioner. För att 

synliggöra en diskursförskjutning krävs det en längre tidsperiod. Ingela Andreasson (2008) 

skriver att enligt Michael Foucault måste språket och ordvalet tolkas utifrån sitt bestämda 

sammanhang i tid och rum eftersom språket inte har några givna innebörder. Med det menas 

att språket kan ha olika betydelser för olika människor i olika situationer samt vid olika 

tidpunkter.  

Winther Jörgensen & Phillips (2000) beskriver några gemensamma premisser att utgå från vid 

forskning oavsett inriktning inom diskursanalysen. Den första premissen är att diskursen inte 

är en spegling av verkligheten. Som pedagoger på en specifik skola ses den egna verkligheten 

utifrån pedagogernas egna erfarenheter, vilket gör att den inte är objektiv. Detta innebär att 

ingenting är sant eller falskt. Till skillnad från en mer traditionell kvalitativ ansats där flera 

likartade uttalanden ligger till grund för vad som är sant och att studien är valid vill man inom 

diskursanalysen snarare undersöka hur samstämmigheten konstrueras. Mats Börjesson & Eva 

Palmblad (2007) menar att föreställningen om vad som är sant måste betraktas utifrån hur 

samstämmighet konstrueras i ett socialt sammanhang och vilka konsekvenser det får. 
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”Eftersom man inte kan nå fram till sanningen ska man undvika att ta ställning till 

diskursernas sanningshalt eller deras djupare mening” (Andreasson 2007, s 24). Vi kommer 

varken att undersöka hur samstämmigheten konstruerats eller vilka konsekvenser den får utan 

vi vill undersöka vilken diskurs som varit rådande på skolan och om det skett någon 

diskursförskjutning. Det är inte heller intressant för oss att ta ställning till diskursens 

sanningshalt eftersom detta enbart kan göras inom diskursen.  

 

Vidare skriver Winther Jörgensen & Phillips (2000) om den andra premissen, att vår syn på 

världen påverkas av den kultur och tid vi lever i precis som Foucault (Andreasson 2008) 

hävdar. Varje skola har sin egen skolkultur, vilken påverkar varje pedagog mer eller mindre. I 

denna undersökning beskrivs hur en specifik skola formulerar sin syn på vilka åtgärder skolan 

kan bidra med när det gäller att ge varje elev det stöd den behöver för att nå uppsatta mål. Den 

tredje premissen innebär att vår världsuppfattning konstrueras i social interaktion. I 

diskursanalysen är det inte individen eller gruppen som är av intresse utan konstruktionen av 

språket och språket som konstruktör i och av sociala sammanhang. Det är hur skolans 

åtgärder är formulerade i texten i åtgärdsprogram som är studieobjektet i denna undersökning 

samt om det skett någon diskursförskjutning. 

4.1.2 Diskursteori 

Diskursteorin är en inriktning inom diskursanalysen och Winther Jörgensen & Phillips (2000) 

skriver att den bygger på Laclaus och Mouffes teorier om vilken betydelse språket har för hur 

diskurser konstruerar den sociala världen. Laclau och Mouffe menar att den sociala världen 

ska förstås som en diskursiv konstruktion där alla sociala fenomen kan analyseras med 

diskursanalytiska redskap (i Winther Jörgensen & Phillips 2000). I diskursteorin finns inget 

dialektiskt samspel mellan en diskurs och något annat utan diskursen är fullständigt 

konstituerande för vår värld. Författarna skriver vidare att diskursteorin konstruerar världen i 

en viss betydelse, men betydelsen kan aldrig låsas fast på grund av språkets instabilitet. Detta 

innebär att sociala fenomen aldrig är färdiga och betydelsen kan aldrig slutgiltigt fixeras. 

Diskurserna kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, d.v.s. låsa fast ordens 

betydelser på sitt eget sätt. Detta är intressant då Skolverket har sin diskurs och varje specifik 

skola har sin diskurs. Frågan är om och hur diskursen på den specifika skolan förändras efter 

att ha tagit emot Skolverkets kritik. En viktig uppgift för oss blir därför att fånga den diskurs 

som för tillfället är dominerande i den specifika skola som ska undersökas. Enligt författarna 

är diskursanalysens syfte att kartlägga de processer där det pågår en kamp om hur tecknens 
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betydelse ska fastställas och hur vissa betydelser blir så konventionaliserade att vi uppfattar 

dem som naturliga. Bergström & Boréus (2005) skriver att Laclau menar att det handlar om 

en kamp om meningsskapande och identitetsskapande. Då flera diskurser hela tiden existerar 

sida vid sida och kämpar om att vara mest meningsskapande är det processen som är viktigast. 

Fokus ligger på hur diskurser konstitueras och förändras.  

 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) skriver att Laclau och Mouffe anser att allting är 

kontingent, alla diskurser kunde ha varit annorlunda och kan bli annorlunda. Detta kan tolkas 

som att Laclau och Mouffe har en stark tilltro till förändringar och de har fått kritik för att de 

överskattar möjligheten till förändring (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Att allt i princip 

skulle vara annorlunda innebär inte att förändringar är lätta att genomföra. ”Även om språk 

och kategoriseringar i grunden är godtyckliga, tas en stor del av dem för givna, ifrågasätts inte 

och förändras således lite och långsamt” (Börjesson & Palmblad 2007, s 49). Hur förändras 

språket i skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen när de ifrågasätts? Hur lång tid tar det att 

förändra ett synsätt? Är ett år tillräckligt lång tid? 

 

Malin Wreder skriver i Börjesson och Palmblad (2007) att den diskursteoretiska analysen 

oftast bortser från bakgrundsvariabler. Till skillnad mot de flesta andra kvalitativa 

undersökningar är bakgrundsvariabler inte intressanta då det är utsagan i sig som utgör 

studieobjektet. Vi behöver inte veta vem som har skrivit åtgärdsprogrammen, till vilka elever 

eller vilka målen är eftersom diskursen i huvudsak ses som konstituerande. Diskursteorin talar 

inte om individer utan om subjektspositioner och att undersöka vilka subjektspositioner som 

blir möjliga eller omöjliga inom olika diskurser är av stor betydelse för att förstå helheten. I 

diskursteorin är utgångspunkten att allt kan beskrivas annorlunda och det är beskrivaren som 

väljer vad som ska synliggöras eller ej. 

 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) skriver att diskursteorin ser diskurser som ett språkligt 

nät där ord och tecken förbinds med varandra och får betydelse i relation till varandra. I 

diskursanalysen är tecknens betydelse en öppen fråga och fokuserar på hur processen går till 

när tecknen får mening. Diskursanalysens syfte är att kartlägga processer där det pågår en 

kamp om hur tecknens betydelse fixeras. Viktiga begrepp som Laclau och Mouffe använder 

sig av är moment och nodalpunkt. ”Alla tecknen i en diskurs är moment; de är knutar i 

fisknätet, och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt” 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s 33).  Vilka ord används i åtgärdsprogrammen och 
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tillsammans med vilka andra ord används de? Finns det vissa ord som förekommer oftare än 

andra ord? När ett tecken får en mer framträdande betydelse än andra tecken inom diskursen 

kallas det nodalpunkt. Detta kan också liknas vid en tematisering av en text. Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) skriver att nodalpunkter organiserar en diskurs och därför ser vi 

den som ett viktigt verktyg i vår undersökning. 

4.2 Urval 

Vi har valt att granska skolans åtgärder i åtgärdsprogram för elever i årskurs 8 och 9. Ur 

bekvämlighetsaspekt har vi valt en skola vi tidigare kommit i kontakt med. 

Åtgärdsprogrammen som kommer att granskas i detta arbete är skrivna före och ett år efter 

Skolverkets skolinspektion för att se om det skett någon diskursförskjutning. Vi har valt att 

använda oss av åtgärdsprogram gällande skolans åtgärder i svenska, matematik och engelska 

då dessa ämnen är kärnämnen i grundskolan och godkänt betyg i dessa ämnen ger allmän 

behörighet till gymnasieskolan. Vi tror att det är lättare att fånga diskursen genom att 

koncentrera oss på ett mindre antal ämnen. Steinar Kvale (1997) menar att antalet 

undersökningsobjekt beror på undersökningens syfte. I vår undersökning handlar det om att 

belysa en diskursförskjutning och därför har vi valt att granska fem åtgärdsprogram i varje 

kärnämne skrivna före skolinspektionen och fem åtgärdsprogram skrivna ett år efter, 

sammanlagt 30 stycken. Efter att vi informerat kuratorn på skolan vi valt att undersöka, om 

studiens syfte valde hon ut åtgärdsprogram och kopierade skolans åtgärder i dessa och gav 

dem till oss. När vi fick kopiorna av åtgärdsprogrammen saknades det något åtgärdsprogram i 

något ämne, men efter att ha gått igenom materialet tyckte vi ändå att det var tillräckligt 

många åtgärdsprogram för att kunna genomföra vår undersökning.  Den instruktion vi gav 

kuratorn var att vi ville att åtgärdsprogrammen skulle vara skrivna av så många olika 

pedagoger som möjligt samt att de var skrivna före och ett år efter skolinspektionen. För att 

upptäcka skolans diskurs är det viktigt för oss att så många olika pedagoger som möjligt har 

skrivit åtgärdsprogrammen samtidigt som vi väljer att enbart studera skolans åtgärder i 

kärnämnena. Vi anar att det främst är i dessa ämnen åtgärdsprogram skrivs och tror oss få 

störst urval där då det finns fler antal lärare i kärnämnena på skolan än i andra ämnen samt att 

ämnena ger behörighet till gymnasiet.  

4.3 Validitet och reliabilitet  

Kvale (1997) skriver att validitet innebär att argumenten i studien är hållbara och trovärdiga 

och frågorna vad och varför ska alltid föregå frågan hur. För att säkra validiteten i detta arbete 
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kommer vi kritiskt att analysera texterna samt kontrollera att vi förhåller oss till de perspektiv 

vi valt och gör det vi säger att vi ska göra utifrån vårt syfte. Vi kommer kritiskt att studera de 

tolkningar vi gör och se på rimligheten i våra tolkningar i förhållande till texten. Diskursteorin 

vi utgår ifrån har ett postmodernt synsätt och Kvale (1997) menar att det innebär att 

validiteten ska ses som en social konstruktion. Inom diskursteorin innebär detta att vad som är 

sant eller falskt enbart kan avgöras inom diskursen.  

 

När det gäller reliabiliteten menar Kvale (1997) att forskare inte är helt överens om 

reliabilitetens betydelse. Reliabilitet handlar inom positivismen om noggrannhet i metoden 

och att någon annan ska kunna genomföra samma undersökning vid ett senare tillfälle. I den 

kvalitativa undersökningen däremot kan inte resultaten generaliseras på samma sätt då 

resultaten ofta bygger på subjektiva tolkningar.  I textanalysen är det enligt Bergström & 

Boréus (2005) tolkningsaspekten som är viktigast när det gäller reliabiliteten. Vi har därför 

gjort textanalysen vi valt att använda var och en för sig först för att undersöka om vi tolkat 

analysmodellen vi beskrivit under kapitlet om genomförande på samma sätt. Det visade sig att 

det fanns några oklarheter och därför valde vi att byta en rubrik och dessutom försökte vi 

förtydliga beskrivningen av tillvägagångssättet. 

4.4 Etiska aspekter 

Vår undersöknings etiska ställningstaganden grundar sig på Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) och dessa är samtycke, information, konfidentialitet och 

nyttjande. Vi informerade rektorn på skolan vi valt att undersöka om vårt syfte med 

undersökningen och han samtyckte. Kvale (1997) menar att en fullständig information om 

undersökningens syfte och upplägg kan undanröja eventuella otydligheter och missförstånd.  

Därav lät vi rektorn ta del av uppsatsens inledning och syfte samt forskningsfrågor när han 

givit oss sitt samtycke. I vårt möte med kuratorn som lämnade ut kopior av skolans åtgärder i 

åtgärdsprogrammen redogjorde vi muntligt för vårt syfte och vår frågeställning samt de etiska 

principerna. Vad gäller de åtgärdsprogram vi analyserat har de varit avidentifierade från första 

stund då vi endast mottagit den del i åtgärdsprogrammen som specificerar skolans åtgärder. 

Uppgifter om elev eller pedagog i åtgärdsprogrammen kommer inte att redovisas i materialet. 

Vi vet inte heller själva vilka elever och pedagoger som åtgärdsprogrammen handlar om. 

Detta kallar Kvale (1997) för att materialet är konfidentiellt. De åtgärdsprogram vi tagit del av 

kommer ingen annan att ta del av och materialet kommer att förstöras efter undersökningen.  
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4.5 Genomförande 

För att tydliggöra innehållet i skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen både för oss själva och 

för läsarna valde vi att använda oss av nodalpunkter. Det gjorde det lättare att strukturera 

innehållet och att synliggöra olika typer av åtgärder. Vi hittade tre nodalpunkter som vi 

använde i vår redovisning av resultatet. Nodalpunkterna hade vi valt ut redan under våra 

miniundersökningar som vi gjorde under en förberedande metodkurs under föregående 

termin. De åtgärdsprogram vi då undersökte var skrivna på en F-6 skola och vi jämförde då 

endast två åtgärdsprogram med varandra varav ett var skrivet före Skolverkets inspektion och 

ett var skrivet ett år efter. Skolan hade dessutom inte fått samma kommentarer från Skolverket 

som den 7-9 skola vi undersökt i denna uppsats. 

 

För att undersöka om nodalpunkterna var användbara även i denna undersökning läste vi 

igenom åtgärderna i åtgärdsprogrammen, ämne för ämne, var och en på sitt håll för att 

undersöka om vi förstått vår egen analysmodell på samma sätt. Vi jämförde om vi hade 

placerat in åtgärderna under samma nodalpunkter och då vi inte hade gjort det korrigerade vi 

oklarheterna i vår analysmodell för att den ska vara så rimlig som möjligt. Åtgärderna vi hade 

placerat in under de olika nodalpunkterna presenterade vi sedan ämne för ämne, före och efter 

Skolverkets inspektion. Efter varje presentation av ett ämne gjorde vi en jämförelse om det 

var någon skillnad i vilka åtgärder skolan har valt att skriva före och efter skolinspektionen 

och hur de hade formulerats. När alla ämnen hade presenterats gjorde vi en sammanfattande 

jämförelse före respektive efter inspektionen för att undersöka om det hade skett någon 

diskursförskjutning. Jämförelsen gjorde vi med utgångspunkt i nodalpunkterna. Detta gjorde 

vi för att tydligare upptäcka om det skett någon förändring av åtgärder när vi placerat in dem 

under respektive nodalpunkt. Dessutom undersökte vi om det fanns någon skillnad i hur 

åtgärderna formulerats ur ett relationellt perspektiv både före och efter skolinspektionen, men 

även om det fanns någon skillnad mellan de tre kärnämnena. Vi undersökte också vilka 

moment som var vanligt förekommande i åtgärdsprogrammen och om det skiljde sig mellan 

de olika kärnämnena samt före och efter skolinspektionen.  

4.6 Analysmodell 

Utifrån texten i åtgärdsprogrammen har vi utgått från det relationella perspektivet i vår 

analysmodell. Detta för att Skolverket i sina allmänna råd (2008) betonar upprättandet av 

åtgärdsprogram utifrån ett relationellt perspektiv. De nodalpunkter vi hittat och sedan utgått 

ifrån är pedagogens åtgärder; i direkt relation till eleven, i indirekt relation till eleven och i 
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relation till övriga. Vi har valt begreppen direkt och indirekt och för att tydliggöra dessa 

begrepp använder vi oss av en liknelse inom fotbollsvärlden. När man lägger en direkt 

frispark får spelaren skjuta den direkt i mål, medan bollen vid en indirekt frispark måste 

vidröras av någon annan spelare innan bollen får skjutas i mål. Spelaren vill vi likna vid 

pedagogen som ansvarar för åtgärden och målet är eleven och bollen är åtgärden som ska in i 

mål. Med direkt relation till eleven menar vi ett direkt möte med eleven medan den indirekta 

relationen går via något eller någon annan innan åtgärden når eleven. Under den nodalpunkt 

som handlar om pedagogens indirekta relation till eleven, har vi valt två underrubriker och 

dessa är organisation och material. Med organisation menar vi den fysiska och sociala miljön 

eleven befinner sig i, organisatoriska förändringar i elevens grundschema vilket kan vara 

innehållsmässiga och/eller rumsliga förändringar, d.v.s. annan plats än ordinarie klassrum. 

Med material menar vi läromedel och andra hjälpmedel. I den tredje nodalpunkten beaktar vi 

relationen till övriga vilken också kan ses som en indirekt relation till eleven. Denna 

nodalpunkt innefattar möjlighet till särskilt stöd enskilt eller i liten grupp. Stödet kan ges av 

annan personal än ordinarie personal som speciallärare, specialpedagog, kurator, psykolog, 

assistent eller annan pedagog. Skillnaden mellan organisatoriska förändringar och indirekt 

relation till övriga är att den senare mer direkt riktar stödet till den enskilda eleven i relation 

till en annan person.  

 

De begrepp som vi uppfattar som självklara eller befästa inom skolans diskurs kallas moment. 

Vi kommer att undersöka om vissa moment förekommer oftare än andra och om det skiljer 

sig mellan de olika kärnämnena samt före och efter Skolverkets inspektion. Enligt 

Skolverkets allmänna råd (2008) ska åtgärderna vara utvärderingsbara för att målen ska kunna 

nås, vilket vi kommer att belysa i vår analys. 

 

Med denna analysmodell vill vi tydliggöra vilka åtgärder skolan väljer att använda för att nå 

uppsatta mål ur ett relationellt perspektiv. Hur tolkas detta? Vad kan vi i språket i åtgärderna 

utläsa? Har det skett någon förändring i hur åtgärderna formuleras? Denna analysmodell tror 

vi framför allt kan vara ett bra underlag för pedagogiska diskussioner inför upprättandet av 

nya åtgärdsprogram. Varför väljer skolan de åtgärder den väljer? Vad hoppas skolan uppnå 

och på vilket sätt? 
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4.7 Metoddiskussion 

Vi har i uppsatsen valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då syftet var att 

undersöka hur något var beskaffat. I detta arbete har det varit språket i skolans åtgärder i 

åtgärdsprogrammen som var studieobjektet. Då vi skulle undersöka om det skett någon 

diskursförskjutning över tid bestämde vi oss för att använda oss av diskursteorin, vilken är en 

form av diskursanalys. För att lättare kunna jämföra åtgärderna i åtgärdsprogrammen valde vi 

att använda oss av nodalpunkter dels utifrån det relationella perspektivet men även utifrån de 

åtgärdsprogram vi tidigare granskat. Denna analysmodell anser vi tydliggör en eventuell 

diskursförskjutning samt underlättar granskningen av åtgärdernas formuleringar.  

 

En brist med metoden vi valt kan vara att vi har granskat för få åtgärdsprogram för att kunna 

säkerställa en eventuell diskursförskjutning. För att kunna fånga en diskurs tror vi att 

åtgärdsprogrammen bör vara skrivna av olika pedagoger vilket vi inte kan säkerställa i denna 

uppsats. Anledningen till detta är att vi inte själva valt ut åtgärdsprogrammen utan fått förlita 

oss på att de instruktioner vi gett skolan angående urvalet har följts.   I vårt arbete har vi valt 

att undersöka åtgärdsprogram i kärnämnena svenska, matematik och engelska därför att vi 

tror att det skrivs flest åtgärdsprogram i dessa ämnen då godkänt betyg ger behörighet till 

gymnasiet. Hur en eventuell diskursförskjutning skulle kunna ha tydliggjorts om vi valt att 

granska åtgärdsprogram i andra ämnen vet vi inte. Diskussionen om åtgärder i 

åtgärdsprogram i samtliga ämnen, teoretiska som praktiska, kan säkert vara berikande för 

skolan. Utifrån vår uppsats storlek har det inte funnits utrymme för oss att undersöka detta 

utan vi var tvungna att begränsa oss. Sammanfattningsvis kan sägas att vårt val av metod 

känns rätt, då vi inte funnit något bättre alternativ utifrån uppsatsens syfte. 

 

5 Resultat 

I följande kapitel kommer vi först kort att beskriva den skola vars åtgärdsprogram vi tagit del 

av. Därefter kommer vi att presentera resultaten utifrån respektive kärnämne före och efter 

Skolverkets inspektion. Efter genomgången av respektive kärnämne kommer vi att göra en 

jämförelse utifrån nodalpunkterna vi tidigare presenterat. Detta gör vi för att undersöka om 

det är någon skillnad hur åtgärderna formuleras i åtgärdsprogrammen före och efter 

inspektionen.  
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5.1 Presentation av skolan 

Skolan vars åtgärdsprogram vi har studerat är en 7-9 skola i en mindre kommun i 

Mellansverige. På skolan går det ca 475 elever och eleverna är fördelade på 19 klasser. 

Klasserna är indelade i tre olika arbetslag där alla tre årskurserna är jämnt fördelade och i 

varje arbetslag arbetar ca 20 lärare. Lärarna har det mesta av sin undervisning i arbetslagets 

klasser. Även det mesta av elevvårdsarbetet sker inom arbetslagen. 

 

Skolan har små undervisningsgrupper i kärnämnena matematik, svenska och engelska för de 

elever som behöver extra stöd. Skolan erbjuder grundkurser och fördjupningskurser under 

elevens val och då väljer vanligtvis eleven ett ämne som erbjuds under en period under 

läsåret. Det innebär att eleven kommer att ha möjlighet att ha flera olika ämnen på elevens val 

under ett läsår. Denna tid kan således användas till att förstärka det eller de kärnämnen en elev 

riskerar att inte få godkänt betyg i. Förstärkningstid är tid som skolan tagit från flera olika 

ämnen och tiden ska framför allt användas för att förstärka kunskaperna i svenska, engelska, 

matematik, SO och NO. Eleven väljer ofta själv vilket ämne den ska förstärka sig i, men det 

är också vanligt att eleven rådgör med klassföreståndaren under klasstiden först. I ett av 

arbetslagen går eleverna till sin klassföreståndare under förstärkningstiden oavsett vilket ämne 

eleven valt att fördjupa sig i och i de andra två arbetslagen går eleverna till respektive 

ämneslärare beroende på vilket ämne eleven valt att fördjupa sig i. Även denna tid kan alltså 

användas som förstärkningstid om en elev riskerar att inte bli godkänd i ett ämne. Dessutom 

finns språkvalstid där elever läser ett B-språk, med möjligheten att byta ut språket mot 

förstärkning i svenska och engelska. 

5.2 Textanalys av skolans åtgärder i åtgärdsprogram i matematik 

Vi kommer först att presentera innehållet i skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen i matematik 

skrivna före Skolverkets inspektion och sedan efter Skolverkets inspektion. Därefter gör vi en 

jämförelse av åtgärder i dessa åtgärdsprogram för att se om det skett någon förändring i 

formulerandet av åtgärder utifrån nodalpunkterna. 

5.2.1 Åtgärdsprogram i matematik före Skolverkets inspektion 

I direkt relation till eleven har en åtgärd skrivits ”att påminna om arbete”. Åtgärder som 

skrivits i indirekt relation, organisatoriskt är ”att erbjuda stöd under elevens val- och 

förstärkningstid”, ”erbjuda stöd i form av elevens val- och förstärkningstid” samt i två 

åtgärdsprogram ”stöd och hjälp under elevens val och förstärkningstid”. I indirekt relation vad 



 22 

gäller material har åtgärderna varit ”anpassade arbetsuppgifter samt träningsuppgifter”, 

”anpassat material”, ”träningsuppgifter” och ”multiplikationstabellerna”. Åtgärd i relation till 

övriga som beskrivs är ”att ingå i en liten mattegrupp där det finns resurs”. 

5.2.2 Åtgärdsprogram i matematik efter Skolverkets inspektion 

I de granskade åtgärdsprogrammen i matematik finns ”stöd och hjälp” som en åtgärd i direkt 

relation till eleven. Som åtgärder i indirekt relation under underrubriken organisation 

förekommer ”anpassat schema” i tre åtgärdsprogram och ”ge tid” och ”elevens valtid” i ett 

åtgärdsprogram. Under rubriken material finns ”anpassat arbetsmaterial” i tre åtgärdsprogram. 

De åtgärder som ges i relation till övriga är ”anpassad gruppstorlek (3st)” som förekommer i 

två åtgärdsprogram. Ytterligare åtgärder i relation till övriga, som står i två olika 

åtgärdsprogram, är ”lektionstid och stöd i liten grupp” och ”all sin tid i specialundervisning”. 

5.2.3 En jämförelse av åtgärdsprogram i matematik före och efter Skolverkets 

inspektion 

När det gäller åtgärder skrivna i direkt relation till eleverna finns det en åtgärd skriven före 

Skolverkets inspektion och det är ”påminna om arbete” och efter Skolverkets inspektion är 

”stöd och hjälp” den enda åtgärden. Åtgärder som skrivits i indirekt relation under rubriken 

organisation före inspektion är främst att erbjuda stöd under elevens val- och förstärkningstid 

och ordvalen är i stort sett detsamma i fyra av åtgärdsprogrammen. I de senare skrivna 

åtgärdsprogrammen finns åtgärden tid på elevens val i ett åtgärdsprogram och anpassat 

schema i ett annat. Stöd under elevens val- och förstärkningstid används inte lika frekvent i de 

senare skrivna åtgärdsprogrammen. Även åtgärden ”ge tid” finns under rubriken organisation 

efter skolinspektion. I åtgärderna som handlar om material i de tidigare skrivna 

åtgärdsprogrammen ska arbetsuppgifterna eller materialet anpassas och dessutom ska skolan 

tillhandahålla träningsuppgifter i två av åtgärdsprogrammen och i ett av dessa två 

åtgärdsprogram är det preciserat att det är multiplikationstabellen eleven ska träna på. Efter 

inspektionen skrivs ”anpassat arbetsmaterial” som åtgärder i tre åtgärdsprogram. En åtgärd 

skriven före Skolverkets inspektion i direkt relation till övriga är att ”ingå i liten mattegrupp 

där det finns resurs”. I åtgärdsprogram skrivna efter inspektion finns åtgärden ”anpassad 

gruppstorlek” med tre elever i två åtgärdsprogram och lektionstid i liten grupp i ett 

åtgärdsprogram och all tid i specialundervisning i ytterligare ett åtgärdsprogram. I fyra av fem 

åtgärdsprogram föreslås tid i liten grupp och det är en ökning jämfört med de åtgärdsprogram 

vi undersökt som är skrivna före inspektionen. 
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5.3 Textanalys av skolans åtgärder i åtgärdsprogram i svenska 

Vi kommer först att presentera innehållet i skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen i svenska 

skrivna före Skolverkets inspektion och sedan efter Skolverkets inspektion. Därefter gör vi en 

jämförelse av åtgärder i dessa åtgärdsprogram för att se om det skett någon förändring i 

formulerandet av åtgärder utifrån nodalpunkterna. 

5.3.1 Åtgärdsprogram i svenska före Skolverkets inspektion 

Åtgärder i direkt relation till eleven i svenska är ”att hjälpa och stötta om något är oklart”, ”att 

tillsammans titta på extrauppgifter”, ”stötta” och ”hjälpa X att hitta lämpligt material”. I 

indirekt relation, under organisation, erbjuds ”elevens val- och förstärkningstid” i två 

åtgärdsprogram. I ytterligare två åtgärdsprogram erbjuds träning under språkvalstid. I ett 

åtgärdsprogram erbjuds möjlighet att byta från spanska till svenska/engelska. I indirekta 

åtgärder under material skrivs att ”tillhandahålla lämpligt material”, ”tillhandahålla material”, 

”förse Y med lämpligt material”. Som åtgärder i relation till övriga står att ”ge tid för läsning 

och återberättning” i två åtgärdsprogram. 

5.3.2 Åtgärdsprogram i svenska efter Skolverkets inspektion 

De åtgärder som nämns i direkt relation till eleven är att ”ge instruktioner”, ”hjälpa till med 

förklaringar vid behov och påminna och stötta” och att ”hjälpa till så gott det går”. Det finns 

en indirekt åtgärd under rubriken organisation och det är att ”tillhandahålla elevens val- och 

fördjupningstid för arbete och provskrivning”. Under indirekt relation under rubriken material 

är åtgärderna att ”XX ansvarar för att X får det material som krävs för att ha möjlighet att nå 

G i svenska”, ”ge uppgifter som är minikurs för år 9” och ”att material i Sv anpassas till Y så 

att han kan nå G i Sv på Vt-09”. I dessa åtgärdsprogram finns ingen åtgärd i indirekt relation 

till övriga. 

5.3.3 En jämförelse av åtgärdsprogram i svenska före och efter Skolverkets inspektion 

I åtgärder i direkt relation till eleven finns det fyra åtgärder skrivna i åtgärdsprogrammen före 

skolinspektionen och tre åtgärder i de som skrivits efter. Åtgärder som förekommer både före 

och efter inspektion är att stötta, hjälpa till och påminna. Två åtgärder som skrivits före 

inspektionen handlar om att pedagogen tillsammans med eleven ska hitta extrauppgifter och 

lämpligt material. Åtgärder som skrivits i fyra åtgärdsprogram i indirekt relation under 

rubriken organisation före inspektion är mer tid på elevens val och förstärkningstid samt 

språkvalstid. I ett åtgärdsprogram erbjuds byte av språkval för att ägna mer tid till svenska 
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och engelska. Tid på elevens val och förstärkningstid förekommer som åtgärd i ett av de 

senare åtgärdsprogrammen och i det preciseras även vad tiden ska användas till. Under 

rubriken material handlar åtgärderna i åtgärdsprogrammen före skolinspektionen om att 

tillhandahålla material. Vad för slags material det handlar om framgår inte. I tre av de senare 

åtgärdsprogrammen skrivs att det är material som krävs för att eleverna ska kunna nå ett 

godkänt betyg i år 9 som ska tillhandahållas. En åtgärd som förekommer i två åtgärdsprogram 

i relation till övriga före skolinspektionen handlar om att ge tid för läsning och återberättande. 

Det finns ingen åtgärd i relation till övriga i åtgärdsprogrammen skrivna efter inspektionen.  

5.4 Textanalys av skolans åtgärder i åtgärdsprogram i engelska 

Vi kommer först att presentera innehållet i skolans åtgärder i åtgärdsprogrammen i engelska 

skrivna före Skolverkets inspektion och sedan efter Skolverkets inspektion. Därefter gör vi en 

jämförelse av åtgärder i dessa åtgärdsprogram för att se om det skett någon förändring i 

formulerandet av åtgärder utifrån nodalpunkterna. 

5.4.1 Åtgärdsprogram i engelska före Skolverkets inspektion 

I åtgärdsprogrammen i engelska finns ingen åtgärd i direkt relation till eleven. I indirekt 

relation till eleven under rubriken organisation är ”att erbjuda lektionstid” en åtgärd. Under 

indirekt relation under rubriken material är åtgärden ”att förse X med relevant material så att 

ett G kan uppnås”. Åtgärder i relation till övriga är ”tid på specialen” samt ”att erbjuda plats i 

mindre grupp med stort utrymme för stöd och uppmuntran”.  

5.4.2 Åtgärdsprogram i engelska efter Skolverkets inspektion 

De åtgärder som skrivits i direkt relation till eleven är ”att följa upp läxor och presentera nya”, 

”att stötta och uppmuntra i elevens arbete, att följa upp läxor och erbjuda nya” och i två 

åtgärdsprogram ”att följa upp läxor och presentera nya”. Åtgärder i indirekt relation till övriga 

är ”att erbjuda X arbete med engelska i liten grupp 2,75 tim/vecka samt även på 

förstärkningstid 1,5 tim/vecka”, ”att erbjuda Y undervisning i liten grupp 2,75 tim/vecka” 

samt ”att erbjuda stöd i liten grupp 2,75 tim/vecka och att erbjuda stöd i liten grupp 3,0 

tim/vecka”. Inga åtgärder är skrivna i indirekt relation till eleven under rubrikerna 

organisation eller material. 

5.4.3 En jämförelse av åtgärdsprogram i engelska före och efter Skolverkets inspektion 

I de åtgärder som är skrivna före skolinspektionen är inga åtgärder skrivna i direkt relation till 

eleven. I åtgärdsprogrammen som är skrivna efter inspektionen finns åtgärder i direkt relation 
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i samtliga åtgärdsprogram i engelska. De är alla formulerade på liknade sätt och handlar om 

att följa upp läxor och presentera nya läxor samt att uppmuntra och stötta. Åtgärder i indirekt 

relation till eleven under rubrikerna organisation och material finns i två åtgärdsprogram och 

de skrevs före skolinspektionen. En av åtgärderna innebär att ”skolan ska erbjuda lektionstid” 

och den andra är att förse en elev med relevant material för att kunna nå ett godkänt betyg. 

Åtgärder i indirekt relation till övriga finns i åtgärdsprogrammen både före och efter 

skolinspektionen och de handlar om att erbjuda tid i liten undervisningsgrupp. Skillnaden 

mellan dessa är att det i de senare angivits hur många lektionstimmar det gäller som de ska få 

stöd i mindre grupp. 

 

6 Diskussion  

Vi kommer i vår diskussion att knyta an vårt syfte och våra forskningsfrågor till 

diskursanalysen då vår uppsats bygger på diskursförskjutning vilken både är en vetenskaplig 

teori och metod. Utifrån diskursanalysen och vår teoretiska bakgrund kommer vi att reflektera 

och diskutera kring de resultat vi fått fram i vårt arbete.  

6.1 Summering 

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa om och i så fall hur det skett någon 

diskursförskjutning i hur åtgärder är formulerade vad gäller skolans ansvar i åtgärdsprogram. 

Då styrdokumenten utgår från ett relationellt perspektiv kommer vi i vår diskussion att 

relatera åtgärderna i de åtgärdsprogram vi undersökt till detta perspektiv. För att upptäcka 

förändringar i hur åtgärder är formulerade i åtgärdsprogrammen har vi valt att använda oss av 

diskursanalysen då den kan användas för att lyfta fram och belysa förändringar i språket. Vårt 

språk får olika betydelse beroende på i vilken kultur och situation vi befinner oss (Andreasson 

2008). Detta gäller även skolans värld och hur vi uttrycker och formulerar oss får 

konsekvenser. Genom att undersöka språket kan vi också bli medvetna om vilket synsätt som 

råder. Oavsett vilka förändringar i synsätt en skola ska genomföra vad gäller politiska direktiv 

och perspektiv måste vi räkna med att det tar tid. För att kunna belysa en diskursförskjutning 

skriver Alvesson och Sköldberg (2008) att det krävs en längre tidsperiod. Hur lång tid som 

behövs för att upptäcka en diskursförskjutning kan variera. Börjesson & Palmblad (2007) 

skriver att språket vi använder oss av oftast tas för givet och därav ifrågasätts det inte och 

ingen utveckling sker. Vi menar åter igen att det är viktigt att bli medveten om språket som 

används i en verksamhet för att kunna sätta igång en förändringsprocess. Bergström & Boréus 
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(2005) skriver att eftersom diskurser hela tiden existerar sida vid sida och kämpar för att vara 

mest meningsskapande är det processen som är viktigast. Vi måste också vara medvetna om 

att processen kan se väldigt olika ut beroende på vilken skolkultur det är som råder. Varje 

skola har sin skolkultur och den påverkar pedagoger, elever och föräldrar i mötet med 

varandra på olika sätt. Våra tidigare erfarenheter bär vi alltid med oss och för att komma 

vidare i en process blir samspelet med andra viktigt. 

 

I det relationella perspektivet sker förändring och utveckling genom språket och 

kommunikationen (Emanuelsson m.fl. 2001). Utifrån detta synsätt ser vi det som angeläget att 

varje skola måste bli medveten om vilket synsätt som är rådande för att kunna implementera 

det relationella perspektivet fullt ut. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det sällan är ett 

perspektiv som är allena rådande på en skola utan det pågår en ständig kamp mellan flera 

olika perspektiv.  

 

Vi vill poängtera att då vi valt att använda oss av diskursteorin innebär det att vi inte kan 

bedöma om en diskurs är sann eller falsk (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Detta kan 

endast avgöras inom diskursen. Vi har därför gjort en jämförelse inom diskursen och relaterat 

den till det relationella perspektivet. Det är utifrån det relationella perspektivet vi gjort våra 

tolkningar i vår analys av resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Ett sätt att bli medveten om vilket perspektiv som råder på en skola kan vara att studera 

språket i åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) menar att åtgärdsprogrammen kan ses som en 

indikator på hur en verksamhet fungerar och det kan skolor ha stor nytta av i sitt 

utvecklingsarbete. Åtgärdsprogrammen kan användas som en självskattning där elevsynen, 

rådande perspektiv samt organisationen på skolan kan synliggöras.  

 

Syftet med detta arbete är att utifrån Skolverkets allmänna råd (2008) undersöka hur åtgärder 

är formulerade i åtgärdsprogram före och efter Skolverkets inspektion. Då dessa råd är 

skrivna ur ett relationellt perspektiv är det detta perspektiv som vi kommer att använda oss av 

i vår analys av åtgärdsprogrammen. Skolverket (2008) skriver att orsakerna till elevernas 

svårigheter i första hand bör sökas i elevens möte med undervisningens innehåll, vilka 

läromedel som används och hur de presenteras samt lärandemiljön. Även gruppering av 

elever och arbetsschema är viktiga faktorer att beakta för att en elev ska lyckas nå uppsatta 
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mål. Är åtgärderna skrivna utifrån dessa faktorer och i så fall på vilket sätt? Åtgärderna ska 

utgå från elevernas intressen och styrkor. Kan vi se detta i någon av åtgärderna? Skolverket 

(2008) skriver vidare att de åtgärder som har bäst effekt är de åtgärder som är konkreta, kan 

genomföras på kort sikt och är utvärderingsbara. Är skolans åtgärder konkreta och 

utvärderingsbara?  

 

Utifrån vår resultatredovisning kommer vi här att göra en analys ämne för ämne utifrån de tre 

nodalpunkter vi tidigare presenterat. Nodalpunkterna utgår från pedagogens åtgärder och den 

första nodalpunkten utgår från pedagogens åtgärder i direkt relation till eleven. Den andra 

nodalpunkten är pedagogens åtgärder i indirekt relation till eleven och där har vi de två 

underrubrikerna organisation och material. Den tredje nodalpunkten är, även den, en indirekt 

åtgärd i relation till övriga. I vår jämförelse av kärnämnena kommer vi även att undersöka om 

formuleringarna av skolans åtgärder har förändrats ur ett relationellt perspektiv och vilka 

moment, viktiga och vanligt förekommande begrepp, som förekommer i åtgärdsprogrammen 

före och efter inspektionen. 

6.2.1 Resultatdiskussion av åtgärdsprogram i matematik 

Skolverket skrev efter sin inspektion, på den undersökta skolan, att skolans roll inte 

tillräckligt tydligt framkom i åtgärdsprogrammen och exempel på sådana åtgärder var 

”stötta”, ”hjälpa” och ”påminna”. Dessa begrepp förekommer i ett åtgärdsprogram i 

matematik före inspektionen och i ett åtgärdsprogram efter skolinspektionen. De är 

visserligen skrivna i direkt relation till eleven, men åtgärderna är inte tillräckligt konkreta och 

kan vara svåra att utvärdera. I åtgärdsprogrammen i matematik är ”anpassat” ett moment, det 

vill säga ett vanligt förekommande begrepp, som förekommer både före och efter 

skolinspektionen. Exempel på åtgärder där momentet anpassat används är ”anpassat 

material”, ”anpassade uppgifter”, ”anpassad gruppstorlek” m.fl. Anpassat material 

förekommer i samtliga åtgärdsprogram i matematik och dessa åtgärder är skrivna i indirekt 

relation till eleven under rubriken material. Ur en aspekt kan vi se begreppet ”anpassa” i ett 

relationellt perspektiv då det är skolan som anpassar sig till eleven i form av till exempel 

material, schema och gruppstorlek. Detta överensstämmer med Skolverkets allmänna råd 

(2008) då elevens möte med läromedel, arbetsschema samt placering i grupper är viktiga 

faktorer där orsakerna till elevens svårigheter bland annat bör sökas. Ett dilemma som vi 

upplever är att dessa åtgärder, trots att de är skrivna ur ett relationellt perspektiv, inte är 

utvärderingsbara. I matematik uppfattar vi att det finns en konkret och utvärderingsbar åtgärd 
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skriven och det är att tillhandahålla uppgifter för att lära sig multiplikationstabellerna. Vi kan 

se en förskjutning i matematik från indirekta åtgärderna under rubriken organisation till 

indirekta åtgärder i relation till övriga. Före inspektionen erbjöds elever tid för matematik 

under elevens val och under förstärkningstid i fyra av fem åtgärdsprogram. Efter inspektionen 

förekommer åtgärden endast i ett åtgärdsprogram och i fyra åtgärdsprogram erbjuds istället tid 

i liten grupp.  

6.2.2 Resultatdiskussion av åtgärdsprogram i svenska 

En vanligt förekommande åtgärd skriven i indirekt relation under rubriken organisation före 

inspektionen är även i svenska är att erbjuda stöd under elevens val, förstärkningstid samt 

språkvalstid. Denna åtgärd är inte lika frekvent förekommande i de åtgärdsprogram som 

skrivits efter inspektionen. I åtgärdsprogrammen i svenska förekommer istället för, som i 

matematik, ”anpassat material” begreppet ”lämpligt material” före inspektionen. Efter 

inspektionen kan vi i tre av åtgärdsprogrammen se att förutom att skolan ska tillhandahålla 

lämpligt material så har de även preciserat målet att eleven ska uppnå godkänt betyg. I ett av 

dessa åtgärdsprogram är det också preciserat vem som är ansvarig för att tillhandahålla 

materialet. Skolverket (2008) skriver i sina allmänna råd att åtgärder som är genomförbara på 

kort sikt samt konkreta och utvärderingsbara har bäst effekt när det gäller att nå uppsatta mål. 

Frågan är hur konkret och utvärderingsbar åtgärden att tillhandahålla lämpligt material för att 

nå godkänt betyg i årskurs 9 är. När det gäller åtgärder i direkt relation till eleven förekommer 

även i svenska hjälpa, påminna och stötta både före och efter skolinspektionen. 

6.2.3 Resultatdiskussion av åtgärdsprogram i engelska 

I engelska ser vi åtgärder skrivna efter inspektionen som är konkreta vilket framgår av 

följande citat ”att följa upp läxor och presentera nya”. Vår tolkning antyder att åtgärderna är 

skrivna ur ett relationellt perspektiv då dessa åtgärder utgår från ett samspel mellan pedagog 

och elev. Dessa åtgärder ser vi som utvärderingsbara till skillnad från de övriga åtgärderna i 

direkt relation till eleven. Av nio åtgärder skrivna i engelska efter inspektionen är fem skrivna 

i direkt relation till eleven och de övriga fyra handlar om åtgärder i relation till övriga och 

detta är en ökning jämfört med före inspektionen. Åtgärderna i relation till övriga innebär stöd 

i liten grupp vilket kan anses vara en relationell åtgärd då det innebär individuell undervisning 

där relationen till pedagogen kan vara avgörande för att nå målen. Ur en annan synvinkel 

uppmanar Skolverket (2008) att skolor ska sträva efter att behålla elever i ordinarie 

undervisning och istället anpassa undervisningen efter eleverna. Vi inser själva att detta inte 
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är en bra lösning för alla elever. Det är viktigt att noga överväga exkludering av elever från 

ordinarie undervisning. Vi ser detta som ett vanligt förekommande dilemma i skolan.  

6.2.4 Jämförelse av resultatdiskussion av samtliga kärnämnen 

Problemet med att tolka abstrakta texter som åtgärdsprogram är att det kan vara svårt att få 

syn på de perspektiv som råder på skolan, det vill säga vilken skolkultur som råder. I denna 

undersökning är detta ej intressant då vi jämför åtgärderna ur ett relationellt perspektiv inom 

skolans diskurs. Vid en jämförelse av alla åtgärdsprogram utifrån de nodalpunkter vi utgått 

från i vår resultatredovisning kan vi se moment som är mer vanligt förekommande än andra i 

åtgärdsprogrammen. Moment som förekommer i samtliga ämnen i direkt relation till eleven är 

framförallt att påminna samt att ge eleven stöd och hjälp. Dessa åtgärder förekommer både 

före och efter skolinspektionen i samtliga ämnen och är inte utvärderingsbara enligt vår 

mening. I åtgärdsprogrammen skrivna i engelska efter skolinspektionen förekommer dock 

åtgärder i direkt relation till eleven som är konkreta och utvärderingsbara. Två moment i 

indirekt relation, under rubriken material, som förekommer i åtgärdsprogram både före och 

efter skolinspektionen är anpassat material och tillhandahålla material. Ytterligare moment i 

indirekt relation som förekommer i samtliga kärnämnen är mer tid för respektive ämne i liten 

grupp och/eller under elevens val eller förstärkningstid. Mer tid i respektive ämne på elevens 

val och förstärkningstid är vanliga åtgärder i åtgärdsprogrammen skrivna före Skolverkets 

inspektion. Dessa åtgärder är inte lika vanligt förekommande efter skolinspektionen, däremot 

kan vi se att placering i liten grupp har blivit mer vanligt förekommande jämfört med 

åtgärderna före skolinspektionen både i matematik och i engelska. När det gäller åtgärder i 

elevens relation till övriga förekommer åtgärden att ingå i liten grupp i fyra av fem 

åtgärdsprogram skrivna i matematik efter skolinspektionen medan det förekommer i ett av de 

tidigare åtgärdsprogrammen i samma ämne. Samma åtgärd förekommer i samtliga 

åtgärdsprogram skrivna i engelska efter skolinspektionen samt i två åtgärdsprogram skrivna 

före inspektionen. I svenska erbjuds inte liten grupp i något åtgärdsprogram. En fråga vi 

ställer oss är varför denna åtgärd inte förekommer i åtgärdsprogrammen i svenska. Självklart 

kan det bero på slumpen, vilka åtgärdsprogram vi har fått ta del av. På skolan vi undersökt 

kan vi se, utifrån åtgärdsprogrammen, att placering i liten grupp är en vanligt förekommande 

åtgärd.  

 

Emanuelsson m.fl. (2001) skriver att skolans skyldighet, i skollagen, har skärpts genom att 

skolan är tvungen att anpassa verksamheten efter varje individs behov. Hur ska detta tolkas? 
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Är det verksamheten i klassrummet som ska anpassas eller organisationen på skolan i form av 

mindre grupper? Nilholm (2007) menar att vi hela tiden ställs inför olika dilemman vilka vi 

måste ta ställning till och dessa ställningstaganden får sedan konsekvenser ute i verksamheten 

vi befinner oss i. 

 

Ur ett relationellt perspektiv har åtgärden att placeras i mindre grupp både för- och nackdelar. 

Fördelen med specialundervisning eller placering i en mindre grupp är att det kan vara lättare 

att få en relation mellan elev och pedagog vilket kan vara mycket betydelsefullt.  Dessutom 

får eleven mer tid för handledning och individuell undervisning. Om åtgärden inte 

tidsbegränsas och det inte planeras för att eleven ska komma ikapp och kunna återgå till 

ordinarie undervisning ser vi det som en nackdel för eleven. En annan nackdel är att eleven 

kan gå miste om samlärandet med andra elever om denne placeras i en mindre 

undervisningsgrupp. I samspelet elever emellan pågår och utvecklas hela tiden relationer vilka 

också har betydelse för inlärningsprocessen. Vi tror att risken finns att elevens självkänsla kan 

bli sämre om denne placeras i annan undervisningsgrupp. Persson (2002) skriver att det redan 

i Lgr80 betonades att förändringar som skulle göras skulle utgå från att stärka elevens 

självtillit.  Placering av elev i mindre grupp kan ses som en kortsiktig lösning då problemet 

inte löses inom ordinarie undervisningsgrupp och Emanuelsson m.fl. (2001) menar att 

lösningar som inte är långsiktiga ofta saknar ett helhetsperspektiv runt eleven. Asp-Onsjö 

(2006) menar att syftet med åtgärdsprogram är att stärka skolans möjligheter att ta emot alla 

elever i den reguljära verksamheten. Det finns en risk att ju mer omfattande 

specialundervisning en skola har desto mindre ansvar tar övrig personal för de elever som är i 

behov av särskilt stöd.  

 

Åtgärdsprogram är ett verktyg som alla pedagoger kan använda sig av i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd och det kan användas som underlag för diskussioner om vilka åtgärder 

som behöver göras. Det är viktigt att all personal ser alla elever som sina elever och först och 

främst börjar fundera över vad de kan göra i den egna undervisningen för att eleven ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Det är viktigt att i åtgärderna utgå från elevens styrkor och 

intressen vilket vi inte kunnat utläsa i pedagogernas åtgärder i åtgärdsprogrammen. 

Emanuelsson m.fl. (2001) menar att för att hitta lösningsstrategier utifrån det relationella 

perspektivet är det viktigt att hela verksamheten genomlyses och det tar tid.  
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6.3 Slutsatser 

Utifrån vår undersökning kan vi säga att det i skolans åtgärdsprogram förekommer åtgärder i 

ett relationellt perspektiv, men vi kan inte se någon tydlig diskursförskjutning mot ett 

relationellt perspektiv efter skolinspektionens besök. Något som vi sett i vår analys, som 

skulle kunna uppfattas som en förskjutning, är en markant ökning av åtgärden placering i liten 

grupp. Frågan är om det är en förskjutning mot ett relationellt perspektiv.  Enligt 

Emanuelsson m.fl. (2001) innebär det relationella perspektivet att alla elever ska inkluderas i 

den ordinarie undervisningen så långt det går. Den ordinarie undervisningen ska anpassas så 

att så många elever som möjligt ska kunna tillgodogöra sig den. Vad gäller formuleringar av 

åtgärder kan vi inte se någon märkbar skillnad efter Skolverkets inspektion. Skolverket (2008) 

menar att åtgärder i ett relationellt perspektiv bör utgå från elevernas intressen och styrkor och 

detta kan vi inte se i formuleringarna av skolans åtgärder. Det är möjligt att elevens intressen 

och styrkor finns beskrivna i någon annan del av åtgärdsprogrammet, men det vet vi ingenting 

om. Då vi ser de andra delarna av åtgärdsprogrammet som bakgrundsvariabler, vilka 

diskursteorin bortser från, är det endast skolans åtgärder som är intressanta.  

 

I de åtgärdsprogram vi granskat kan vi se att likartade åtgärder använts i samtliga ämnen 

oberoende av vilket målet är. Andreasson (2007) skriver att skolor ofta använder ett begränsat 

urval av åtgärder vilka används oavsett vilket problematik det gäller. För att komma vidare i 

utvecklingsprocessen när det gäller åtgärdsprogram menar vi att det är viktigt att hela skolans 

personal gemensamt granskar verksamheten och hur åtgärderna de använder vid upprättande 

av åtgärdsprogram är formulerade och vilken betydelse de får för eleven. Önskvärt vore 

därför att fler åtgärder var utvärderingsbara för en ökad måluppfyllelse. Samtidigt är det inte 

konstigt att åtgärder i ett relationellt perspektiv är svåra att utvärdera då det relationella 

perspektivet anses vara svårt att konkretisera och översätta i praktiken (Emanuelsson m.fl. 

2001). 

 

Vi tror som Alvesson & Sköldberg (2008) att diskursförskjutning tar tid. Att liknande åtgärder 

på den skola vi undersökt förekommer både före och efter inspektionen kan bero på att 

processen inte har kommit så långt att vi kan se en förändring i språket ännu. Orsakerna till 

detta kan vara många. En orsak kan vara att skolan vi undersökt är en 7-9 skola där 

majoriteten av pedagogerna är ämneslärare vilket innebär att de möter ett stort antal elever i 

sin undervisning. Emanuelsson m.fl. (2001) menar att ur ett relationellt perspektiv blir det 

viktigt för pedagogen att sätta sig in i elevens perspektiv för att förstå vad eleven behöver för 
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att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det ställer stora krav på pedagoger som undervisar 

många elever. Ju fler elever en pedagog undervisar desto fler elevers perspektiv måste 

pedagogen sätta sig in i. Det blir inte lika lätt att få en helhetsbild av eleven som det är för en 

pedagog som undervisar en och samma grupp av elever. Finns det några fördelar att det är 

flera pedagoger som undervisar eleven? Vi tror att det kan vara en fördel då vi tror att 

pedagogerna kan uppfatta eleven på olika sätt. Av tradition har läraryrket varit ett 

ensamarbete och att släppa in andra vuxna i klassrummet för att lära av varandra är ingen 

självklarhet för alla. Många pedagoger har en stor erfarenhet och har även mycket att delge 

varandra. Detta anser vi vara en kompetens som används för sällan fast den borde vara 

självklar. Vi ser det som en uppgift för skolledningen att hitta ett forum där pedagogerna kan 

mötas och utbyta erfarenheter från sitt arbete med eleverna. 

 

Skolverket (2008) skriver i sina allmänna råd att åtgärder som visat sig var framgångsrika kan 

användas som förebilder på skolan i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Självklart 

innebär det inte att skolan ska slå sig till ro med detta utan det är viktigt att diskussionen om 

vilka åtgärder som ska användas på skolan förs kontinuerligt. Det viktigaste av allt är intresset 

för elever i behov av särskilt stöd och att diskussionen ständigt pågår. Den pedagogiska 

kartläggningen som ska föregå upprättandet av åtgärdsprogram är ett tillfälle för pedagogerna 

att diskutera sitt pedagogiska uppdrag. Skolverket (2003) skriver att beskrivningar av eleven i 

åtgärdsprogrammen utgår ifrån hur väl anpassad eleven är till undervisningen istället för att 

titta på hur väl anpassad undervisningen är till eleven. Därför blir det nödvändigt att granska 

pedagogens undervisning. Hjörne & Säljö (2008) menar att diskussionen om hur pedagogen 

bedriver sin undervisning måste bli mycket mer öppen för att kunna hitta fler lösningar ur ett 

relationellt perspektiv. De menar att det inte är särskilt vanligt att pedagoger ifrågasätter 

varandras undervisning, men att en öppnare diskussion skulle kunna föra utvecklingen på 

skolan framåt. Om detta är möjligt beror återigen på hur elevsyn, rådande perspektiv och 

organisationen på skolan ser ut.  

 

Sammanfattningsvis har vi utifrån vår undersökning sett att det inte skett någon tydlig 

diskursförskjutning i åtgärderna i åtgärdsprogrammen i ett relationellt perspektiv. Det 

förekommer åtgärder skrivna ur ett relationellt perspektiv i åtgärdsprogrammen, men de är i 

stort sett de samma före som efter Skolverkets inspektion och en del av dem är inte 

utvärderingsbara. Även likartade åtgärder och formuleringarna av åtgärder används i 

åtgärdsprogrammen före och efter inspektionen. En viss förskjutning kan vi dock se när det 
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gäller åtgärder i indirekt relation till eleven från mer tid på elevens val och förstärkningstid till 

placering av elev i liten grupp i matematik och engelska, men däremot inte i svenska.  

Noterbart är också att det kan skilja sig något från ämne till ämne vad gäller vilka begrepp 

som är vanligt förekommande. Vi har i vår diskussion redovisat några möjliga förklaringar till 

att det inte har skett så stora förändringar. 

 

Emanuelsson m.fl. (2001) skriver att en betydelsefull orsak till att det relationella perspektivet 

är svårt att överföra i praktiken är för att det ligger långt från verkligheten. Författarna menar 

vidare att det kompensatoriska perspektivet har svarat på den efterfrågan som funnits ute på 

skolorna när det gäller metoder och åtgärder som går att ta till sig och översätta i praktiken. 

Det är med andra ord inga långsiktiga lösningar eftersom de inte har ett helhetsperspektiv på 

undervisningen. Emanuelsson m.fl. (2001) menar vidare att det i ett relationellt perspektiv är 

samspelet mellan människor som står i fokus och att arbeta utifrån detta perspektiv tar tid då 

hela verksamheten måste genomlysas för att lösningsstrategier ska kunna läggas upp. Som 

situationen ser ut i dagens skolor är tid för många pedagoger en bristvara. Att arbeta utifrån 

ett relationellt perspektiv kräver ett lösningsfokuserat tänkande i ett långsiktigt perspektiv. 

Dessutom menar Emanuelsson m.fl. (2001) att utveckling sker genom språket och 

kommunikationen som blir meningsskapande och i kommunikationen med andra skapas 

relationer. Även Asp-Onsjö (2006) skriver att vårt språk och våra tankar utvecklas i samspel 

med andra och att språket är det viktigaste kollektiva verktyget för att förstå världen. Vi 

menar att både pedagogers kommunikation och samspel med varandra och med eleverna är 

viktigt för att en utveckling ska ske.  Att arbeta mot nya mål är en process och för att detta 

utvecklingsarbete ska ske är det viktigt att bli medveten om var i processen skolan befinner 

sig. Ett sätt att bli medveten om detta menar Asp-Onsjö (2006) är att se åtgärdsprogram som 

en indikator på hur en verksamhet fungerar och vi menar att åtgärdsprogrammet därmed kan 

ses som ett verktyg i den egna självskattningen. Framför allt handlar det om att undersöka hur 

eleven och problematiken runt denne beskrivs. Arbetet med åtgärdsprogram är en diskursiv 

verksamhet och ett konkret verktyg där tal och handling är oupplösligt förbundna med 

varandra (aa). Vi menar att åtgärdsprogram, utifrån vår undersökning, med fördel kan 

användas av pedagoger, föräldrar och elever i arbetet mot ett relationellt perspektiv. Vi 

instämmer med Hjörne & Säljö (2008) som menar att det måste vara en öppnare diskussion 

om hur pedagogernas undervisning fungerar för relationen mellan pedagog och elev ofta är en 

del av problematiken. Vi tror som Emanuelsson m.fl. (2001) att det relationella perspektivet 
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måste konkretiseras i forskningen för att det ska kunna möta upp de behov som finns på 

skolorna idag i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 

7 Slutord 

I vårt slutord kommer vi att kritiskt granska vårt val av metod. Vi kommer också att visa att 

uppsatsens syfte är uppfyllt genom att återkoppla till våra forskningsfrågor. Avslutningsvis 

kommer vi att ge förslag på fortsatta forskningsfrågor utifrån vårt val av ämne. 

7.1 Fortsatt forskning 

För att diskursförskjutning ska vara möjlig är det av stor vikt att den egna skolkulturen 

synliggörs för all personal. Kan det vara lättare att genomföra en förändring om behovet 

kommer inifrån verksamheten och inte blir en pålaga? Handlar det inte om en process som 

måste sättas igång på skolan i samspel mellan pedagogerna? Hur denna process ska kunna 

sättas igång och fortlöpa anser vi vara viktiga forskningsfrågor att fundera över. Vi anser att 

en genomlysning, självskattning bör göras innan processen sätts igång. Genomlysningen kan 

ses som ett instrument som sedan bör implementeras i verksamheten för att regelbundet 

användas utifrån den egna skolkulturen. 

 

Något vi funderar över är vilket ansvar Skolinspektionen tar för de processer de eventuellt 

startar? I de allmänna råden om åtgärdsprogram (2008) redovisas var orsakerna till elevens 

problem bör sökas, men vi kan inte se några konkreta exempel på hur åtgärder i ett relationellt 

perspektiv skulle kunna se ut. Detta ser vi som en stor brist då det kan öppna för personliga 

tolkningar. Andreasson (2007) skriver att åtgärderna i åtgärdsprogram ofta är stereotypa. Vad 

det beror på och hur de är skrivna ser vi som intressanta frågor att forska vidare om för att 

uppmuntra till en utveckling av åtgärderna i åtgärdsprogrammen. Det tror vi också skulle 

återspegla sig i formuleringarna. 
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