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Sammanfattning 

Denna studie tar sin utgångspunkt i en kvalitativ dokumentanalys som syftar till att undersöka 

hur åtgärdsprogram från två skolor innehållsmässigt förhåller sig till de råd och förordningar 

som finns upprättade. Dessa råd och förordningar syftar till att reglera innehållet och 

utformningen av åtgärdsprogrammen. Studien syftar även till att synliggöra på vilket sätt det i 

åtgärdsprogrammen framkommer hur elevens behov skall tillgodoses och vilka samband som 

finns mellan olika delar av dokumenten.    

 Den teoretiska utgångspunkten som studien vilar på är ur ett relationellt synsätt. Detta synsätt 

ses idag som den teoretiska grundsyn som närmast liknar den som skolmyndigheterna står 

bakom.       

Resultatet visar att åtgärdsprogrammen skiljer sig åt innehållsmässigt både inom samma skola 

och mellan skolorna. Studien visar även att åtgärder som kan kopplas till någon form av 

färdighetsträning är vanligast förekommande. Skolorna tenderar i de beskrivna åtgärderna att 

fokusera på att saker och ting skall göras men det framgår sällan hur eleven, läraren eller 

föräldrarna skall gå tillväga för att uppnå målen.  
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1 Inledning 

Skolverket (1999) gav en bild över hur pass vanligt förekommande åtgärdsprogram är i 

grundskolan. Av denna granskning framgick det att det var komplicerat att få insyn i vad 

åtgärdsprogrammen faktiskt innehåller. Enligt Skolverket (2003) och den enkätundersökning 

som redovisas där framgår det att lite mer än var femte elev bedöms vara i behov av särskilt 

stöd. Trots att arbetet med åtgärdsprogram rimligtvis bör vara en vanligt förekommande del i 

skolverksamheten så har det i forskningsstudier visat sig finnas stora brister kring arbetet med 

dokumentet. Är en elev i behov av särskilt stöd är det skolans uppgift att upprätta ett 

åtgärdsprogram. I SOU 2000:19 definieras åtgärdsprogram som ett dokument som upprättas 

för elever i behov av särskilt stöd. Begreppet elever i behov av särskilt stöd är ett 

återkommande begrepp i föreliggande studie. I denna studies fall innebär begreppet elever i 

behov av särskilt stöd elever som har ett åtgärdsprogram upprättat för sig. 

När åtgärdsprogram skrivs bör de ta sin utgångspunkt i de regleringar som finns gällande 

åtgärdsprogram. Dessa fungerar som direktiv kring arbetet med åtgärdsprogram. En ambition 

med studien är att få en bild över hur skolor i praktiken innehållsmässigt förhåller sig till 

dessa direktiv. Studien fokuserar enbart på dokumentens utformning och innehåll och 

processen som leder fram till de färdiga åtgärdsprogrammen behandlas inte i studien.       

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur åtgärdsprogram från två skolor innehållsmässigt 

förhåller sig till de råd och förordningar som finns upprättade för hur ett åtgärdsprogram skall 

utformas och vad dessa bör innehålla. Studien kommer även att behandla vilka samband som 

finns mellan olika delar i dokumenten. Främst då mellan elevens beskrivna behov och de mål 

som eleven skall uppnå. Studien behandlar även hur dokumenten beskriver på vilket sätt man 

ämnar tillgodose elevens behov. För att försöka att uppnå studiens syfte använder vi oss av tre 

frågeställningar som verktyg.      
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2.2 Frågeställningar 

 I utgångspunkt ifrån skolverkets allmänna råd om hur ett åtgärdsprogram bör 

konstrueras, hur och med vilken tydlighet framgår behoven för den enskilde eleven 

och hur tydlig är nulägesbeskrivningarna i dokumenten? 

 Vilket samband finns det mellan elevernas beskrivna behov i nulägesbeskrivningarna 

och de mål som finns uppsatta i dokumenten?  

 Hur framgår det av dokumenten på vilket sätt elevens behov skall tillgodoses? 

 

2.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Efter dispositionen följer en bakgrund som senare 

leder in på tidigare forskning inom området. Sedan följer ett kapitel där de teoretiska 

utgångspunkterna för studien synliggörs och problematiseras. I metodkapitlet som sedan 

följer berörs aspekter så som metodval, analysverktyg och tillvägagångssätt. I resultatdelen 

redogörs och bearbetas det empiriska materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet kopplas även till tidigare forskning och till de förordningar och allmänna råd som 

ligger till grund för åtgärdsprogrammet som pedagogiskt verktyg. Studien avslutas sedan med 

en diskussion kring det resultat vi fått och vilka konsekvenser detta kan få för den enskilde 

eleven, skolan och för åtgärdsprogrammens roll både i dagens och i framtidens 

skolverksamhet. I den avslutande delen finns även en metoddiskussionsdel där vi 

problematiserar och diskuterar de metodval som gjorts. Diskussionsdelen avslutas med att vi 

ger förslag på framtida forskning inom området åtgärdsprogram.  

3 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet består av tre delar. Första delen behandlar historiken kring begreppet 

åtgärdsprogram och hur utvecklingen inom området sett ut fram till införandet av den 

gällande läroplanen Lpo 94. Andra delen tar upp hur arbetet med åtgärdsprogram sett ut under 

den gällande läroplanen. Den avslutande delen behandlar de förordningar och råd som ligger 

till grund för arbetet med åtgärdsprogram.  
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3.1 Historik 

Enligt Skolverket (2001) har åtgärdsprogram funnits som skolrelaterat begrepp sedan 1976. 

Då beslutade riksdagen att åtgärdsprogram skulle upprättas om behov förelåg. Grundidén då 

var att komma bort från de program och planer som då upprättades för elever i svårigheter. 

Dessa program fokuserade enbart på träning av färdigheter.  Åtgärdsprogrammens syfte var 

att stödet till eleven skulle ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Programmen skulle nu 

således inte bara fokusera på elevens färdigheter utan aspekter som exempelvis arbetssätt och 

relationer till andra elever och vuxna skulle även innefattas av åtgärdsprogram. 

I Lgr 80 står att ” diskussioner inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen kring en elevs 

problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram ” (Lgr 80 s. 54). Programmet bör utarbetas av 

skola, elev och föräldrar tillsammans och skall utgå från den aktuella elevens behov. Det skall 

av programmen framgå vad man vill åstadkomma och med vilka metoder och medel man vill 

arbeta. Vidare skall programmen utgå från elevens starka sidor i syfte att försöka stärka 

elevens självuppfattning och självtillit (Lgr 80).   

I SOU 1992:94 som ligger till grund för Lpo 94 så skrivs det följande om elever som riskerar 

att inte uppnå målen i årskurs fem. Man menar här att elever och föräldrar skall få ta del av 

den samlade bedömningen skriftligt och diskutera den. De skall även få möjlighet att delta i 

planeringsarbetet av de fortsatta studierna. Denna samlade bedömning är ett viktigt underlag 

om elever flyttar eller byter skola. (SOU 1992:94 s. 176) Åtgärdsprogram nämns inte här med 

namn, dock tolkar vi att det som behandlas ovan indirekt ligger till grund för vilken plats och 

roll som åtgärdsprogram får i den kommande läroplanen. Skriftiga åtgärdsprogram blev 

obligatoriska för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan från och med 1995  ( Asp Onsjö 

2006, s.14) Det skriftliga kravet är med andra ord något nytt i jämförelse med Lgr 80 där det 

inte finns något sådant specifikt krav.   

3.2 Åtgärdsprogram idag 

I den nuvarande läroplanen Lpo 94 betonas att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

har svårigheter att uppnå målen för utbildningen (s.6). En annan del i Lpo 94 behandlar 

skolans rättigheter och skyldigheter. Här står bland annat att skolan skall klargöra för elever 

och föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter de har samt vilka krav och mål som skolan 

ställer (s.5). Då mål är en central del i utformandet av ett åtgärdsprogram är denna punkt 

viktig att ha i åtanke i konstruerandet av dokumenten. Elever och föräldrar skall, som vi tolkar 

det, få en klar mål- och kravbild även i åtgärdsprogrammen.     
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Skolverket (1999) påvisar i sin granskning av undervisning för elever i behov av särskilt stöd 

ett antal intressanta punkter gällande åtgärdsprogram. Bland annat visar granskningen att 

åtgärdsprogrammen sällan används som de pedagogiska instrument de är avsedda för. I vissa 

fall låses dokumenten in och blir på så sätt inte tillgängliga för personalen som arbetar med 

eleven. I andra fall upprättas de av speciallärare och kuratorer utan det samarbete och 

gemensamma planering som tanken är att åtgärdsprogram skall vara frukten av.  Även fast det 

på så gott som alla skolor fanns åtgärdsprogram i någon form visade granskningen också att 

detta inte per automatik innebar att det fanns fungerande rutiner för hur de skall användas och 

för hur elever och föräldrar skall göras delaktiga i denna process (Skolverket 1999). 

I SOU 2000:19 anser författarna att den individuella planeringen och uppföljningen av 

särskilda stödinsatser i skolan bör förbättras. De utvärderingar som då gjordes beträffande 

åtgärdsprogram pekar mot att åtgärdsprogrammen inte upprättats i den omfattning de borde 

gjorts och att kvalitén på dess innehåll bör höjas. Det har även framkommit att det finns ett 

visst motstånd kring åtgärdsprogram i lärarkåren. Orsaken till detta ses vara att många finner 

svårigheter att hantera sekretessen kring dokumenten, samt att man på grund av tidsbrist inte 

hinner skriva dem. Många lärare ogillar begreppet åtgärdsprogram då de menar att begreppet 

associerar till brister hos barnet som behöver åtgärdas i stället för att lägga fokus på skolan 

och dess brister (SOU 2000:19 s.203). 

Skolverket (2003) och dess studie visar bland annat att var fjärde elev i behov av särskilt stöd 

inte hade ett åtgärdsprogram upprättat för sig. Lisa Asp Onsjö (2008) menar att elever som får 

specialpedagogiskt stöd har ökat på senare år eftersom skolorna har fått en resursförstärkning 

på detta område efter att under en period drabbats av neddragningar. Dock poängterar Asp-

Onsjö att det trots detta finns många elever som inte får det stöd som de behöver (s.13-14).  

För att reglera hur och när ett åtgärdsprogram skall konstrueras finns det en del i 

grundskoleförordningen som behandlar det aktuella området. För att hjälpa skolorna och dess 

personal att tolka och tillämpa den aktuella förordningen finns allmänna råd och 

rekommendationer som stöd. Dessa råd och rekommendationer är skrivna av Skolverket. 
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3.3 Förordningar och allmänna råd 

Skriftligt utformade åtgärdsprogram blev som tidigare nämnts obligatoriska 1995. 

Åtgärdsprogrammens utformning och innehåll regleras i grundskoleförordningen. I denna 

förordning framgår det att när en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapsmål som ställs 

eller när det finns en oro över elevens utveckling är det rektorns ansvar att ett åtgärdsprogram 

upprättas. Den ursprungliga förordningen har reviderats sen den kom. Den senaste 

revideringen skedde 2006 och i denna har enligt Asp-Onsjö (2008) skolans ansvar ytterligare 

preciserats. Någon form av utredning bör nu föregå utredningen. Eleverna och föräldrarnas 

inflytande har, enligt Asp-Onsjö, stärkts eftersom det i denna revidering reglerats att de skall 

ges möjlighet att delta vid utarbetandet av dokumentet. Den grundskoleförordningsdel som 

behandlar åtgärdsprogram och som i dagsläget är aktuell är följande: 

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

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

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 
utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur 

åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att 

delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (2006:205). 

Åtgärdsprogram är juridiskt sett en allmän handling som på begäran måste lämnas ut. Om 

handlingen innehåller känslig information kan den dock delvis eller helt beläggas med 

sekretess (Asp-Onsjö 2008 och Skolverket 2008).  

Skolverkets allmänna råd och rekommendationer finns som stöd för hur skolans författningar 

(lagar, föreskrifter och förordningar) kan tillämpas. Ett allmänt råd utgår från en författning 

och visar hur man kan eller bör handla och syftet med rådet är att påverka utvecklingen i en 

viss riktning och även bidra till en enhetlig rättstillämpning. Skolorna bör följa råden om de 

inte kan visa att de följer bestämmelserna trots att de handlar på ett annat sätt. Råden vänder 

sig till rektorer och skolpersonal i samtliga skolformer där åtgärdsprogram enligt 

bestämmelser skall utarbetas (Skolverket 2008). 

Enligt Skolverket (2008) är det en rad punkter som bör beaktas när skolorna konstruerar 

åtgärdsprogram.  

• skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna 

delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet, 
• åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, 

• åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till 

läroplanernas och kursplanernas mål och vad man vill uppnå 

på kortare och längre sikt, 
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• åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder 

skolan avser att vidta och en tydlig ansvarsfördelning, 

• skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven 

och bygger på elevens förmågor och intressen, 

• skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram 

om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen, 
• skolan ser till att det finns kompetens för att tillgodose 

elevens 

behov av särskilt stöd, 

• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder 

klargjorts, 

• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas 

upp samt hur och när de ska utvärderas (Skolverket 2008, s. 15). 

Dessa råd och rekommendationer finns till hjälp för skolorna i sitt arbete med att konstruera 

åtgärdsprogram. Då denna studie behandlar just innehållet i åtgärdsprogrammen så finner vi 

det relevant att dessa råd synliggörs då de är av relevans för analyseringen och tolkningen av 

det empiriska materialet.   

När och i viss mån hur åtgärdsprogram skall utformas och regleras i grundskoleförordningen 

och skollagen. Dessa tillsammans med skolverkets allmänna råd och rekommendationer för 

arbete med åtgärdsprogram utgör basen för regleringen av åtgärdsprogram i styrdokumenten 

(Asp-Onsjö 2008, s.15). 

Åtgärdsprogrammens utformning och reglering i styrdokumenten har förändrats under tiden 

som åtgärdsprogram funnits som skolrelaterat begrepp. Bakgrunden visar att användningen av 

åtgärdsprogram som pedagogiskt instrument inte alltid fungerat på det sätt som intentionerna 

varit från början. Den forskning som bedrivits inom området åtgärdsprogram har mestadels 

haft Skolverket som uppdragsgivare. Den tidigare forskning som vi behandlat har dock inte 

haft Skolverket eller någon annan statlig myndighet som uppdragsgivare utan de är studier 

som inte är direkt bundna till någon myndighet. 

4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi valt att behandla består av två avhandlingar och en studie som 

publicerats i European Journal of Special Needs Education. Forskningen inom området 

åtgärdsprogram är relativt begränsad. De tre forskningsstudier vi valt är dock relevanta som 

grund för vår studie då de behandlar åtgärdsprogram och elevplaner för elever i behov av 

särskilt stöd. Först kommer vi att redogöra kortfattat vad forskningsrapporterna visar. Detta 

görs med utgångspunkt för vad som är relevant för vår studie. Avslutningsvis sammanfattas 

den tidigare forskningen och leder in till vår studie.       
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Den första studien i detta kapitel är Ingela Andreassons avhandling Elevplanen som text- om 

identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation från 2007. I avhandlingen  

analyserar Andreasson 358 elevplaner från elever i behov av särskilt stöd. De fyra 

huvudpunkter som Andreasson fokuserar på är nyckelorden identitet, genus, makt och 

styrning. Studien visar att eleverna som dokumenten tillhör beskrivs utifrån de egenskaper 

som de inte har jämfört med den idealbild för hur en elev skall vara. Fokus läggs alltså på 

vilka brister och tillkortakommanden som eleven anses ha. Vidare visar studien en skillnad i 

hur pojkar och flickor framställs i elevplanerna. Pojkar framställs som okoncentrerade elever 

som har bristande självkänsla. De pojkar som har beteendemässiga svårigheter beskrivs att 

även ha brister i den sociala kompetensen. Flickor däremot beskrivs mer med personliga 

egenskaper såsom positiva, trevliga och ambitiösa men som är osjälvständiga och behöver 

vuxna omkring sig. Flickorna beskrivs också ha ett behov av att få arbeta i lugn takt i skolan. I 

studien framkommer även två olika typer av mål i elevplanerna. Dels är det kunskapsmål som 

relaterar till elevens oförmåga eller misstänkta oförmåga att uppnå de mål som finns uppsatta 

enligt kursplanen i det aktuella ämnet. Det andra måltypen som framkommer är sociala eller 

beteendemässiga mål. Dessa mål syftar till en förbättring av sociala och beteendemässiga 

egenskaper hos eleven. Exempel på sådana mål kan vara att få bättre motivation, bli mer 

självständig och att bli mer medveten om sin egen lärprocess.    

Asp-Onsjö har skrivit en avhandling vid namn Åtgärdsprogram- dokument eller verktyg från 

2006. Enkätundersökningen, som är en del av studien, visar att det oftast är mentorn eller 

klassläraren som har en central position i konstruerandet av åtgärdsprogrammen medans 

föräldrar och elevers delaktighet däremot är mindre utvecklad, endast i nästan hälften av 

fallen så deltar elever och föräldrar i utarbetandet av programmen. Studien visar också att 

skolpersonalen ofta tar avgörande beslut innan elev och föräldrar får möjlighet till inflytande. 

Konsekvensen blir då ofta att skolpersonalens uppgift blir att få elever och föräldrar att 

samtycka till åtgärder som redan fastslagits. Resultatet av studien visar också på stora 

skillnader i processen när åtgärdsprogram utarbetas. Det finns olika diskurser i olika arbetslag 

och de skilda samtalskulturerna och tankestrukturerna som finns gör att vägen fram till ett 

färdigproducerat åtgärdsprogram kan se olika ut. 

Erik Bergström, Joakim Isaksson och Rafael Lindqvist (2007) har i en studie studerat hur 

elever i behov av särskilt stöd är definierat och beskrivet och vilka åtgärder skolan föreslår i 

sina åtgärdsprogram. Studien baseras på tre 1 till 9 skolor i en kommun i norra Sverige.  

Bland elever i årskurs tre visar studien att läs- och skrivsvårigheter är de svårigheter som 
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oftast nämns i åtgärdsprogrammen. De åtgärder som föreslås är i huvudsak kopplade till att 

eleven skall tillhandahållas någon typ av specialträning. Oftast består åtgärderna, framförallt i 

år tre, av att eleven får extra träning tillsammans med en specialpedagog och att eleven 

arbetar extra hemma med föräldrarna som stöd. Även socioemotionella svårigheter är vanligt 

förekommande bland elever i år tre.  Studien visar bland annat att föräldrarna till elever med 

upprättade åtgärdsprogram inte visste om att ens barn hade något åtgärdsprogram över 

huvudtaget. De dokumenterade svårigheterna är ofta relaterade till elevens brister som individ 

och inte alls i samma utsträckning till aspekter som miljö och organisatoriska brister. Studiens 

resultat visar att den psykomedicinska traditionen inom specialpedagogiken fortfarande har en 

stark ställning då två tredjedelar av de analyserade åtgärdsprogrammen härleder elevens 

svårigheter till någon typ av individuell egenskap.   

Alla de studier vi har behandlat tar sin utgångspunkt i elever i behov av särskilt stöd och där 

åtgärdsprogram är centralt i alla studierna. Sammanfattningsvis visar studierna att det finns 

två huvudtyper av mål som är vanligt förekommande i åtgärdsprogrammen. Dessa är 

kunskapsmässiga mål och mål av social karaktär. Studierna visar även att processen som leder 

fram till ett färdigproducerat åtgärdsprogram ser olika ut i olika arbetslag och på olika skolor. 

De åtgärder som föreslås för elever i de skolåren är i huvudsak kopplade till läs och 

skrivsvårigheter, och de åtgärder som föreslås innebär ofta att eleven skall få någon form av 

specialträning. De brister som dokumenteras är ofta relaterade till eleven som individ. Miljö- 

och organisatoriska brister är inte lika förekommande. Den tidigare forskningen visar att den 

psykomedicinska traditionen, som har många likheter med det kategoriska synsättet, 

fortfarande är vanligt förekommande inom specialpedagogiska verksamheten i skolan.  

I vårt sökande efter relevant forskning till uppsatsen har de sökord vi använt oss av främst 

varit elever i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och elevdokumentation. Vi har valt att 

inte använda oss av utländsk litteratur när vi sökt efter forskning på området. Anledningen till 

detta är att lagstiftningar och förordningar som reglerar åtgärdsprogram rimligtvis skiljer sig 

åt mellan olika länder. Detta medför att om vi skall kunna få en förståelse för resultatet av 

forskningen skulle det betyda att vi grundligt skulle behöva studera de regleringar och 

förordningar som gäller för det aktuella landet som forskningen är baserad i. Vi skulle även 

behöva sätta oss in i hela det aktuella skolsystemet för att få en djupare förståelse vilka som 

deltar i utformandet av dokumenten och så vidare. Då denna kurs är så begränsad som den är 

har vi av tidsskäl valt att helt utelämna forskning som är genomförda i något land än Sverige.  

Den undersökning vi har gjort har en annan fokusering i analyseringen av åtgärdsprogram än 
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vad den tidigare forskning som vi studerat har. Vårt huvudfokus ligger på hur och i vilken 

grad skolor innehållsmässigt förhåller sig till de råd och förordningar som finns upprättade av 

Skolverket.  

Denna studie är relevant för att den ger en bild av hur det kan se ut på två skolor inom detta 

område och om det finns anledning att titta närmre och mer utförligt på det. Då regleringar 

och förordningar är något som alla skolor skall följa är det enligt oss av intresse att få en bild 

över hur dessa regleringar och förordningar följs och vilka eventuella brister och styrkor i 

dokumentationen som kan skönjas. Den studie som vi utför bidrar till att öka denna förståelse.         

5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Relationella och kategoriska perspektivet 

Det teoretiska ramverk som vi utgår från i studien tar sin grund i det relationella perspektivet. 

Moria von Wright (2001) menar att relationella fenomen omfattar minst tvåsidiga 

beskrivningar, där den ena sidan förstås genom beskrivningen av den andra. Frågor och 

problem hanteras inom det relationella perspektivet som fenomen och inte som enskilda 

händelser, beteenden och egenskaper som är kopplade till individer. I det relationella 

perspektivet kan vi förstå problem och svårigheter som människor har som mellanmänskliga 

fenomen. Detta gör vi genom att inte betrakta oss som enskilda och avgränsade subjekt utan 

som individer som kommer samman i händelser och skeenden. Bengt Persson (2008) kopplar 

det relationella perspektivet mer direkt till det specialpedagogiska fältet i skolan. Arbetar man 

i en skola utifrån ett relationellt perspektiv menar Persson att det skall finnas en interaktion 

mellan alla delar i skolans verksamhet. Vidare menar han att om man förändrar 

förutsättningar i elevens omgivning så kan detta påverka elevens förutsättningar att uppfylla 

de på förhand uppställda målen. I det relationella perspektivet läggs fokus mer på miljön kring 

eleven vilket medför att begreppet elever i behov av särskilt stöd bättre påvisar hur 

perspektivet förhåller sig till eleven än om eleven skulle benämnas som en elev med behov av 

särskilt stöd. När det benämns som en elev med behov av särskilt stöd härleds denna syn på 

elevens svårigheter enligt Persson (2008) till ett kategoriskt perspektiv. Detta perspektiv 

tolkar Persson som en motpol till det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet 

ses svårigheterna som eleven uppvisar som antingen medfödda eller på annat sätt 

individbundna. Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist (2001) skriver att 

det kategoriska perspektivet traditionellt sett benämner dessa svårigheter med hjälp av 
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diagnoser på individers avvikelser från vad som anses vara normalt enligt en psykomedicinsk 

modell.  Fokuseringen av de pedagogiska åtgärderna riktas enligt Persson (2008) i det 

kategoriska perspektivet enbart på eleven, medan det i det relationella perspektivet fokuserar 

på lärare, lärandemiljö och eleven. 

Skolverkets syn på elever i behov av särskilt stöd har i Lpo 94 enligt hur vi tolkat den 

litteratur och utredningar vi läst sin teoretiska grund i ett relationellt perspektiv. En tydlig 

fingervisning på att det relationella perspektivet är förhärskande i dagens skolverksamhet är 

enligt oss att begreppet elever med behov av särskilt stöd ändrades till bli elever i behov 

särskilt stöd efter en skollagsändring i juli 2000. Detta gjordes för att betona skolmiljöns 

betydelse för elevers svårigheter (SOU 2000:19 s. 178). Ifrågasättandet av uttrycket elever 

med behov av särskilt stöd initierades redan i SOU 1997:108 men det skulle dröja tre år innan 

uttrycket ändrades till elever i behov av särskilt stöd i skollagen.   

Emanuelsson et al (2001) menar att en övergripande slutsats av deras kunskapsöversikt inom 

det specialpedagogiska området är att de projekt där skolverket har varit uppdragsgivare och 

finansiär kan härledas till det relationella perspektivet. Även de offentliga utredningsförslag, 

propositioner och andra nationella styrdokument som författarna analyserat tar också nästan 

alla utgångspunkt i det relationella synsättet i sin förståelse för specialpedagogik och 

specialpedagogiskt stöd (s. 129). 

För att nyansera bilden av det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet så 

menar Claes Nilholm (2003,2005) att både det kompensatoriska (jämförbart med det 

kategoriska) och kritiska perspektivet (jämförbart med det relationella) bygger på en liknande 

tankefigur där problem, diagnos och bot är grundläggande utgångspunkter. För det 

kategoriska perspektivets del betyder detta att eleven, för att kunna avhjälpas eller botas, 

kompenseras för sina individuella brister och svårigheter. För det relationella perspektivet 

menar däremot författaren att argumentationen snarare handlar om att alla elever skall kunna 

mötas utifrån sina egna behov där det är fritt från ett språkbruk som kan ha en segregerande 

effekt.  

Vi kommer som vi ovan nämnt att ha det relationella perspektivet som vår teoretiska 

utgångspunkt eftersom vi ämnar inta en ställning som ligger närmast den hållning som är 

förhärskande i de gällande styrdokumenten.  Det relationella perspektivet är det perspektiv 

som vi tolkar ses som den hållning som Skolverket står bakom. 
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6 Metod 

I metoddelen behandlas vilken typ av forskningsansats som studien vilar på. Vidare så 

beskrivs hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska materialet och hur 

urvalsprocessen sett ut. Här finns även avsnitt kring etiska överväganden, validitet och 

reliabilitet samt vilka avgränsningar som gjorts i studien.  

6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Martyn Descombe (2001)  skriver att kvantitativ och kvalitativ forskning är termer som flitigt 

används inom det samhällsvetenskapliga området. Där används dessa termer som markörer 

för forskarens utgångspunkter och för den typ av forskning som han eller hon bedriver. 

Annika Eliasson (2006) menar, enkelt uttryckt, att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod är att när man i kvantitativa studier sysslar med sådant som går att beskriva med siffror 

fokuseras kvalitativa studier mot sådant som kan beskrivas med ord. Kvantitativa metoder 

passar till att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp, medan kvalitativa metoder har sin 

styrka när det gäller att tränga på djupet och där det inte är viktigt att kunna generalisera det 

resultat man får vidare utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang. Pål Repstad 

(2007) menar att arbetsmaterialet i kvantitativa undersökningar är tal och siffror medan det i 

grova drag är texten som är arbetsmaterialet i kvalitativa undersökningar . Inom kvalitativ 

forskning är det enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003) vanligt att forskaren utformar och 

tillämpar egna varianter och tolkningar av en kvalitativ metod. Författarna anser med detta att 

det sällan finns enkla rutiner och procedurer att tillämpa för den kvalitative forskaren. De 

hävdar vidare att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika metodvariant och för att 

bli en bra kvalitativ forskare så krävs det att du som forskare har en god överblick inom det 

kvalitativa forskningsfältet. Eftersom vi i studien avser att studera betydelser och innebörder 

snarare än bland annat förekomster av olika slag så lämpar sig en kvalitativt inriktad metod 

bäst för att besvara studiens frågeställningar.  

6.2 Dokumentanalys 

Staffan Stukát (2005) menar att en dokumentanalys inom utbildningsvetenskapen kan 

innefatta läroplaner, kursplaner och andra texter som finns inom skolans värld. Vi har valt att 

använda oss av Descombe (2001) och dennes innehållsanalys för att analysera de insamlade 
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åtgärdsprogrammen. Innehållsanalysen är en metod som kan tillämpas på vilken text som 

helst. I allmänhet följer analysen följande struktur. Analysen påbörjas med att ett lämpligt 

textavsnitt väljs ut och delas in i mindre enheter. Efter detta utarbetas relevanta kategorier 

utifrån de aktuella forskningsfrågorna. Kategorierna kan ta sig uttryck i nyckelord som är 

anknutna till temat.  Kategorierna som urskilts skall sedan kodas av så att de överensstämmer 

med de valda enheterna. Hur man sedan hanterar stoffet kan sedan ske på olika sätt, till 

exempelvis med hjälp av dataprogram. Innehållsanalysen har enligt Descombe (2001) ”…en 

möjlighet att avslöja dolda sidor av det som kommuniceras genom den skrivna texten. Tanken 

är att texten – helt oberoende av vad som har varit författaren medvetna avsikt – innehåller 

vissa ledtrådar till ett djupare rotat och eventuellt oavsiktligt budskap som faktiskt 

kommuniceras”( Descombe 2001 s. 308).  

I ett initialt skede hade vi tankar på att använda oss av kritisk diskursanalys i analyserandet av 

det empiriska materialet. Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) lägger forskaren 

fokus på vad som i detalj sägs eller skrivs, samtidigt som texten också integreras i en social 

praktik. Anledningen till att vi väljer bort detta analysalternativ är eftersom vi har svårigheter 

att konkret applicera detta analysalternativ till det empiriska materialet. Slutsatsen vi drar är 

att den kritiska diskursanalysen bland annat lägger fokus på aspekter som när ett ord används 

och om ordet betyder samma sak i olika kontexter, samt vilken typ av grundläggande politiska 

diskurser som synliggörs i det empiriska materialet. När vi väger den kritiska diskursanalysen 

mot Descombes innehållsanalys kommer vi fram till att det senare alternativet är bättre 

anpassad till de texter vi har och är mer lätthanterlig som analysverktyg utifrån det syfte och 

de frågeställningar som vi har.   

6.3 Tillvägagångssätt och urval 

Tidigt blev vi intresserade av de regler och förordningar som reglerar åtgärdsprogram och såg 

ganska snart att detta var ett fält som inte studerats i någon större skala. När C-kursen  

startade tog vi kontakt med ett antal skolor inom den aktuella kommunen. Kommunen som 

det empiriska materialet kommer ifrån är en medelstor svensk stad där ena skolan är belägen 

centralt i staden medan den andra är en landsortsskola i kommunens ytterområde. Båda 

skolorna som deltar i studien är F-6 skolor. Något vi hade i åtanke när vi skickade ut vår 

förfrågan var att skolorna inte skulle tillhöra samma skolområde, för att på detta sätt se om det 

eventuellt kunde finnas några signifikanta och intressanta innehållsmässiga skillnader mellan 

dem. På så sätt minimerade vi också risken att en och samma specialpedagog skulle vara 



 

13 

involverad i utformandet av åtgärdsprogrammen på båda skolorna i studien. Vi fick tidigt svar 

från två skolor som var intresserade av att hjälpa oss med studien genom att avidentifiera och 

lämna ut åtgärdsprogrammen. I ett första läge fick vi ut mellan fem och tio åtgärdsprogram 

från vardera av skolorna. Efter en diskussion med vår handledare så bestämde vi oss för att 

försöka få ut minst 15 åtgärdsprogram från varje skola, vilket vi också lyckades med. Detta 

gjordes för att öka kvantiteten på det empiriska materialet. Det vi påpekade till skolorna var 

att vi önskade att få ut åtgärdsprogram som var upprättade för elever mellan årskurs tre och 

sex. Detta gjorde vi för att de ålders- och utvecklingsmässigt förväntades ligga på någorlunda 

samma nivå.   

Som vi tidigare nämnt utgår analysen från Descombes (2001) innehållsanalys. Analysens 

första del bestod i vårt fall att bryta ner alla åtgärdsprogram i tre huvudenheter. Dessa var 

nuläge/nulägesbeskrivningar, mål/delmål och åtgärder/metod. Anledningen att de benämns 

dubbelt är eftersom åtgärdsprogrammen är utformade olika på de båda skolorna, men att de 

innehållsmässigt är så likartade att de skall innefattas inom samma enhet. Därefter bröts varje 

enhet ned i ett antal kategorier som utifrån forskningsfrågorna är relevanta. Det kan 

exempelvis vara hur svårigheter benämns i nuläget. Vi staplade sedan upp kategorierna som 

relateras till varje enhet i tabeller. Sedan analyserade vi innehållet och försökte tolka 

innebörden av det. Detta presenteras i resultatdelen.   

6.4 Etiska överväganden 

Insamlandet av åtgärdsprogram har skett med medgivelse av rektor och specialpedagog på de 

medverkande skolorna. Åtgärdsprogrammen har sedan avkodats av skolpersonal på respektive 

skola. På så sätt har inte elevernas identitet röjts under studien. Vi har i studien utgått från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) i våra kontakter med skolpersonal och när 

vi behandlat det empiriska materialet. Dessa principer utgörs av fyra etiska huvudkrav som 

reglerar hur forskaren bör förhålla sig i sitt arbete. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär kortfattat att forskaren skall informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Vi menar att vi uppfyller detta krav då vi informerat uppgiftslämnarna, i detta fall 

rektorer och specialpedagoger, om vad ämnar undersöka och hur vi kommer att behandla det 

empiriska materialet. Då åtgärdsprogrammen är avkodade när vi får dem har vi inte haft 

någon möjlighet att informera de aktuella eleverna då vi inte vet vilka elever som deltagit.  



 

14 

Samtyckeskravet innebär att forskarna skall inhämta samtycke ifrån uppgiftslämnarna. Är 

eleven under 15 år så bör föräldrar även samtycka om undersökningen ses vara av etisk 

känslig karaktär. Vi är medvetna om att åtgärdsprogrammen vi inhämtat innehåller känslig 

information och att alla dokument vi samlat är skrivna åt elever under 15 år. Trots detta har vi 

valt att inte skicka ut något missivbrev eller liknande information till vårdnadshavarna. 

Anledningen till att vi valde att avstå från detta är att åtgärdsprogram idag är en allmän 

handling och skall kunna lämnas ut på begäran. Hade något av de åtgärdsprogram som vi 

behandlat varit sekretessbelagt skulle vi förmodligen inte ha fått något sådant dokument. Då 

vi i detta fall ser rektor och specialpedagog som uppgiftslämnare och att dessa valt att 

samtycka och delta i studien genom att tillhandahålla oss det empiriska materialet så menar vi 

att vi och med detta uppfyller samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet innebär kortfattat att alla som forskar och som kommer i kontakt med 

etiskt känsliga uppgifter om personer som går att identifiera bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt. Materialet skall också förvaras på sådant sätt att det inte skall vara möjligt 

för utomstående att komma åt uppgifterna. Då åtgärdsprogrammen är avidentifierade när vi 

får dem kommer vi inte i kontakt med uppgifter som kan röja en individs identitet gör att 

denna del av kravet inte direkt gäller vår studie. Det empiriska materialet behandlas förstås 

diskret trots att de är avidentifierade och ingen utomstående kommer att ges direkt access till 

dokumenten. I och med att ingen utomstående får ta del av forskningsmaterialet anser vi att 

även att studien uppfyller de kriterier som gäller för nyttjandekravet. Detta krav innebär att 

forskningsmaterial inte får användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Vidare innebär kravet att materialet inte får användas på sådant sätt att det ligger till 

grund för beslut som direkt påverkar den enskilde individen utan att den själv gett sin 

medgivelse till att materialet får användas . 

6.5 Avgränsningar 

Studien vi gjort syftar enbart att belysa det vi tagit upp i syftet. Frågor gällande hur det går till 

när ett åtgärdsprogram utformas är enligt oss intressanta. Vår studie har dock inte några 

intentioner att behandla processen kring hur ett åtgärdsprogram utformas utan vi fokuserar på 

det textmässiga innehållet i åtgärdsprogrammen och tolkar resultatet utifrån det övergripande 

syftet och de utifrån syftet konstruerade frågeställningarna.  

Vi har  inte heller lagt något fokus på utvärderingsdelen av åtgärdsprogrammen eftersom 

denna del endast består av ett datum då en muntlig utvärdering skall ske. I något undantagsfall 
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finns utvärderingen med på åtgärdsprogrammet men eftersom det handlar om två av alla de 

dokument som studien innefattar kommer vi inte behandla denna aspekt alls.   

6.6 Reliabilitet och validitet  

En studies validitet innebär enligt Eliasson (2006) ifall undersökningen verkligen mäter det 

som den ämnar mäta, och i en kvalitativ undersökning kan också handla om ett resultat som 

forskaren får i en undersökning är generaliserbart till fler miljöer än den som undersökningen 

handlar om. En studies reliabilitet handlar enligt samma författare om huruvida en 

undersökning är pålitlig och om den går att upprepa och då ge samma resultat. I en kvalitativ 

studie innebär en reliabilitet att se till att de uppgifter som fås fram i undersökningen är 

pålitliga, och att detta kräver att den som inhämtat uppgifterna inte missförstått den person 

eller källa som uppgifterna kommer ifrån (Eliasson 2006 s. 15). Patel och Davidson (2003) 

menar att validitet och reliabilitet är begrepp som står varandra nära. Författarna menar att det 

inte går att enbart koncentrera sig på det ena och välja bort det andra utan att du som forskare 

måste ta hänsyn till båda för att erhålla en god kvalité på forskningen du bedriver.  

En aspekt som påverkar reliabiliteten på ett positivt sätt är att åtgärdsprogrammen är ett 

myndighetsdokument som i regel går att ta del av eftersom dokumentet klassas som allmän 

handling som skall arkiveras. Materialet är autentiskt och ingenting som vi i utgångsläget har 

möjlighet att påverka. Det empiriska material som studien bygger på är på förhand redan 

konstruerat när vi tar del av det. Vi kan inte påverka innehållet i dokumenten, varken innan vi 

tar del av det eller efter analysen. Vid intervjustudier kan exempelvis det empiriska materialet 

vinklas, både medvetet och omedvetet, på ett sätt som påverkar studien i en viss riktning. Vi 

har tillsammans utfört tolknings- och analysarbetet där vi har diskuterat och problematiserat 

våra tolkningar och vår analys av det empiriska materialet. Studien har även diskuterats och 

problematiserats tillsammans med den seminariegrupp vi deltagit i under kursens gång samt 

med vår handledare. Enligt Staffan Larsson (1994) finns det fördelar med en öppen diskussion 

kring vetenskapliga studier. Han menar att den öppna diskussionen bör leda till att tänkandet 

skärps där deltagarna tvingas ta ställning till fler tankegångar. Den öppna diskussionen leder 

enligt Larsson också till att kriterier kan ifrågasättas och i och med en öppen diskussion kan 

auktoritära drag i bedömningar som gör mildras. Steinar Kvale (1989) menar att när man talar 

om validitet inom kvalitativ forskning så innefattar detta en kontroll av trovärdigheten, vilket 

är en försäkran att det finns empiriska belägg och att man gjort en rimlig tolkning. Vi menar 
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att diskussionerna med seminariegruppen och med vår handledare har bidragit till att öka 

trovärdigheten och rimligheten i tolkningen och bearbetningen av det empiriska materialet.       

En problematik som vi noterat är att eftersom åtgärdsprogrammen vi analyserat har varit 

avkodade har det i några få undantagsfall varit svårt för oss som forskare att tolka vem texten 

berör. I dessa fall har personen i fråga varit avidentifierad vilket gjort det svårt för oss att se 

om det rör sig om eleven eller någon skolpersonal. I allra flesta fall är det dock inga 

svårigheter att se vem det rörs sig om när man ser på helheten i åtgärdsprogrammen. Då 

problematiken enbart blivit påtaglig i två fall under studien så anser vi inte att det påverkar 

validiteten och reliabiliteten i så hög utsträckning att det resultat vi får inte skulle vara 

trovärdigt.   

 

7 Resultat 

Resultatdelen är indelad i tre huvuddelar. Dessa är kopplade till hur åtgärdsprogrammen 

innehållsmässigt är utformade. Åtgärdsprogrammen i undersökningen är utformade utifrån tre 

huvudpunkter. Dessa är nuläge/nulägesbeskrivningar, mål/delmål och metoder/åtgärder. Det 

är utifrån dessa tre delar som resultatdelen utgår från. Först i varje del presenteras innebörden 

och förekomsten av de kategorier vi hittat under varje huvuddel. Sedan presenterar och 

analyserar vi det empiriska materialet i varje del. Avslutningsvis sammanfattar vi resultatet 

för hela studien och leder in på diskussionsdelen.  

 

 

7.1 Nuläge/Nulägesbeskrivningar 

För att tydliggöra hur vi tänkt när vi kategoriserat den nuläge/nulägesbeskrivningarna kommer 

det nedan ges exempel från varje kategori. Dessa exempel är direkt tagna från det empiriska 

materialet. Efter detta så förklarar vi kortfattat vad varje kategori innebär och innehåller. 

Tabell 1. Exemplifierande citat från kategorierna. 

Kategori                                    Exemplifierande citat Kommentar 

Behov/Svårigheter ”… var ej godkänd på engelska i Denna kategori innefattar de behov 
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femman. Hon har också vissa 

svårigheter med svenskan, stavning, 

att ha röd tråd när hon berättar 

muntligt och 

skriftligt.”(skola2åtgärdprogram 5) 

och svårigheter som finns beskrivna 

i nulägesbeskrivningarna. 

Styrkor relaterat till skolarbete ”Han har gjort framsteg i 

skolarbetet. Han kan hel, halv och 

kvart på klockan. Vet hur mycket 5 
minuter är på klockan. Han skriver 

riktigt fint. Läser bättre och bättre. 

Hans tal har också förbättrats.” 

(skola 2 åtgärdsprogram 4) 

Denna kategori innefattar styrkor 

som kan relateras till skolarbetet.  

Organisation/Miljö ”Klassen samt pedagoger använder 

sig av den hörselutrustning som 

finns installerad i klassrummet.” 

(skola 1 åtgärdsprogram 8) 

Kategorin innefattar 

nulägesbeskrivningar som kan 

härledas till organisationen och 

miljön kring den aktuella eleven. 
Socialt ”… har haft en bra sommar och hon 

väntar på att skolan skall börja. … 

är positiv och glad både hemma och 

i skolan.” (skola 1 åtgärdsprogram 

4) 

Kategorin innefattar sociala 

beskrivningar kring elevens liv i 

stort och elevens skolsituation. 

Fokus läggs på elevens känslor och 

åsikter. 

Tidigare uppnådda mål ”När det gäller engelska har … gjort 
stora framsteg och har klarat målen 

för den muntliga delen.” (skola 

1åtgärdsprogram 2) 

Kategorin innefattar mål som eleven 
tidigare under skolgången uppnått. 

 

Totalt har 30 åtgärdsprogram analyserats. 15 från skola 1 och lika många från skola 2. 

Tabellen (Tabell 2) nedan visar förekomsten av varje kategori i nulägesbeskrivningarna. De 

första siffrorna i varje kolumn visar på hur ofta den specifika kategorin förekommer i skola 1 

och 2. Den sista kolumnen visar hur det ser ut totalt i studien inom den specifika kategorin.   

Tabell 2. Förekomsten av kategorierna i nuläget/nulägesbeskrivningarna. 

Kategorier  Skola 1  Skola 2  Totalt 

Behov/Svårigheter 8/15 12/15 20/30 
Styrkor relaterat till 

skolarbete 
5/15 8/15 13/30 

Organisation/Miljö 10/15 2/15 12/30 
Socialt 4/15 5/15 9/30 
Tidigare uppnådda mål 3/15 2/15 5/30 

 

Nulägesbeskrivningarna är oftast den inledande delen i ett åtgärdsprogram. I denna del 

beskrivs elevens nuvarande skolsituation. Här lyfts bland annat elevens sociala situation fram. 

Andra aspekter som berörs i nulägesbeskrivningarna är vilka svårigheter och styrkor som den 

aktuella eleven har samt hur miljön och organisationen runt eleven ser ut.    
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Elevens behov skall enligt grundskoleförordningen och de allmänna råden framgå i 

åtgärdsprogrammen. Resultatet visar att elevens behov inte tydligt framgår i en tredjedel av 

åtgärdsprogrammen i nulägesbeskrivningarna. Orsakerna till detta kan bero på flera saker. 

Exempelvis kan i vissa fall behoven inte framgå i nulägesbeskrivningarna men att det däremot 

finns klart beskrivna mål som eleven skall uppnå och att dessa mål även får representera 

elevens behov. Ett exempel på ett åtgärdsprogram där målen kan ses som representant för 

elevens behov är när det i nulägesbeskrivningen inte framgår något specifikt behov som kan 

härledas till eleven. I samma dokument kan man i mål/delmålsbeskrivningen bland annat läsa 

följande: 

Att kunna sätta ut stor bokstav, punkt och frågetecken. (skola 1 åtgärdsprogram 7) 

Utifrån detta citat så kan vi se att eleven i fråga har ett behov eller en svårighet med att sätta 

ut stor bokstav, punkt och frågetecken. I de allmänna råden och grundskoleförordningen 

framgår det inte var och hur svårigheter och behov skall beskrivas. Detta kan bidra till att 

åtgärdsprogrammens behov och svårigheter uttrycks och tolkas som mål eller i andra delar av 

programmet. I och med att kategorierna behov och svårigheter har ett samband med mål och 

delmålen kan konsekvensen bli att målen och behoven flyter ihop med varandra. Anledningen 

till att vi anser att dessa delar kan flyta ihop med varandra är att mål och delmål i ett 

åtgärdsprogram oftast upprättas utefter behoven och svårigheterna som eleven uppvisar.  

En annan orsak till att behoven och svårigheterna inte alltid framgår i nulägesbeskrivningarna 

kan vara att de personer som konstruerar dokumenten har olika uppfattningar och 

prioriteringar om vad nulägesbeskrivningarna skall innehålla. Resultatet visar att skola 1 har 

en fokusering på organisation och miljöaspekter i nulägesbeskrivningarna och att behov och 

svårigheter inte tar lika stor plats i denna del av dokumenten.  

En generell skillnad kan ses i hur skola 1 och skola 2 formulerar elevernas behov. Medan 

skola 1 och dess åtgärdsprogram inte går in exakt på vilka svårigheter som eleven uppvisar är 

skola 2 generellt sett mer tydlig i dessa beskrivningar. Här följer ett exempel som synliggör 

denna generella skillnad: 

Tabell 3. Synliggörande av skillnader mellan skolorna 

                                Skola 1                        Skola 2 

 

”… behöver stöttning i läsning och skrivning. Dels 

 

”… var ej godkänd på nationella proven i femman. Han 
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behöver … stöttning vid enskild läsning och dels vid 

läsning av lite svårare faktatexter.” (skola 1 

åtgärdsprogram 2) 

 

har dålig läsförståelse, har svårt att skriva egna texter, 

dåligt ordförråd, handstilen är slarvlig och han blandar 

stora och små bokstäver. … har svag motivation och tar 

inte alltid arbetet på allvar.” (skola 2 åtgärdsprogram 7)  

 

 

Här ses en skillnad att skola 1 skriver om större områden inom ett specifikt ämne, i detta fall 

läsning och skrivning. Dessa områden är omfattande och kan innehålla flera mindre delar. 

Skola 2 går i exemplet mer in på specifika kunskapsbrister hos eleven så som dålig 

läsförståelse och dåligt ordförråd. Behov och svårigheter är en del som tas upp i 

nulägesbeskrivningarna. En annan kategori i nulägesdelen av åtgärdsprogrammen är styrkor 

som kan relateras till skolarbetet.     

Enligt Skolverkets allmänna råd gällande hur ett åtgärdsprogram skall konstrueras står att 

”skolans åtgärder utgå från positiva förväntningar och bygger på elevens förmågor och 

intressen” (Skolverket 2008, s. 15). Vårt resultat visar att elevers styrkor inte synliggörs i den 

utsträckning som den skulle kunna. I de åtgärdsprogram som vi tagit del av tar man i inget av 

dessa upp någonting om elevernas förmågor och intressen.  

I Lpo 94 och den del som behandlar de riktlinjer som läraren skall arbeta utefter står att läsa:    

Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande  samt […] 

stärka elevens vilja att lära och tillit till den egna förmågan] (Lpo 94, s. 12).  

Det är utifrån resultatet tydligt att intressen, förmågor och styrkor inte är något som 

prioriterats i utformandet av åtgärdsprogrammen. I de mallar som utgör grunden för 

åtgärdsprogrammen på skolorna så finns inget uttalat utrymme där elevens styrkor, intressen 

och förmågor tas upp. Grundförutsättningarna för att ett åtgärdsprogram skall utformas är att 

en elev skall vara i behov av särskilt stöd och studien visar att fokus i dokumenten oftast 

ligger på behov och svårigheter av olika slag. Att elevernas styrkor då får en mindre 

framträdande roll i dokumenten är enligt oss inte förvånande men anmärkningsvärt.    

I kategorin organisation och miljö ses en tydlig skillnad mellan skolorna som ingår i studien. I 

skola 1 och dess nulägesbeskrivningar är organisation och miljörelaterade beskrivningar en 

tongivande del i jämförelse med skola 2. Där har organisation och miljö inte lyfts fram i 

samma utsträckning. Skola 2 har däremot lagt fokus på behov och svårigheter i sina 

nulägesbeskrivningar.  
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Att det är en relativt stor skillnad mellan skolorna i denna kategori är intressant utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt, som i detta fall är ur ett relationellt synsätt. I skola 1 lyfts 

miljö och organisationsaspekter tydligt fram i nulägesbeskrivningarna, vilket visar tendenser 

på ett relationellt synsätt i denna dokumentdel. Skolan lyfter i nulägesbeskrivningarna fram 

organisationens och miljöns roll i elevens skolsituation. Detta är något som kan relateras till 

det relationella perspektivet enligt Persson (2008). Även Skolverket (2008) poängterar att 

orsaken till en elevs svårigheter i första hand söks i hans eller hennes möte undervisningen 

innehåll och i lärandemiljön. Denna syn på elevens svårigheter kan också relateras till det 

relationella synsättet. Ett exempel från skola 1 där organisation och miljö lyfts fram i 

nulägesbeskrivningen är: 

Under hösten har pedagoger och föräldrar satt upp olika mål för att skoldagen skall fungera bra för …. 

Fokus har legat på skoltiden utifrån sittning med fritidspersonalen framkom det att det finns ett behov 
att se över hela …s dag. Därför upprättades ett schema som finns bifogat till åtgärdsprogrammet där 

det tydligt framgår vem ska stötta … vid olika tider av dagen (skola 1 åtgärdsprogram 15).       

 I exemplet ovan ser vi att skolan i sitt försök att bemöta och tillgodose elevens behov och 

svårigheter gjort justeringar inom organisation och miljö. Det finns i denna 

nulägesbeskrivning ingenting som hänvisar till eller antyder att de behov och svårigheter som 

eleven uppvisar ligger på individnivå och som i huvudsak är något som skall lösas av eleven 

själv. Stora delar av skolorganisationen är i detta fall involverad för att stötta eleven i dennes 

kunskapsmässiga och sociala utveckling.  

En annan tendens vi uppmärksammat är att skola 2 i nulägesbeskrivningarna lyfter fram 

elevens behov och svårigheter ur ett mer kategoriskt synsätt där elevens behov och svårigheter 

är mer kopplade till individen. Skola 1 har i samma kategori ett delvist annat sätt att uttrycka 

vilka behov och svårigheter som eleven uppvisar. I skola 2 ses eleven som ensam 

problembärare medan i skola 1 så benämns elevens behov som något där skolan på ett eller 

annat sätt är delaktig i processen. Nedan visas exempel från skola 1 och 2 där de tendenser vi 

ovan nämnt belyses. 

Tabell 4. Exempel på tendenser. 

          Skola 1                   Skola 2 

”… behöver stöttning i läsning och skrivning. Dels 

behöver … stöttning vid enskild läsning och dels vid 

läsning av lite svårare faktatexter.” (skola 1 
åtgärdsprogram 2) 

”…behöver stöttning i engelska, matte och svenska.” 

(skola 1 åtgärdsprogram 1) 

”… behöver läsa noggrannare. Nu förstår han inte vad 

han läst. Han var ej godkänd på läsförståelse på 

nationella proven i femman. Finmotoriken är inte så 
bra. …s handstil behöver bli bättre. Han ligger 

fortfarande i LUS – punkt 13 i läsning. … får inte så 

mycket gjort på lektionerna på grund av att han har 
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 svårigheter med koncentrationen.” (skola 2 

åtgärdsprogram 2) 

”… var ej godkänd på nationella proven i matte i 

femman. Hon behöver också bli duktigare svenska och 
engelska.” (skola 2 åtgärdsprogram 1) 

 

Isaksson et al (2007) ser utifrån resultatet av sin studie att elevens behov och svårigheter ofta 

förklaras av elevens individuella tillkortakommanden. Vår studie visar att eleverna från skola 

2 i beskrivningarna står mer ensam i sin situation och att skola 1 och dess elever har en mer 

direkt koppling till någon typ av pedagogisk åtgärd som skolan skall tillhandahålla i form av 

någon slags stöttning eller hjälp. Beroende på hur åtgärdsprogrammen är formulerade och 

vilka prioriteringar som görs så kan inte uttalade teoretiska synsätt uppenbara sig för läsaren. I 

det fall som ovan beskrivits har vi kunnat se tendenser som visar på att skolorna drar åt skilda 

håll vad det gäller den teoretiska utgångspunkten. Skola 2 och Isaksson et als (2007) resultat 

visar tendenser mot ett mer kategoriskt synsätt där elevens svårigheter ses som mer 

individbundna. Skola 1 ser vi i detta fall dra mer åt ett relationellt synsätt där eleverna i 

dokumenten inte lämnas själv i sina beskrivna svårigheter.    

Sammanfattningsvis visar studien att det finns klara skillnader mellan hur de studerade 

skolorna utformar och uttrycker sig i nulägesbeskrivningarna. Det är dock svårt att dra några 

avgörande slutsatser efter denna del då det är först när alla delar av dokumentet analyserats 

som en helhetsbild kan växa fram.    

 

7.2 Mål/delmål 

För att tydliggöra hur vi tänkt när vi kategoriserat mål/delmålen kommer det nedan att ges 

exempel från varje kategori. Dessa exempel är direkt tagna från det empiriska materialet. 

Efter detta så förklarar vi kortfattat vad varje kategori innebär och innehåller. 

Tabell 5. Exemplifierande citat från kategorierna. 

Kategori                Exemplifierande citat Kommentar 

Specificerade kunskapsmål ”Att kunna räkna ut större tal 

subtraktion, addition med hjälp av 

skriftliga räknestrategier. Att kunna 
multiplikationstabellerna 2-6. Att 

kunna talbilderna 0-20 inom 

addition och subtraktion.” (skola 1 

Denna kategori innehåller de mål 

som i detalj beskriver vilka/vilket 

kunskapsmål som eleven skall jobba 
mot. 



 

22 

åtgärdsprogram 12)  

Ospecificerade kunskapsmål ”… ska bli godkänd i matte detta 

läsår. Hon ska också förbättra 

kunskaperna i svenska och 

engelska.” (skola 2 åtgärdsprogram 
1) 

Denna kategori innehåller 

kunskapsmål som inte specifikt 

visar vad eleven skall jobba med. 

Målen innebär oftast att eleven skall 
förbättra sig eller uppnå godkänd 

inom ett ämne.   

Mål relaterade till elevens 

skolarbete och sociala förmåga 
”Han ska koncentrera sig bättre på 

lektionerna och få mer gjort.” (skola 

2 åtgärdsprogram 2) 

Kategorin innefattar de mål som kan 

relateras till elevens skolarbete i 

stort och dennes sociala förmåga. 

Hemrelaterade och organisatoriska 

mål 
”Att … ska få tillgång till inläst 

skönlitteratur. Att pedagoger som 

arbetar i klassen skall vara 

medvetna om… s styrkor och 

svagheter. Att … ”får fråga om” 

efter instruktion. Att pedagoger så 

ofta som möjlighet ges hjälper igång 
… efter instruktion. Att stava Rex 

installeras på en av datorerna i 3:ans 

datarum. Att medvetengöra … i 

processen. Att … fortsätter att läsa 

med … i december. Att 

pedagogerna använder svart penna 

när de skriver på tavlan. Att … s 

läsning följs upp i april.” (skola 1 
åtgärdsprogram 14) 

Denna kategori innefattar mål som 

på något sätt kan relateras till 

hemmet eller skolans organisation i 

stort. Organisationsmålen innebär 

de justeringar som görs i skolan för 

att eleven skall ges bästa 

förutsättningar att lyckas. 

    

 

Tabellen (Tabell 6) nedan visar förekomsten av varje kategori i mål och delmålsdelen. De 

första siffrorna i varje kolumn visar på hur ofta den specifika kategorin förekommer i skola 1 

och 2. Den sista kolumnen visar hur det ser ut totalt i studien inom den specifika kategorin.   

Tabell 6. Förekomsten av mål/delmål. 

Kategori  Skola 1  Skola 2  Totalt 

Specificerade 

kunskapsmål 
9/15 6/15 15/30 

Ospecificerade 

kunskapsmål 
5/15 9/15 14/30 

Mål relaterade till elevens 

skolarbete och sociala 

förmåga 

4/15 4/15 8/30 

Hemrelaterade och 
organisatoriska mål 

5/15 3/15 8/30 
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Mål och delmålsdelen är i de åtgärdsprogram vi studerat den andra huvuddelen i dokumenten. 

I denna del beskrivs de mål som eleven skall arbeta efter att uppnå. I analysen fann vi fyra 

olika typer av mål. Dels ospecificerade och dels specificerade kunskapsmål. Andra mål som 

hittades var mål som kan relateras till elevens sociala förmåga samt hemrelaterade och 

organisatoriska mål. I Andreasson (2007) och dennes studie framträder två olika typer av mål. 

Dels mål av social karaktär och dels mål av kunskapsorienterad karaktär. Även i Skolverket 

(2003) och den kartläggning gällande åtgärdsprogram som görs där så framträder två 

huvudtyper av svårigheter som eleverna beskrivs ha. Dessa svårigheter kan precis som 

Andreassons studie (2007) härledas till dels kunskapsrelaterade svårigheter och svårigheter av 

socioemotionell karaktär. Vår studie bekräftar delvis denna bild då det i studien framträder 

både kunskapsorienterade och sociala mål. 

Studien visar att mål och delmålsdelen oftast har ett samband med behov och svårigheterna i 

nulägesbeskrivningarna i åtgärdsprogrammen.  Dessa samband kan se ut på olika sätt. I vissa 

fall nämns termer i nulägesbeskrivningarna som kan associeras till ett skolämne för att sedan i 

mål och delmål mer ospecificerat visa vilket ämne det handlar om. Till exempel kan det i 

nulägesbeskrivningen stå att eleven bör förbättra sin läsförståelse och att det sedan i mål och 

delmålen står att eleven skall bli godkänd i svenska detta läsår. Ett annat samband som 

studien visar är när behov och svårigheter tydligt är kopplade till mål som direkt kan relateras 

till kurs- eller läroplan.     

Studien visar att mer än hälften av de studerade dokumenten inte innehåller några mål som är 

av specifik karaktär. Studien visar även att de åtgärdsprogram som innehåller specifika 

kunskapsmål inte alltid har ett klart samband med det som behandlas i 

nulägesbeskrivningarna. Trots att målbeskrivningarna är tydliga så framkommer det inte alltid 

vilka behov och svårigheter som ligger till grund för målen som eleven skall uppnå. Nedan 

följer ett exempel från skola 1 där det vi ovan beskrivit synliggörs: 

Tabell 7.  

Nulägesbeskrivningen   Mål och delmål 

I denna del hittades följande behov och svårigheter 

beskrivna. 

”…behöver stöttning i engelska, matte och svenska.” 

(skola 1 åtgärdsprogram 1) 

 

De mål som finns beskrivet för att tillgodose 

ovanstående behov är följande. 

 

”Att … ska få den stöttning hon behöver med de 

hjälpmedel hon har från Sprida. Att … ska få möjlighet 
att ingå i en flex-grupp med två pedagoger och ett färre 

antal elever.” (skola 1 åtgärdsprogram 1) 
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 I detta exempel kan det vara svårt för en läsare som inte är insatt i elevens skolsituation att få 

en förståelse för exakt vad den aktuella eleven behöver arbeta med och vilka mål som denne 

skall uppnå. I nulägesbeskrivningen framgår det att eleven behöver stöttning i alla kärnämnen, 

men i mål och delmålen står ingenting skrivet om vilka kunskapsmål som eleven skall arbeta 

mot. Det framgår enbart att eleven skall få den stöttning hon behöver och att hon skall få 

möjlighet att ingå i mindre grupp med fler pedagoger. Enligt Skolverkets (2008) allmänna råd 

står att åtgärdsprogrammen i grundskolan skall relateras till läroplanernas och kursplanernas 

mål. I detta fall ser vi ingen direkt koppling till grundskolans läro- och kursplaner. 

På skola 1 finns även exempel där man som läsare med en större tydlighet kan se ett samband 

mellan de behov och svårigheter som beskrivs i nuläget och de mål som eleven skall jobba 

utefter. Nedan följer ett åtgärdsprogram som exemplifierar detta: 

Tabell 8. 

Nulägesbeskrivningen   Mål och delmål 

”När det gäller svenskan behöver … få hjälp med bland 
annat läsförståelsen.” (skola 1 åtgärdsprogram 6)  

 

”Att kunna återge fakta- och skönlitteratur texter. Att 
kunna läsa mellan raderna - läsförståelse.” (skola 1 

åtgärdsprogram 6) 

 

 

I detta exempel visar åtgärdsprogrammet i nulägesbeskrivningen att eleven i fråga i svenskan 

behöver få stöd med bland annat läsförståelsen. Detta understryks i målet i och med att ett mål 

som nämns är att eleven skall kunna läsa mellan raderna. I nuläget står att läsa att eleven 

bland annat behöver hjälp med läsförståelsen. Som läsare uppfattar vi i detta fall att det 

innebär att eleven skall kunna återge fakta- och skönlitteraturtexter, då detta är det andra 

målet som eleven skall uppnå enligt åtgärdsprogrammet. Dessa mål kan direkt relateras till de 

mål eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i ämnet svenska. I kursplanen står 

följande att läsa: ” Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden 

och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 

läsningens upplevelser samt reflektera över texter” (Skolverket 2002 s. 99). Här ses ett 

exempel på ett åtgärdsprogram där målen direkt kan relateras till aktuell kursplan. I skola 2 
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och dess åtgärdsprogram ser det ibland ut på ett lite annorlunda sätt där ingen sådan direkt 

koppling kan göras. 

 Som tidigare nämnts är skola 2 generellt sett mer specifik i behov och 

svårighetsbeskrivningarna. Vi kan se ett samband mellan de beskrivna behoven och de mål 

och delmål som finns upprättade i åtgärdsprogrammen på den aktuella skolan. Dock är de mål 

som finns beskrivna generellt sett mer ospecifika i sin karaktär. Nedan följer ett exempel som 

påvisar detta: 

Tabell 9. 

Nulägesbeskrivningen   Mål och delmål 

”… var inte godkänd på nationella proven i matte i 

femman. Främst volym och decimaltal. … tänker inte 

alltid logiskt.” (skola 2 åtgärdsprogram 8) 

 

”… ska bli godkänd i matte det här läsåret.” (skola 2 

åtgärdsprogram 8) 

 

 

Det framgår av åtgärdsprogrammet att eleven i fråga har svårigheter i ämnet matematik. Detta 

visas i och med att det i nulägesbeskrivningen framgår att eleven inte blivit godkänd på 

nationella provet i femman, och att det är främst i volym och decimaltal som eleven är i behov 

av särskilt stöd. I mål och delmålsdelen är målet att eleven skall bli godkänd i matematik det 

här läsåret. Här kan man som läsare inte se något konkret om exakt vad eleven skall arbeta 

med för att uppnå målet bara utan bara att den skall uppnå ett godkänt resultat i slutet av 

läsåret. Man kan anta att eleven skall arbeta med främst volym och decimaltal, men detta är 

inte något som specifikt anges i mål och delmålen. 

Sammantaget visar studien att nästan alla åtgärdsprogram innehåller antingen ett ospecificerat 

eller ett specificerat kunskapsmål. Behov och svårigheter förekommer inte lika frekvent i 

nulägesbeskrivningarna som kunskapsmålen gör i mål och delmålsdelen. Det är med andra 

ord inte självklart att det i åtgärdsprogrammen finns ett samband mellan elevens beskrivna 

behov och de mål som finns uppsatta i dokumenten eftersom behoven och svårigheterna inte 

alltid är beskrivna. I de åtgärdsprogram där behov och svårigheter inte nämns i 

nulägesbeskrivningarna så har fokus främst legat på sociala beskrivningar och på aspekter 

som på ett eller annat sätt berör organisation och miljö.  
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7.3 Åtgärder/Metoder  

För att tydliggöra hur vi tänkt när vi kategoriserat åtgärder/metoder kommer det nedan att ges 

exempel från varje kategori. Dessa exempel är direkt tagna från det empiriska materialet. 

Efter detta så förklarar vi kortfattat vad varje kategori innebär och innehåller. 

 

 

Tabell 10. Exemplifierande av citat från åtgärder och metod 

Kategori                  Exemplifierande citat      Kommentar 

Organisationsnivå ”… (IT-ansvarig) ser till att den 

tekniska utrustningen fungerar. 

Pedagogerna ser till att … får 

använda sig av de tekniska 

hjälpmedel som finns för …” (skola 

1 åtgärdsprogram 1) 

Denna kategori inbegriper åtgärder 

som skolan och pedagogerna runt 

eleven gör på organisationsnivå för 

att eleven på bästa sätt skall kunna 

jobba för att uppnå de ställda målen.  

Grupp/klassrumsnivå ”Han får så mycket hjälp som 

möjligt under lektionerna.” (skola 2 

åtgärdsprogram 9) 

Denna kategori innefattar de 

åtgärder som sker i klassrummet, 

där eleven är en del av den ordinarie 

klassrumsundervisningen, Eleven 

lyfts inte ur klassrummet utan 

hjälpen och stödet som 

tillhandahålls ryms inom ramen för 
den ordinarie 

klassrumsverksamheten. 

Individnivå ”… tar ansvar för att läxorna blir 
gjorda.” (skola 2 åtgärdsprogram 3) 

Kategorin innefattar åtgärder där 

eleven själv skall ta ansvar för att 

någonting skall bli gjort.  

Hemnivå ”… skriver dagbok (mellan hem och 

skola) varje dag.  … mejlar 

veckoplanering, utdrag ur böcker 

mm. till hemmet varje vecka. 

Föräldrarna förbereder … med det 

material som skolan ger i förväg 

samt skriver dagbok.” (skola 1 
åtgärdsprogram 4) 

Denna kategori inbegriper åtgärder 

där hemmet aktivt är delaktiga i 

elevens skoutveckling. 

Åtgärder relaterade till 

specialpedagogens arbete. 
”Hon får också hjälp i liten grupp, i 

matte av specialpedagog, vid två 

tillfällen i veckan.” (skola 2 

åtgärdsprogram 8) 

Kategorin innefattar åtgärder som 

direkt kan kopplas till 

specialpedagogens arbete. 

 

Tabellen (tabell 11) nedan visar förekomsten av varje kategori i åtgärder/metoddelen. De 

första siffrorna i varje kolumn visar på hur ofta den specifika kategorin förekommer i skola 1 

och 2. Den sista kolumnen visar hur det ser ut totalt i studien inom den specifika kategorin.  
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Tabell 11. Förekomsten av kategorier.  

Kategori  Skola 1  Skola 2  Totalt 

Organisationsnivå 4/15 8/15 12/30 

Grupp/klassrumsnivå 9/15 10/15 19/30 

Individnivå 2/15 4/15 6/30 

Hemnivå 7/15 10/15 17/30 

Åtgärder relaterade till 

specialpedagogens arbete 
6/15 7/15 13/30 

     

 Åtgärder och metod är i de åtgärdsprogram som studerats den sista delen i dokumentet. I 

denna del beskrivs vilka åtgärder som eleven, skolan och hemmet tar till för att eleven skall 

uppnå de mål som satts upp. I kategoriseringen av denna del av dokumenten fann vi att de 

flesta beskrivna åtgärder antingen är kopplade till hemmet eller till klassen eller gruppen som 

eleven verkar i. Även på organisationsnivå och åtgärder som kan relateras till 

specialpedagogens arbete är kategorier som förekommer i en betydande del av dokumenten. 

I grundskoleförordningen står att läsa att det av åtgärdsprogrammet skall framgå hur elevens 

behov skall tillgodoses och i de allmänna råden rörande hur ett åtgärdsprogram skall 

konstrueras så poängteras att de skall innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som skall 

vidtas och att det också skall finnas en tydlig ansvarsfördelning.  

 I stora drag visar studien att åtgärderna som beskrivs i många fall syftar till att någonting 

skall göras men inte hur det skall göras. Detta är något som synliggörs i alla kategorier i 

åtgärd och metoddelen.  För att tydliggöra detta kommer vi nedan att ge exempel från det 

empiriska materialet som visar på tendensen vi ovan beskrivit. 

Tabell 12. 

Organisationsnivå 

”Trygghetsgruppen finns också som stöd för ….” 

(skola 2 åtgärdsprogram 3) 

 

Grupp/klassrumnivå 

”… stöttar, förklarar och ”puttar” på” (skola 2 

åtgärdsprogram 14) 

 

Hemnivå 

”Mamma och pappa stöttar … i de uppgifter som 

skolan ger.” (skola 1 åtgärdsprogram 8) 

Individnivå 

”… tar ansvar för att läxorna blir gjorda.” (skola 2 

åtgärdsprogram 3) 
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Alla ovanstående exempel visar på åtgärder där någonting skall göras men inte hur man skall 

göra.  I exemplet på individnivå står det beskrivet att eleven skall ta ansvar för att läxorna blir 

gjorda. Det framgår dock inte av dokumentet hur eleven skall göra för att läxorna skall bli 

gjorda. För att tydliggöra hur eleven skall arbeta, ta ansvar och få läxorna gjorda skulle 

personerna som utformade det aktuella åtgärdsprogrammet enligt oss kunnat uttrycka sig på 

ett annat sätt där det tydligare framkommit hur eleven skall gå tillväga för att ta ansvar. 

Exempelvis hade det kunnat se ut på följande sätt: 

 ”… tar ansvar för att läxorna blir gjorda” (skola 2 åtgärdsprogram 3).  Detta genom att eleven 

ansvarar för ta med läxböckerna hem och ser till att göra läxorna så fort som möjligt när eleven 

kommit hem från skolan” (vårt exemplifierande tillägg ).  

Den första delen är direkt taget från ett åtgärdsprogram. Den efterkommande delen har vi lagt 

till för att synliggöra hur vi menar. I det konstruerade exemplet ges eleven enligt oss konkreta 

verktyg att använda för att få läxorna gjorda och därmed ta det ansvar som beskrivs i 

åtgärdsprogrammet.    

 Studien visar även att en vanligt förekommande åtgärd är att skolan inom klassrummets 

ramar försöker tillgodose elevens behov. De åtgärder som här beskrivs innefattar enbart stöd 

från ordinarie klasslärare och eleven lyfts inte enskilt ut från klassrummet. En problematik 

inom främst grupp och klassrumsnivån är att åtgärderna som beskrivs ibland är otydligt 

utformade. Ett vanligt förekommande exempel är att personalen skall försöka ge den aktuella 

eleven så mycket hjälp som möjligt under lektionerna. Vi kan se en problemtik med sådana 

typer av åtgärdsbeskrivningar eftersom personalen då själv avgör hur mycket hjälp eleven 

faktiskt får. Ansvarsfördelningen kan i dessa fall bli oklar eftersom det inte klart står utskrivet 

vem som skall tillhandahålla hjälpen. Det står heller inte utskrivet exakt hur mycket hjälp 

eleven skall få utan detta är en bedömning som skolpersonalen skall göra beroende på flera 

aspekter än den hjälp eleven faktiskt behöver. Andra aspekter som i dessa fall påverkar hur 

mycket hjälp eleven faktiskt får är enligt oss klassrumsklimatet, antalet elever i klassen och 

personaltätheten.  

 Studien visar att det dock kan förekomma att eleven lyfts ut tillsammans med andra elever 

och bildar en mindre grupp med fler pedagoger. Asp-Onsjö (2006) har i sin fallstudie följt sex 

elever i behov av särskilt stöd. Fallstudien visar att i fyra av elevernas åtgärdsbeskrivningar så 

förekommer det att eleverna lyfts ut till en mindre grupp. Vår studie visar i likhet med Asp-
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Onsjö att åtgärder av denna typ inte är ovanlig när det gäller åtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd. I kategorin åtgärder relaterade till specialpedagogens arbete förekommer det 

åtgärder där eleven lyfts ut ur klassrummet och får stöd i en mindre grupp. 

En annan vanligt förekommande åtgärd för att tillgodose elevens behov är enligt studien att 

hemmet aktivt involveras i elevens skolutveckling. Oftast handlar det om att vårdnadshavarna 

skall stötta eleven med läxorna i hemmet på de områden där denne behöver det. I Andreasson 

och Asplund Carlsson (2009) visar resultatet från Andreassons avhandling att hemuppgifter är 

en av de vanligast förekommande åtgärder som beskrivs i de studerade åtgärdsprogrammen. 

Föräldrarna får enligt författarna ofta ta på sig ansvaret att hjälpa eleverna att göra 

hemuppgifterna. Att vårdnadshavarna på detta sätt involveras i skolverksamheten kan 

härledas till Lpo 94 där det bland annat står att skolan tillsammans med vårdnadshavarna har 

ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. De skall tillsammans skapa bästa möjliga 

förutsättningar för elevens lärande (Lpo 94 s. 14). Nedan finns två exempel från studien som 

visar hur det kan se ut när vårdnadshavarna engageras i de åtgärder som föreslås i 

dokumenten:  

Tabell 13. 

”Föräldrarna påminner om läxan, att det är viktigt att 

komma igång med den i tid. … tänker på att komma 
igång snabbare med läxorna. … tränar på 

multiplikationstabellerna hemma. Mamma och pappa 

stöttar … vid läxläsning och hjälper henne att planera 

när hon ska göra dem.” (skola 1 åtgärdsprogram 13) 

 

”Hemma får … hjälp med läxorna och med läsning.” 

(skola 2 åtgärdsprogram 2) 

 

 

Studien visar även att åtgärder som kan relateras till den enskilde individen inte förekommer i 

så stor utsträckning. I de fåtal åtgärdsprogram där åtgärderna riktas direkt mot eleven så 

innefattar de oftast åtgärder som på ett eller annat sätt handlar om att eleven blir medveten 

och tar ansvar för sin skolsituation. I sin helhet visar dock den studie vi genomfört att fokus i 

de åtgärder och metoder som beskrivs riktas mot elevens lärandemiljö där skolan och dess 

personal samt hemmet organiserar åtgärderna som skall tillgodose elevens behov. I de allra 

flesta fall innefattar beskrivningarna av åtgärder någon mer person än bara eleven själv. Det 

kan till exempel vara specialpedagog, skolsköterska, klasslärare eller fritidspedagog. De 

åtgärder och metoder som skolorna i studien beskriver visar tendenser på ett relationellt 

synsätt eftersom fokus ligger på lärandemiljön och inte enbart på eleven.  
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Slår vi ihop alla kategorier visar resultatet av studien att den vanligast förekommande 

beskrivna åtgärden kan kopplas till någon form av färdighetsträning. Studiens resultat som 

visar på att olika former av färdighetsträning är en av de vanligast förekommande åtgärderna 

överensstämmer med en rad forskningsstudier inom området (Skolverket 2003, Isaksson et al 

2007 och Andreasson 2007).                      

7.4 Sammanfattning av resultatet 

Vi kommer i denna del att i punktform sammanfatta det övergripande resultat som studien 

visar. 

  Att åtgärdsprogrammen är utformade på ett sådant sätt att en lärare som inte är insatt i 

den aktuella elevens situation kan använda och förstå dokumentet är enligt oss viktigt. 

Enligt Öhlmèr (2001) är det av stor betydelse att åtgärdsprogram är konkret skrivna 

och att ansvarsfördelningen är klart utskriven. Skolverket (2003) tar upp vikten av att 

använda ett språk som är begripligt för alla inblandade parter eftersom ett av syftena i 

arbetet med åtgärdsprogram är att de skall underlätta kommunikationen mellan 

parterna.  De studerade åtgärdsprogrammen skiljer sig relativt mycket åt vad det gäller 

hur tydligt de uttrycker vilka behov och svårigheter eleven har och hur tydligt målen 

är utformade. Det finns exempel där både mål och behov är tydligt utformade utifrån 

grundskolans kurs- och läroplaner och exempel där en sådan tydlighet inte kan 

skönjas. I åtgärd och metoddelen visar resultatet att det inte alltid framgår hur eleven, 

skolpersonalen eller föräldrarna skall gå tillväga för att uppnå de uppsatta målen. De 

beskrivna åtgärderna är ofta ospecifika i det avseende att det inte med tydlighet 

framkommer vilka verktyg och tillvägagångssätt som kan användas för att underlätta 

elevens skolutveckling.  

 

 Åtgärdsprogrammen i studien präglas enligt oss i sin helhet av ett relationellt synsätt. 

Lärandemiljön spelar generellt sett en viktig roll i elevens lärande och eleven lämnas 

oftast inte ensam som problembärare. Vi kan dock se att det kategoriska synsättet 

finns i vissa åtgärdsprogram, främst i skola 2 och dess nulägesbeskrivningar. Det 

relationella synsättet är som vi tidigare nämnt det synsätt som ligger närmast den 

hållning som skolmyndigheterna intar och resultatet visar som sagt att det är detta 

synsätt som i huvudsak präglar åtgärdsprogrammen. 
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 Studien visar även att det oftast finns ett samband mellan nulägesbeskrivningarna och 

de mål som eleven skall arbeta efter. Sambanden kan se ut på olika sätt och kan både 

vara direkta och indirekta. Utifrån studien har vi haft svårt att dra några generella 

slutsatser gällande hur sambanden ser ut eftersom det empiriska materialet uppvisat en 

så stor spridning på området.         

 De åtgärder som oftast tillämpas för att elevens behov skall tillgodoses har oftast sin 

utgångspunkt i klassrumsmiljön eller i hemmet. Studien visar även att eleven i de 

flesta fall får någon form av hjälp från skolpersonal eller hemmet för att tillgodose 

behoven. 

 En del som oftast saknas i åtgärdsprogrammen är att elevens styrkor, intressen och 

förmågor inte synliggörs i den grad som de enligt styrdokumenten borde göra. Detta är 

något som vi finner intressant och som vi kommer att behandla ytterligare i 

diskussionsdelen.  

 Med utgångspunkt från de allmänna råden så visar studien att åtgärdsprogrammen i 

stora drag har brister när det gäller att utgå från positiva förväntningar på eleven och 

från elevens förmågor och intressen. Resultatet visar även att elevens behov inte alltid 

tydligt framgår i nulägesbeskrivningarna. Dock visar studien att elevens behov kan 

framgå i andra delar av åtgärdsprogrammen.            

8 Diskussion 

Diskussionen består dels av en metoddiskussion där valet av metod behandlas och en 

resultatdiskussion. I resultatdiskussionen diskuterar vi valda delar av resultatet och 

behandlar frågor såsom åtgärdsprogrammets roll som pedagogiskt instrument och orsaker 

till varför åtgärdsprogrammen skiljer sig åt, både i utformning och innehåll. 

Diskussionsdelen avslutas med att framhåller några intressanta ingångar till framtida 

forskning inom området.     

8.1 Metoddiskussion  

Den metod som ligger till grund för studien baserad på en kvalitativ dokumentanalys. I 

metoddelen har vi redogjort för varför vi valt använda oss av just denna metod i studien. Vi 

kommer här att problematisera de val som gjorts och även diskutera vad andra eventuella 

metodval hade betytt för studien och dess innehåll. Utifrån det syfte och de frågeställningar 
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som studien bygger på så har det varit en förutsättning att vi i studien fått tillgång till 

åtgärdsprogram som använts i skolverksamheten. Därför har det inte varit aktuellt med 

exempelvis observationer och enkäter. Dokumentanalysen hade dock kunnat kombineras 

med intervjuer av de lärare och specialpedagoger som varit med och upprättat 

åtgärdsprogrammen. Då hade de resonemang och tankar som legat till grund för 

åtgärdsprogrammens innehåll och utformning synliggjorts. Repstad (2007) påvisar 

förtjänsterna med att kombinera olika kvalitativa metoder i ett och samma projekt. Han 

menar att man kan kombinera metoder som visar vad personen i fråga faktiskt gör med 

metoder som behandlar vad personen säger om det denne gör. Anledningen till att vi inte 

valt att kombinera den dokumentanalys vi utfört med intervjuer var att vårt syfte med 

studien inte var att ta del av åtgärdsprogram och sedan låta läraren och/eller 

specialpedagogen tala och förklara innehållet och prioriteringarna i åtgärdsprogrammen. Om 

läraren eller specialpedagogen hade intervjuats och förklarat innehållet så skulle det finnas 

en risk att vi som forskare skulle fått en viss förförståelse för innehållet i 

åtgärdsprogrammen. Detta i sin tur skulle exempelvis kunna medföra att ett åtgärdsprogram 

som vi analyserat och i utgångsläget funnit brister i skulle efter en intervju vara mer 

begriplig än vad det egentligen är. Med andra ord skulle lärarintervjuerna och förståelsen för 

åtgärdsprogrammen som dessa skulle ge oss riskera att färga dokumentanalysen på ett sätt 

som skulle kunna sänka kvalitén på vår studie. Att kombinera dessa metoder skulle med 

säkerhet vara fruktbart om syftet och frågeställningarna varit utformade på ett annat sätt, 

men i vår studie anser vi inte att detta passar. 

Det empiriska materialet består som tidigare nämnts av 15 åtgärdsprogram från vardera två 

olika skolor. Totalt 30 åtgärdsprogram. Vi har medvetet valt att analysera åtgärdsprogram 

från två skolor mer ingående istället för att analysera fler skolor men med mindre antal 

åtgärdsprogram från varje. Detta har vi gjort eftersom det hade varit svårt att dra några större 

slutsatser för hur innehållet i åtgärdsprogrammen ser ut på var och en av skolorna om det 

empiriska materialet för var och en av skolorna enbart bestått av exempelvis fem dokument. 

Nu anser vi att vi med större säkerhet kan skönja skillnader i innehållet mellan de studerade 

skolorna. Något som hade varit positivt med att studera fler skolor i studien hade varit att vi 

då kunnat få en inblick hur fler skolors åtgärdsprogram ser ut innehållsmässigt.           
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8.2 Resultatdiskussion 

Ett intressant konstaterande utifrån vår studie och den tidigare forskningen är att 

färdighetsträning är en av de vanligast förekommande åtgärderna för att tillgodose elevens 

behov. Ett av åtgärdsprogrammets grundidé när det myntades som begrepp var att komma 

bort ifrån de planer som tidigare fanns och som fokuserade på färdighetsträning. Vi kan 

konstatera att dagens åtgärdsprogram fortfarande har färdighetsträning som en väsentlig del 

för att tillgodose elevens behov. Färdighetsträning är en viktig del även i dagens skola så i 

den bemärkelsen är det inte förvånade att det fortfarande fokuseras på färdighetsträning i 

dokumenten. Då de flesta mål i åtgärdsprogrammen idag är formulerade på sådant sätt att de 

kräver någon typ av färdighetsträning för att de skall uppnås, blir det enligt oss mer eller 

mindre ett måste att färdighetsträning är en del av de beskrivna åtgärderna. 

Åtgärdsprogrammen i studien har andra kvalitéer än enbart färdighetsträning. Bland annat 

läggs fokusering på sociala aspekter och aspekter som kan kopplas till organisation och 

miljö. Dock skulle ett åtgärdsprogram utan någon form av beskriven färdighetsträning inte 

haft samma funktion som pedagogiskt instrument som den har idag. Det vi frågar oss är 

utifall man kan komma ifrån färdighetsträning och ändå uppnå målen och tillgodose elevens 

behov? Vi kan inte se hur ett åtgärdsprogram skulle utformas och innehålla om inte 

färdighetsträning hade varit en del av dokumenten eftersom färdighetsträning har en sådan 

stor roll i undervisningen i skolverksamheten idag. 

Ett annan intressant aspekt att diskutera utifrån studiens reslutat är åtgärdsprogrammens brist 

på beskrivna styrkor hos eleverna. Eleverna som får ett åtgärdsprogram upprättat deltar i de 

allra flesta fall när dokumenten konstrueras. Att elevens styrkor i detta sammanhang inte 

synliggörs menar vi kan få konsekvenser för dennes självförtroende och självbild. Den 

grupp elever som har åtgärdsprogram upprättade kanske redan innan har ett lågt 

självförtroende och en låg tilltro till sin egen förmåga när det handlar om skolarbete och i 

sociala situationer som uppkommer inom skolan väggar. Då elevens positiva egenskaper 

inte synliggörs kan det enligt oss påverka dennes självbild och självförtroende på ett negativt 

sätt eftersom dokumentet ytterligare kan förstärka och medvetengöra eleven om dennes 

behov och svårigheter utan att de nyanseras med elevens styrkor. Vilka konsekvenser detta 

kan få på lång sikt kan vi bara spekulera kring. Dock menar vi att det är något 

skolpersonalen bör ha i åtanke när de konstruerar åtgärdsprogrammen.  

Vi har i studien uppmärksammat att åtgärdsprogrammen innehållsmässigt skiljer sig åt både 

inom samma skola och mellan de studerade skolorna. Med utgångspunkt från de råd och 
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förordningar som finns ges skolorna relativt stort tolkningsutrymme vad gäller konstruerandet 

av åtgärdsprogram. Vi kan se likheter i hur man i praktiken utformar åtgärdsprogrammen 

utifrån de förordningar och råd som finns med hur styrdokumenten i stort används i praktiken. 

Den styrningsmodell som idag är förhärskande, det vill säga mål- och resultatstyrning, 

förutsätter att lärare och skola lokalt till stor del själva skall hitta lösningar för hur de 

nationella målen skall nås på ett effektivt sätt (Skolverket 1997). Åtgärdsprogrammens 

regleringar är i likhet med styrdokumenten enligt oss utformade på ett sådant sätt att de som 

upprättar åtgärdsprogrammen har en viss frihet i konstruerandet så länge de följer råd och 

regleringar som finns. Regleringarna är skrivna i en tid där en decentraliserad syn på skolan 

varit en förhärskande utgångspunkt i skolpolitiken, och detta är något som vi menar visar sig i 

de aktuella regleringarna. Vi menar med andra ord att skolorna och lärarna i och med de 

regleringar som finns har relativt fria händer vad gäller vilka prioriteringar som skall göras i 

dokumenten och hur de skall utformas. Detta menar vi kan vara en av orsakerna till att 

skolornas åtgärdsprogram skiljer sig så mycket åt innehållsmässigt.   

Att arbeta utefter mål som är ospecifika eller som inte är knutna till kurs- och läroplaner kan 

bidra till att det blir svårare för eleven att få en förståelse för varför den skall arbeta mot det 

beskrivna målet. Detta menar vi kan påverka elevens motivation negativt eftersom den kanske 

inte ser någon anledning till varför det är viktigt för eleven att uppnå målet. En annan 

konsekvens av mål som inte är tydliga och som inte kan knytas till styrdokumenten kan bli att 

eleven inte arbetar med de behov och svårigheter som hon eller han faktiskt har. Är 

åtgärdsprogrammen otydligt utformade i måldelen kan det enligt oss även försvåra 

uppföljningsarbetet som enligt Skolverket skall vara en del av arbetet med 

åtgärdsprogrammen. Står det inte med tydlighet vad eleven skall uppnå menar vi att det kan 

blir svårt för alla parter att utvärdera arbetet och effektivt komma vidare i arbetet med att 

utveckla verksamheten och elevens kunskaper.  

Slutligen anser vi att för att åtgärdsprogrammet skall fungera som ett användbart pedagogiskt 

instrument är det av vikt att dokumentet är utformat på ett sådant sätt att alla parter förstår 

innehållet och innebörden av det som står i det.  För att dokumentet skall bli så lättillgängligt 

som möjligt för läsaren menar vi att det är viktigt att alla delar i åtgärdsprogrammen fungerar 

som en helhet och inte som tre små enheter som inte alltid är kopplade till varandra. Att se 

och arbeta med åtgärdsprogrammet som en kedja där alla delar är förankrade i varandra och 

där det skall finnas en röd tråd genom hela dokumentet anser vi skulle bidra till att kvalitén i 

åtgärdsprogrammen skulle förbättras.      



 

35 

             

8.3 Framtida forskning 

Efter att ha gjort denna studie och tagit del av tidigare forskning på området har vi funnit 

några intressanta ingångar till eventuella framtida forskningsstudier. Först och främst skulle 

det vara intressant att göra en mer omfattande studie om hur åtgärdsprogram förhåller sig till 

de råd och förordningar som finns upprättade för hur ett åtgärdsprogram skall utformas och 

vad de bör innehålla. Den studie vi gjort är inte omfattande och utifrån denna kan vi inte dra 

några slutsatser om hur åtgärdsprogram innehållsmässigt förhåller sig till regleringarna i 

någon större skala utan bara hur det ser ut på de två studerade skolorna. En mer omfattande 

studie skulle eventuellt kunna ge en mer övergripande bild inom detta område.  

En annan forskningsstudie vi gärna vill ta del av i framtiden är en studie som behandlar hur 

elever i behov av särskilt stöd upplever sin roll och delaktighet i processen som leder fram till 

det färdiga åtgärdsprogrammet. Studiens fokus skall ligga på hur elevens intressen och styrkor 

tas till vara och synliggörs under processen och i arbetet efter upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. 
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