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Abstract: 

Both from previous research and from the media the documentation form of education plan 

receives a lot of criticism in terms of both content and design. An education plan must be 

written if a student is suspected not to achieve current knowledge requirements. It will 

therefore be important in a subject like mathematics which has a relatively high percentage of 

students who fails to achieve the knowledge requirements. Therefore it is important that the 

process with the education plan fulfils its purpose. This systematic literature study aims to 

identify factors that may increase the effectiveness of education plan process in mathematics.  

The results and conclusions of this study put forward several different factors that must 

interact in order to make the educational plan process in mathematics successful. Factors that 

this study concludes that might have an affect are for example, pupils' and parents' 

participation  and  the  headmasters’ commitment and volition to participate. 

Keywords: Education Plan, IEP, documentation, mathematic, effectiveness 

Sammanfattning: 

Dokumentationsformen åtgärdsprogram får utstå en hel del kritik både från tidigare forskning 

och från media vad gäller innehåll och utformning. Åtgärdsprogram ska skrivas när det 

misstänks att en elev inte når aktuella kunskapskrav. Då blir det därför viktigt i ett ämne som 

matematik som har en relativt hög andel underkända elever att åtgärdsprogramsprocessen 

fungerar väl. Denna systematiska litteraturstudies syfte är att kartlägga/identifiera eventuella 

faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramprocessen i ämnet matematik.  

Det resultat och slutsatser denna studie kommer fram till är att det är ett antal olika faktorer 

som måste samspela för att åtgärdsprogramsprocessen i matematik skall falla väl ut. Faktorer 

som denna studie kommer fram till som kan påverka är exempelvis elevers och föräldrars 

delaktighet samt rektors engagemang och vilja att delta i arbetet.  

Nyckelord: Åtgärdsprogram, IEP, dokumentation, matematik, måluppfyllelse  
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1. Inledning  

Dokumentation har diskuterats flitigt i de senaste årens skoldebatt. Dagens lärare hanterar en 

växande mängd dokumentation vilket blivit till en oerhört tidskrävande process som tar tid 

från lärarens övriga arbetsuppgifter. Ett ökat fokus på dokumentation är något som diskuteras 

frekvent på de skolor som jag praktiserat vid och jag tycker att diskussionen som förs på 

området i såväl media som på skolorna är intressant eftersom åtgärdsprogram är en central 

strategi för att alla barn ska nå lagstadgade kunskapsmål. Men hur lyckas skolan i arbetet med 

framgångsrika åtgärdsprogram? Det verkar vara en tämligen komplex utmaning om man ska 

tro den omfattande kritik som i media och i forskarvärlden riktats mot åtgärdsprogram som 

dokumentationsform. Hagström i Lärarens tidning påpekar att flera åtgärdsprogram får 

bakläxa på grund av bristfälliga utredningar samt att det i stor utsträckning förekommer 

luddiga målformuleringar (2013). Det faktum att åtgärdsprogram kontinuerligt kritiseras är 

ingen nyhet. Hjörne och Säljö (2008) kritiserar skolans åtgärdsprogram för att den är av 

kategoriserande karaktär och att det från skolans sida handlar om att kategorisera eleverna i 

olika fack. Även Andréasson och Asplund Carlsson (2009) kritiserar skolans åtgärdsprogram 

på grund av att det är vanligare att i underlagen lyfta elevers tillkortakommanden som 

individbundna, alltså att det är eleven som är bärare av problemet. Det var tre gånger 

vanligare att just individuellt sammanlänkade tillkortakommanden förekom i jämförelse med 

förbättringsområden på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Det verkar alltså vara 

vanligt att det blir eleven som betraktas som problemet istället för att analysera huruvida den 

miljö eleven befinner sig påverkar elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen.  

Så vad är egentligen ett åtgärdsprogram? Enligt skollagen definieras åtgärdsprogram som en 

insats  som  ”...ska utarbetas  för  en  elev  som  ska  ges  särskilt  stöd”(  3 kap, 9 §) då skolan 

befarar att en elev inte kommer nå upp till aktuellt kunskapskrav (SFS, 2010:800).  

Åtgärdsprogram inom ämnet matematik är särskilt viktigt eftersom många elever lämnar 

grundskolan i år nio utan godkänt betyg i ämnet matematik (Ljungblad, 2002).1 Matematiskt 

tänkande tillämpas också i andra ämnen genom exempelvis användande av siffror och årtal 

och vid spatialt tänkande. Ljungblad (2002) slår fast att det är fler elever procentuellt som 

lämnar grundskolan med underkänt betyg i matematik än i ämnen som engelska och svenska. 

Den statistik som Ljungblad presenterar stämmer väl överens med dagens statistik som 

presenteras på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2013a). Ungefär åtta procent av förra årets 
                                                           
1 Den gamla betygskalan med IG, G, VG, MVG. 
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(2013) avgångselever i årskurs nio saknade godkända betyg i matematik.2 Det faktum att 

matematiken har den största procentandel av underkända elever ifall svenska som andraspråk 

undantas gör att behovet av kvalitativa åtgärdsprogram i detta ämne bör vara stort.  

Ska de svaga resultaten i matematik betraktas som en indikator på att matematik är ett särskilt 

”svårt” ämne eller kan det vara att just i ämnet matematik lyckas skolorna inte lika ”bra” med 

sina åtgärdsprogram som i övriga ämnen och att det är därför andelen elever underkänt i just 

detta ämne är hög?  Enligt statistiken ovan bör det vara många elever som är i behov av 

åtgärdsprogram i matematik. Det är därför av största vikt att åtgärdsprogrammen i just detta 

ämne är väl formulerade för att möjliggöra optimal utveckling hos varje elev. Då skolan har 

som krav att ”  ansvara  för  att  varje  elev  efter  genomgången  grundskola kan använda sig av 

matematiskt  tänkande  för  vidare  studier  och  i  vardagslivet” (Skolverket 2011, s. 13) är det 

alltså skolans skyldighet att se till att samtliga elever uppnår de angivna kunskapskraven i 

matematik då detta är en förutsättning för att kunna studera vidare. Då åtgärdsprogrammens 

funktion är att stödja elever i behov av särskilt stöd så borde samtliga av de elever som fick 

underkänt betyg i år 9 kunnat få godkänt betyg om åtgärdsprogrammet fungerat såsom det är 

avsett. Svaga resultat i matematik i kombination med ovan nämnda problematik avseende 

åtgärdsprogram medför att det blir särskilt intressant att ta reda på vad som kännetecknar 

”goda”  åtgärdsprogram för att därigenom indirekt möjligtvis öka andelen elever som lämnar 

grundskolan  med  ”godkänt”  betyg  i  matematik.  

 

 
  

                                                           
2 ”A-E står för godkänt betyg och F står  
för  ej  godkänt  betyg”  (Skolverket,  2014a). 



Matematik – Åtgärdsprogram  Oskar Andersson 

7 
 

2. Syfte 

Utifrån den problematik som ofta lyfts fram i samband med åtgärdsprogram syftar denna 

litteraturstudie till att utifrån relevant forskning identifiera eventuella faktorer som kan öka 

måluppfyllelsen av åtgärdsprogram i ämnet matematik. Föreliggande kartläggning kommer att 

bidra med fördjupad kunskap för aktiva lärare och därigenom ge dem ökade förutsättningar att 

kunna formulera och arbeta utifrån åtgärdsprogram som gagnar elevens optimala 

kunskapsutveckling samt bidra till utvecklingen av den egna undervisningen.  

2.1. Frågeställning 

x Vilka faktorer kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramprocessen inom matematik?  
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3. Teoretisk bakgrund 

Under detta avsnitt kommer åtgärdsprogrammens historiska bakgrund och uppkomst att 

presenteras. Efter det kommer aktuella lagar och bestämmelser kring åtgärdsprogram att 

diskuteras och den tänkta arbetsprocessen utifrån Skolverkets allmänna råd konkretiseras. 

Därefter följer en kortare beskrivning av nuläget vad gäller åtgärdsprogram. Därpå följer en 

beskrivning av begreppen måluppfyllelse och faktor. Slutligen beskrivs två begrepp vilka är 

kopplade till andra länders skolsystem, IEP (Individual education plan) och IEP 

(Individualized education program), som är centrala inom ramen för föreliggande studie 

eftersom de till stor del överensstämmer med åtgärdsprogram i en svensk kontext och 

samtidigt bidrar med kunskap ur ett internationellt perspektiv.  

3.1. Historisk bakgrund  

Asp-Onsjö (2012) skriver att begreppet åtgärdsprogram myntades för första gången i SIA- 

utredningen (SOU, 1974:53) men att det då inte fanns något krav på att skolan var tvungen att 

skriva ett åtgärdsprogram då en elev var i behov av särskilt stöd.  Det dröjde 20 år innan det 

skrevs in som krav i grundskoleförordningen att ett åtgärdsprogram skulle utarbetas ifall en 

elev var i behov av särskilt stöd i grundskolan (1994:1 194, kap 5 paragraf 1). Vidare lyfter 

Asp-Onsjö (2012) fram att det sedan 2001 även finns krav på gymnasieskolan och särskolan 

att skriva åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SFS 2000: 1108, kap 5 § 1). 

Nedan beskrivs de bestämmelser och riktlinjer som den svenska grundskolan har att förhålla 

sig till idag.  

3.2. Aktuella lagar och bestämmelser som reglerar åtgärdsprogram  

Dagens bestämmelser för åtgärdsprogram i grundskolan utgår ifrån skollagens bestämmelser 

(SFS 2010:800) och då till stor del ifrån det tredje kapitlet: 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 
framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att 
särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad 
studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en 
utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som 
rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska 
utarbetas (SFS 2010:800 kap, 3. 9 §).  
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Utifrån dessa bestämmelser har Skolverket framtagit allmänna råd kring Arbetet med 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. I dessa allmänna råd från 2013 finns 

beskrivningar och rekommendationer av hur arbetet med åtgärdsprogram bör se ut på 

skolorna.  

I de allmänna råden betonas att syftet med ett åtgärdsprogram är att det ska vara ett 

hjälpredskap för lärare, annan skolpersonal samt rektorer på skolor i deras arbete med barn i 

behov av särskilt stöd gentemot de uppställda kunskapsmål som finns i läroplanen 

(Skolverket, 2013b). Vidare skriver Skolverket (2013b) att åtgärdsprogrammet också är ett 

skriftligt underlag avseende elevens behov samt vilka stödåtgärder skolan, eleven och dess 

vårdnadshavare tillsammans valt att fokusera på. I praktiken bör ett åtgärdsprogram fungera 

som ett stöd i planeringen men även som ett stöd vid genomförandet av den pedagogiska 

verksamheten i vilken eleven deltar.  

Som beskrivits ovan framgår det att ett åtgärdsprogram skall utarbetas enligt skollagen då en 

elev anses vara i behov av särskilt stöd (SFS, 2010:800), det vill säga då eleven inte utvecklas 

tillräckligt tillfredställande gentemot de kunskapskrav som finns i läroplanen för angivet läsår 

(2013b). Det kan även utarbetas ett åtgärdsprogram ifall en elev uppvisar andra svårigheter i 

sin skolsituation som på sikt kan tänkas påverka elevens studieresultat att denne inte uppnår 

kunskapskraven. 

3.2.1. Åtgärdsprogramsprocessen 

I det allmänna rådet (2013b) sker arbetet med ett åtgärdsprogram i flera olika steg vilka är 

uppmärksamma, utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera (se fig. 1).  
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Figur 1. (Skolverket, 2013b, s. 12)  

Första steget i åtgärdsprogrammets arbetsprocess enligt Skolverket (2013b) är att 

uppmärksamma att en elev uppvisar svårigheter i skolan och kan tänkas vara i behov av 

särskilt stöd. Här ska lärare, annan skolpersonal men även föräldrarna vara uppmärksamma 

och påtala om det finns någon oro över elevens skolsituation (Skolverket, 2013b).  

Andra steget blir att utreda vilka svårigheter eleven är i och vilken typ av stöd hen är i behov 

av. Utredningen skall kartlägga elevens skolsituation utifrån tre nivåer: skolnivå, gruppnivå 

samt individnivå (Skolverket, 2013b). Skolnivå innefattar flera olika aspekter. Exempel på 

dessa är prioriteringar i resurser på skolan, en flexibel organisation, kompetensutveckling på 

skolan, samverkan och att det finns tillgång till specialistkunskap (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014). Gruppnivå innefattar flera aspekter i skolan, exempelvis materiella 

förutsättningar, en miljö som främjar samspel, positiva klassrumsklimat, en attityd till 

olikheter som är positiv, flexibilitet av pedagogiska strategier och anpassning av läromedel 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). Individnivå innefattar aspekter som är knutna 

till individen. Exempel på denna nivå är lärande utifrån individens individuella 

förutsättningar, alltså att möta och utgå ifrån den nivå eleven är på i nuläget 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). Ifall det framkommer att eleven är i någon 

form av behov skall detta dokumenteras i två delar. En del av dokumentationen beskriver 

elevens nuvarande skolsituation samt en del som beskriver elevens eventuella behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2013b).  

Det tredje steget i arbetet med åtgärdsprogram är att utarbeta själva dokumentet. Beslutar 

skolan att upprätta ett åtgärdsprogram bör det finnas med tre delar (Behov, målformuleringar, 

åtgärder) utifrån Skolverkets allmänna råd (2013b). Behov innefattar nuläget för eleven och 

denna del kan hämtas från utredningen (arbetsprocessens steg två). Utöver en 

nulägesbeskrivning ska åtgärdsprogrammet i denna del av arbetsprocessen utformas med 

målformuleringar som utgår ifrån elevens behov kopplat till kunskapskraven. Dessa mål skall 

även vara konkreta, kortsiktiga och utvärderingsbara. Förutom nulägesbeskrivning och 

målformuleringar bör det i åtgärdsprogrammet utformas åtgärder för att kunna nå de mål som 

skolan med elev och elevs vårdnadshavare gemensamt tagit fram (Skolverket, 2013b).  

Det fjärde och sista steget är genomföra, följa upp och utvärdera. Efter beslut att anta ett 

utarbetat åtgärdsprogram är det av största vikt att påbörja genomförandet av de åtgärder som 
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skrivits in. I detta arbete framhäver Skolverket (2013b) vikten av att uppmärksamma eleven 

på dennes starka sidor. Uppföljning av åtgärdsprogram skall ske dagligen av de personer som 

har blivit ansvariga för en eller flera av åtgärderna. Syftet med kontinuerlig uppföljning är att 

öka sannolikheten för att det som dokumenterats i åtgärdsprogrammet verkligen genomförs. 

Ytterligare en viktig del av åtgärdsprogrammets slutgiltiga steg är utvärdering, som till 

skillnad från uppföljning är av en mer systematisk karaktär. Vid utvärdering går skolan, 

tillsammans med elev och elevs vårdnadshavare, igenom åtgärdsprogrammet och diskuterar 

gemensamt hur arbetet med detta har fungerat (Skolverket 2013b).  

Inom ramen för samtliga steg i åtgärdsprogramsprocessen är det rektorn som är 

huvudansvarig för att fungerande rutiner för arbetet med åtgärdsprogram finns på den 

specifika skolan. Det är också viktigt, vilket Skolverket återkommer till under samtliga 

arbetssteg, att elev och elevs vårdnadshavare görs delaktiga i processen med arbetet kring 

åtgärdsprogram. Enligt Skolverket (2013b) har studier visat att denna delaktighet leder till att 

åtgärdsprogrammen får ökad framgång.  

3.3. Måluppfyllelse  

Det som menas med måluppfyllelse i denna studie är hur väl de åtgärder som formulerats i 

åtgärdsprogrammet lyckas. Alltså hur väl skolan tillsammans med eleven lyckas med att 

uppnå de mål som nedtecknats i åtgärdsprogrammet. Det är denna måluppfyllelse som denna 

studie har för avsikt att undersöka. Då ett åtgärdsprograms målformuleringar siktar mot 

kunskapskraven i kursplanen i detta fall matematik kommer en indirekt följd av lyckade 

åtgärdsprogram även kunna leda till ökad måluppfyllelse i matematik. 

3.4. Faktor 

Med faktor avser denna studie en omständighet som påverkar ett tillstånd. Tillståndet är i den 

meningen studiens beteckning på åtgärdsprogrammens måluppfyllelse och faktorerna är de 

omständigheter som kan påverka måluppfyllelsegraden. 

3.4. Nulägesanalys  

Andelen elever i dagens skola som har ett åtgärdsprogram är 14 procent (Skolverket, 2014b). 

Dessutom visar studier att behovet av åtgärdsprogram i ämnet matematik är relativt vanligt 

och i 71 procent av fallen är det mycket vanligt eller ganska vanligt att matematik är en av 

anledningarna till att ett åtgärdsprogram skrivs (Skolverket, 2003). Behovet av kvalitativa 
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åtgärdsprogram i matematik är med andra ord stort. Tidigare forskning som finns inom 

området har visat på flera brister i såväl framtagande av åtgärdsprogram som brister i det 

arbete som sker efter utformningen, dvs. i genomförandefasen. Andréasson och Asplund 

Carlsson (2009) har visat att dokumentation inom utbildningsområdet tenderar att tillskriva 

eleven såsom bärare av orsaken till att hen riskerar att inte nå ämnesspecifika kunskapsmål. 

Det är alltså en individbaserad problematik som ofta lyfts fram i dessa dokument och som 

saknar analys på grupp- och skolnivå. Även Skolverket (2003) instämmer i denna kritik och 

menar att individbaserad problematik är det vanligaste förhållningssättet i åtgärdsprogram.  

3.5. IEP (Individual education plan) 

Denna typ av dokument har uppmärksammats i artiklar från exempelvis Skottland och USA. 

En individuell utbildningsplan är ett dokument utformat för elever i behov av särskilt stöd för 

att hjälpa dem att få ut det mesta av deras utbildning. En individuell utbildningsplan bygger 

på läroplanen som en elev med inlärningssvårigheter eller funktionshinder följer och anger de 

strategier som används för att tillgodose elevens behov.  En individuell utbildningsplan är en 

undervisnings- och utbildningsplan och bör innehålla mål samt åtgärder för eleven som skiljer 

sig från eller går utöver dem som finns på plats för resten av klassen. IEP är inte ett juridiskt 

dokument (Specialeducationalneeds, 2014). Likheterna med åtgärdsprogram är exempelvis att 

de både innehåller såväl målbeskrivningar som åtgärder för att uppnå dessa. Ytterligare en 

likhet är att det handlar om elever i behov av särskilt stöd. 

3.6. IEP (Individualized education program) 

Denna typ av dokument har uppmärksammats i artiklar från USA. Varje år genomgår 

miljontals skolbarn med funktionsnedsättning som är i behov av specialundervisning en 

individualiserad pedagogisk planering. Processen att utveckla en IEP fyller en viktig funktion 

i den pedagogiska praktiken för en elev med funktionsnedsättning. Denna process kan avgöra 

vilka tjänster som tillhandahålls en student med en funktionsnedsättning och även vilka 

tjänster som inte tillhandahålls. Detta ska fungera som ett stöd/hjälpmedel i den vanliga 

undervisningen för eleven. Detta är ett juridiskt dokument (Barnard-Brak & Lechtenberger., 

2009). Likheterna med åtgärdsprogram är att det skrivs för att fungera som ett hjälpmedel för 

eleven i praktiken och att de båda ska fungera som en individuell planering. Även här handlar 

det om elever i behov av särskilt stöd.  
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4. Metod  

Under metoddelen kommer denna systematiska litteraturstudies utförande att beskrivas genom 

att lyfta fram metodiken bakom sökningen av artiklar samt hur analysen av dessa har 

genomförts. Vidare kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras.   

Som metod i detta självständiga arbete har valet fallit på att göra en systematisk 

litteraturstudie som kännetecknas av att som utgångspunkt kartlägga tidigare forskning. Det är 

dessa data som utgör själva resultatet i en systematisk litteraturstudie som har som strävan att 

identifiera all tillgänglig forskning relevant för studiens valda tema. I denna studie blir temat 

processen kring åtgärdsprogram i matematik. Då enstaka små studier inte kan ge säkra svar 

kan forskaren i en litteraturstudie väga samman studier och använda dessa tillsammans för att 

dra slutsatser. En systematisk litteraturstudie bygger i enlighet med Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) på åtta delmoment vilka presenteras nedan: 

- Motivering till varför studien görs (problemformulering). 

- Formulering av frågor som går att besvara. 

- Formulering av en plan för litteraturstudien. 

- Bestämning av sökord och val av sökstrategi. 

- Identifiering och urval av litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter. 

- Slutligt urval av litteratur efter kritisk värdering och kvalitetsbedömning i enlighet 

med utvalda kriterier. 

- Analys och diskussion av resultat. 

- Sammanställning och slutsatsdragning (Eriksson Barajas et al., 2013) 

Punkterna 1,2 och 3 har tidigare diskuterats i de delar av uppsatsen som behandlar syfte, 

frågeställning samt i den ovan nämnda beskrivningen av den systematiska litteraturstudiens 

utgångspunkter. Under kommande metoddel kommer punkterna 4,5 och 6 att diskuteras. I 

resultatet samt i diskussionen kommer punkterna 7 och 8 tas upp. 

4.1. Sökstrategi:  

Under sökningen som genomfördes efter vetenskapliga artiklar inom ämnet pedagogik var 

Eric (Ebsco) den databas som använts till största del, en söktjänst som samlar ett stort antal 

internationella vetenskapliga artiklar. Eftersom åtgärdsprogram är en relativt svensk företeelse 

har också Summons och Libris söktjänst använts för att söka efter svenska vetenskapliga 
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artiklar och avhandlingar. Att det inte finns någon direkt motsvarighet i andra länders 

skolsystem har gjort det svårt att finna sökord till Eric (Ebsco) då sökning efter lämpliga 

artiklar även skulle ske där. Efter en generell inläsning på området av framförallt svenska 

texter lyckades jag finna adekvata ord för studiens sökning. Dessa ord beskrivs närmare under 

delen 4.1.1. 

Generella krav vid studiens sökning har varit att de vetenskapliga artiklarna skall vara  

- vetenskapligt granskade (Peer reviewed),  

- tillgängliga i fulltext, 

- skrivna på svenska eller engelska, 

- publicerade efter år 2000 

Ett sätt att stärka studiens validitet är att texterna är vetenskapligt granskade. Texter som 

endast fanns i fulltext via Eric (Ebsco), Libris och Summon valdes och detta berodde på att 

studien inte hade fått tag i artiklarna annars. Valet av att texterna enbart skulle vara på 

svenska och engelska gjordes av det enkla skälet att jag enbart behärskar dessa två språk och 

därför är ett resultat denna avgränsning. Urvalskriteriet att texterna enbart skulle vara 

producerade på 2000- talet bedömdes rimligt eftersom mängden sammanfattningar hade blivit 

övermäktigt för mig att läsa om denna avgränsning inte funnits. Därför ansågs att från 2000 – 

tills idag var en bra avgränsning för att få ett tillräckligt stort men ändå överkomligt antal 

artiklar att läsa inom ramen för uppsatsens omfattning. Ytterligare en orsak till denna 

avgränsning är att det dröjer ett antal år innan en ny bestämmelse är implementerad och utgör 

en naturlig del av verksamheten och det var först 1995 det blev lagstadgat att åtgärdsprogram 

skulle skrivas.  

Två kriterier utifrån de etiska överväganden som Eriksson Barajas et al. (2013) presenterar är 

dels att forskningen som väljs ut har genomförts i beaktande av noggranna etiska 

överväganden men också att samtliga artiklar som valts ut presenteras i litteraturstudien 

oavsett om dessa stödjer eller inte stödjer hypotesen som presenteras. Dessa etiska 

överväganden har studien tagit hänsyn till i denna systematiska litteraturstudie. Exempel på 

detta är att de studier som föreliggande uppsats bygger på har anonymiserat sina deltagare 

samt att denna studie presenterar såväl resultat som stödjer respektive inte stödjer studien. 
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4.1.1. Sökord: 

Vid sökningen på Eric (Ebsco) användes följande sökord: Math, Education plans, Special 

education, Learning difficulties, Documentation, Collaboration and Teaching methods. Math 

valdes av det självklara skälet att studiens syfte är att identifiera framgångsfaktorer i 

åtgärdsprogramsprocessen i ämnet matematik. Education plan valdes då det är den 

översättning som användes av andra svenska forskare i deras keywords vilket stärker 

sökordets relevans. Sökordet IEP inkluderades då det är en förkortning av Individual 

education plan eller Individualized education program samt att begreppen till stor del är 

överensstämmande med det svenska begreppet åtgärdsprogram eftersom processen är likartad. 

Special education valdes för att åtgärdsprogram handlar om en typ av specialundervisning. 

Learning difficulties valdes på grund av att det är ett av skälen till att åtgärdsprogram kan bli 

aktuella att upprätta, därför anser jag att detta har en tydlig koppling till ämnet.  

Documentation valdes då åtgärdsprogram är en dokumentationsform. Collaboration valdes då 

samarbete är ett återkommande inslag i åtgärdsprogramsprocessen. Teaching methods valdes 

på grund av den nära anknytning till åtgärder det kan ha. Genom Eric (Ebsco) kan tillval göras 

i sökningen för att antingen utöka antalet träffar eller för att minska antalet sökträffar3.   

Nedan följer en genomgång av de sökningar som gjorts via Eric (Ebsco):  

Datum/Databas Sökord Avgränsningar Träffar 
Sökning 1:    
Eric (Ebsco) 
 
2014-04-15 

Math* 1.Sökord 
2.Limit 2000- 
3AND documentation 

48983 
23444 
 
49 

Sökning 2:    
Eric (Ebsco) 
 
2014-04-13 

Math* 1.Sökord 
2.limit 2000- 
3.AND special 
education 
4.AND education plan 
 

48983 
23444 
1089 
 
40 

Sökning 3:    
Eric (Ebsco) 
 

Math* 1.Sökord 
2.Limit 2000- 

48983 
23444 

                                                           

3 AND som innebär att ordet A och B måste finnas med i texten, vilket i sin tur ger mindre antal träffar.  

”...”  Ordet  inom  parentesen  måste  finnas  med, med exakt samma ordföljd som den i parentesen. 

* Betyder att alla ord som innehar det ord som först står före stjärnan kommer att presenteras.   
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2014-04-10 
 

3.AND special 
education 
4. AND ”teaching  
methods” 
5. AND Learning 
difficulties 

1089 
 
284 
 
28 

Sökning 4:    
Eric (Ebsco) 
 
2014-04-13 

Math* 1.Sökord 
2.Limit 2000- 
3.AND special 
education 
4.AND collaboration 

48983 
23444 
1089 
 
24 

Sökning 5:    
Eric (Ebsco) 
 
2014-04-14 

Math* 1.Sökord 
2.Limit 2000- 
3.AND “education  
plans” 
 

48983 
23444 
 
12 

Sökning 6:    
Eric (Ebsco) 
 
2014-04-15 

Math* 1.Sökord 
2.Limit 2000- 
3.AND ”IEP” 
 

48983 
23444 
14 

Tabell 1. Sökmatris 1, sökord, avgränsningar och träffar. 

4.1.2. Urval: 

Urvalet av dessa texter genomfördes genom en genomläsning av samtliga 167 

sammanfattningar. En första bortgallring gjordes där texter valdes bort på grund av att texten 

exempelvis inte fanns i fulltext samt att artikeln inte var relevant för studiens frågeställning. 

Exempel på avsaknad av relevans kunde vara att vissa texter inte hade någon tydlig 

anknytning till åtgärdsprogramsprocessen, var handledningar kring hur ”co-teaching” kunde 

användas i matematik i allmänhet samt att vissa texter handlade om lärares fortbildning i 

största allmänhet. Texter som har varit fokuserade på förskolan valdes också bort då det inte 

finns riktlinjer för att skriva åtgärdsprogram där. 

Efter denna urvalsprocess kvarstod 30 artiklar som efter en genomgång av artiklarnas 

sammanfattningar ansågs kunde tillföra något till studien. Vid andra urvalsprocessen skedde 

en läsning av inledning, syfte, metod, diskussion och slutsatser för att få en fördjupad 

förståelse för innehållet i artiklarna. Det blev till slut ett urval på 6 vetenskapliga artiklar. 

Dessa texter granskades sedermera noggrant. De andra 24 artiklarna valdes bort på grund av 

att vissa texter visade sig, precis som under första urvalet, inte tillräckligt relevanta för min 

frågeställning. Avsaknad av relevans kunde konstateras då artiklarna exempelvis inte hade 
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någon tydlig koppling till åtgärdsprogramsprocessen, handlade om en viss bedömningsmetod 

samt avhandlade hur olika test kunde användas i matematik.  

Som beskrivits ovan blir det svårt att söka på exakt samma sökord i Eric (Ebsco) som studien 

använt sig av vid de svenska databaserna Summon och Libris. Detta har gjort att olika sökord 

har använts och därför kommer detta att i följande stycke beskrivas hur sökningarna skett via 

dessa databaser. I de svenska databaserna använde studien sig av de fyra generella kraven 

samt de två etiska kriterierna som beskrivits ovan (4.1). Sökorden studien använde sig av här 

var matematik och åtgärdsprogram i samma sökord samt åtgärdsprogram som separat 

sökord.  

Dessa sökningar gav mig följande träffar: 

Datum/Databas Sökord Avgränsningar Träffar 
Sökning 7    
Summon 

 
14-04-10 

Matematik, 
åtgärdsprogram 

1.Sökord 
2.Artiklar från 
vetenskapligt 
granskade 
artiklar 

11 
3 

Sökning 8    
Libris 
 
14-04-21 

Åtgärdsprogram  1.Sökord 
2.Limit: 
Avhandlingar 

709 
5 
 

Tabell 2. Sökmatris 2, sökord, avgränsningar och träffar. 

Efter dessa sökningar gjordes ett urval bland dessa åtta texter och två texter kunde väljas ut då 

dessa ansågs ha relevans för området kring åtgärdsprogram. Sökningen kring enbart 

åtgärdsprogram valdes att ta med för att bredda studiens resultat då jag märkte genom olika 

sökningar att området kring åtgärdsprogram inom matematik i den svenska skolan inte är 

särskilt väl utforskat alternativt har valet av mina sökord inte täckt befintligt 

forskningsområde i tillräckligt stor utsträckning.  

Då sökningen via de svenska databaserna enbart gav mig två svenska texter om 

åtgärdsprogram gjordes ett val att ta kontakt med Lisa Asp-Onsjö, en forskare inom det 

relevanta forskningsfältet. Denna kontakt togs på grund av att jag i en tidigare kurs läst 

hennes avhandling och visste att hon forskade kring åtgärdsprogram. Hon är en av få svenska 

forskare som studerat just åtgärdsprogram i den svenska skolan. Detta kan betraktas som en 

form av manuell sökning som Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter fram där referenslistor i 
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litteratur läses igenom för att hitta mer litteratur på området. Den manuella sökningen i denna 

studie bestod i en kontakt med vederbörande. Efter kontakt med Lisa Asp-Onsjö då hon 

tillfrågades efter vetenskapliga artiklar på området tillkom ytterligare fyra vetenskapliga 

artiklar vilka markeras i nedanstående lista med en *. Trots sökord med hög relevans vilka 

motiverats ovan, kan det förefalla märkligt att forskarens artiklar som innehåller studiens 

utvalda sökord, inte påträffas i databaserna. Det kan givetvis betraktas som en metodisk 

svaghet men inte något som studiens författare kan påverka eftersom det verkar vara en 

begränsning i databasens tekniska funktionalitet. Den manuella sökningen resulterade i att fler 

texter på området identifierades. Givetvis kan det anses godtyckligt att fråga en forskare på 

området då hon väljer att föreslå två egna studier av totalt fyra. Då sökningen inte funnit en 

stor mängd vetenskapliga artiklar på området och den manuella sökningen tillför forskning 

relevant för studiens syfte överväger detta godtyckligheten som kan tänkas uppstå. Studien 

kommer givetvis ha föreliggande metodbegränsning i beaktning. 

4.2. Studiens samtliga artiklar 

Nedan följer de 12 vetenskapliga artiklar som till sist valdes samt vilken/vilka av de fem 

kategorierna (dessa beskrivs under del 4.5) artikeln berör.  

Författare Artikel Kategori/ Kategorier 
Andreasson, I., Asplund 
Carlsson, M. (2013). 

Individual education plans in 
Swedish schools- forming 
identity and governing functions 
in pupils´documentation. 

Individnivå 

Asp-Onsjö, L (2006). Åtgärdsprogram- dokument 
eller verktyg? En fallstudie i 
en kommun. 

Skolnivå, gruppnivå, individnivå, 
delaktighet och utformande/ innehåll 

*Asp-Onsjö, L. (2011). 
 

Dokumentation, styrning och 
kontroll i den svenska skolan. 

Delaktighet och utformande/ innehåll 

*Asp-Onsjö, L. (2012). Elevdokumentation, 
föräldrainflytande och 
motstånd i den svenska 
skolan.  

Individnivå och delaktighet 

Bernard-Bark, L., 
Lechtenberger, D. 
(2009). 

Student IEP Participation and 
Academic Achievment 
Across Time.  

Delaktighet 

Blackwell, W.H., 
Rossetti, S.Z. (2014). 

The Development of 
Individualized Education 
Programs: Where Have We 
Been and Where Should We 
Go Now? 

Delaktighet och utformande/ innehåll 

Kurth, J., 
Mastergeorge, M.A. 

Individual Education Plan 
Goals and Services for 

Utformande 
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(2010). Adolescents with Autism: 
Impact of Age and Edcational 
Setting. 

Wong-Ratcliff, M. 
Keung HO, K. (2011). 

Can Integrated Education 
Meet the Needs of Students 
with SEN?.  

Gruppnivå 

Moscardini, L. (2010). ”I  like  it  instead  of  math”:  
how pupils with moderat 
learning difficulties in 
Scottish primary special 
schools intuitively solved 
mathematical word 
problems.  

Gruppnivå 

*Wingård, B. (2007). Åtgärdsprogram – för vems 
skull? Ett exempel på hur de 
studerandes egna 
erfarenheter tillvaratas i 
högre utbildning.  

Gruppnivå, individnivå, delaktighet 
och utformande/ innehåll 

Grosin, L. (2002). Rektorer i framgångsrika skolor. Skolnivå 
Van Garderen, D., 
Scheuermann, A., 
Jackson, C., & 
Hampton, D. (2009). 

Supporting the collaboration 
of special educators and 
genereal educators to teach 
student who struggle with 
matematics: An overview of 
the research.  

Gruppnivå 

Tabell 3. Granskad och utvald litteratur. 

4.3. Studiens validitet (Rimlighet) 

Metoden i föreliggande uppsats blir den systematiska litteraturstudien. Den empiriska 

förankringen är i enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013) att tolkningen skall ha tydligt 

stöd i den verklighet som studerats, i detta fall de vetenskapliga artiklar studien presenterar. 

Tolkningen blir givetvis relativ i den meningen som Eriksson Barajas et al. (2013) vidare 

diskuterar då denna studie är av kvalitativ karaktär. Beroende på forskaren kan alltså 

tolkningen av texten vara relativ men tolkningarna måste vara rimliga i förhållande till vad 

empirin säger. Studiens validitet bedöms vara hög på grund av att studiens mätinstrument 

lyckats få fram relevant forskning på området. Genom den manuella sökningen som även 

gjordes anser jag att studiens övergripande validitet har stärkts på grund av att detta är en 

erkänt erfaren forskare på det valda området. Dock inser jag att själva databassökningen i en 

svensk kontext har lägre validitet eftersom studien genom den manuella sökningen funnit 

artiklar av relevant karaktär som borde inkluderats. Ett sådant resonemang kan appliceras på 

studien i stort där potentiellt relevanta artiklar utanför urvalsramen förblir okända eftersom 

valda sökord anger studiens begränsningar. Det är dock inte möjligt, med hänsyn till 
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uppsatsens tidsmässiga omfattning, att kunna säkerställa att all relevant forskning återfinns i 

studien vilket är den systematiska litteraturstudiens signum. Givetvis inser jag studiens 

begränsningar vad det gäller validitet på grund av att åtgärdsprogram är en svensk företeelse i 

den svenska skolan vilket gör att vetenskapliga artiklar som inte studerat den svenska skolan 

specifikt, inte kan ges lika högt värde som de studier som bedrivits på svenska skolor. Trots 

detta anser jag att dessa kan bidra med intressanta utgångspunkter och tankar då dessa 

vetenskapliga artiklar inriktat sig på elever i behov av någon form av extra stöd och flera av 

dem har en koppling till matematik. Dessa internationella artiklar har tydliga kopplingar till 

åtgärdsprogram eftersom de avhandlar IEP (Individual education plan) och IEP 

(Individualized education program) som överensstämmer väl med en åtgärdsprogramsprocess 

vilket redogjorts för i tidigare kapitel.  

4.4. Studiens reliabilitet (tillförlitlighet) 

Denna studies replikerbarhet anses vara för ändamålet tillräckligt hög, dels på grund av en 

tydlig metoddel men också på grund av de sökmatriser som finns med i studien vilket ökar 

förutsättningarna för en god replikering. Studiens reliabilitet är begränsad till att forskaren 

som ska replikera studien bör vara kopplad till Örebro Universitet då det enbart är 

publikationer som Örebro Universitet prenumererar på via Eric (Ebsco) som har använts i 

denna litteraturstudie.  

4.5. Analysen av artiklarna: 

Denna systematiska litteraturstudie utgörs av en latent innehållsanalys. Eriksson Barajas et al. 

(2013) beskriver denna analysform som att identifiera meningsbärande enheter och koda 

kategorier samt att identifiera centrala teman i en specifik text. I föreliggande studie utgår 

författaren från fem kategorier i vilka denne sorterar in de utvalda texterna. Kategorierna är 

individnivå, gruppnivå, skolnivå, delaktighet och utformande/innehåll. De tre förstnämnda 

kategorierna har bedömts relevanta av den enkla anledningen att dessa nivåer lyfts fram i 

Skolverkets allmänna råd kring Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(2013). Motiveringen till att välja delaktighet som den fjärde kategorin är ett resultat av att de 

allmänna råden genomsyras av ett tydligt delaktighetsperspektiv där eleven samt dess 

vårdnadshavare skall göras delaktiga i processen. De fyra ovanstående kategorierna var valda 

redan innan analysen av artiklarna startade eftersom de var för sig har ett tydligt stöd av 

gällande styrdokument. Orsaken till att kategorin utformande/innehåll valdes var att jag under 

inläsningsprocessen fann resultat som inte passade in på ovanstående fyra kategorier men som 
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ändå kändes relevant för studien. Därför skapades denna kategori under analysprocessen av 

artiklarna. Resultatet och analysen kommer ske integrerat under samma del. 

Eventuella faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen kommer på 

detta sätt att sorteras in under  ”rätt”  kategori. Vissa texter kan ha kopplingar till en eller flera 

av kategorierna och kommer därför att finnas med under samtliga av resultatets fem 

kategorier medan vissa artiklar enbart kommer finnas med under en kategori. 

Innehållsanalysen sker genom flera steg där studien delvis har utgått ifrån Eriksson Barajas et 

al. (2013): 

- Studiens artiklar läses igenom flera gånger för att få en klar bild av materialet. 

- Studiens artiklar sorteras in under de olika kategorierna.  

- Studiens resultat tolkas och diskuteras (presenteras under diskussionsdelen).   
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5. Resultat och resultatanalys:  

Resultatet består av en del där själva typen av forskning på området beskrivs. Därefter 

presenteras den här studiens resultat och analys utifrån de granskade vetenskapliga artiklarna.  

Forskning avseende åtgärdsprogram inom matematik är en blandning av olika metoder. Fyra 

av artiklarna är litteraturstudier som innehöll 18 till 51 vetenskapliga artiklar där tidigare 

forskning inom specifika områden sammanställts. Dessa artiklar har en kvalitativ 

metodansats. Två studier har granskat 216 respektive 358 åtgärdsprogram och jämfört dessa 

mot det allmänna rådet. Två av studierna var intervjustudier/observationsstudier med mellan 

30-40 respondenter där forskaren deltog vid de möten där åtgärdsprogram utarbetades. En 

studie var en kombinerad enkätstudie/fallstudie med 864 enkäter och sex fallbeskrivningar. 

Första delen av studien var av kvantitativ karaktär där forskare bland annat undersökte 

elevers/föräldrars delaktighet i åtgärdsprogramprocessen. I fallstudien som var av en mer 

kvalitativ karaktär gick forskaren in på djupet kring de sex elever som deltog. Ytterligare en 

longitudinell kvantitativ studie undersökte 3912 elevers delaktighet i IEP-arbetet i förhållande 

till deras skolresultat. En studie var ett kvasi-experiment som involverade fem lärare och 15 

elever som var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, där forskaren undersökte 

måluppfyllelse samt vilken typ av målformuleringar som fanns i IEP-dokumenten. Ytterligare 

en studie var en observationsstudie där 12 lärare och 24 elever deltog, där det undersöktes 

vilken inverkan en elevs IEP fick i undervisningen. 

Generella drag avseende innehållet i dessa studier var att flertalet av dem har undersökt hur 

utformningen av åtgärdsprogram eller IEP såg ut. En hel del studier har också undersökt de 

olika deltagarnas möjlighet att vara delaktiga i processen och vad delaktighet har för 

betydelse. Det var få studier som undersökte hur dokumentet i praktiken fick verkan eller inte. 

Det fanns ett fåtal studier som försökt undersöka föräldrarnas och elevernas syn på arbetet 

med åtgärdsprogram. Det var enbart två studier som enbart berörde ämnet matematik, två 

studier berörde delvis matematik men även andra ämnen. Resterande åtta studier berörde 

åtgärdsprogramsprocesser på ett mer generellt plan. Det skulle vara en tidskrävande process 

att numerärt fastställa antalet artiklar utifrån beskrivningen ovan eftersom majoriteten av 

artiklarna inte renodlat har ett specifikt innehållstema utan istället en kombination av dessa.   

Resultatet av de valda artiklarna som presenteras nedan är uppdelat i fem kategorier vilka som 

tidigare nämnts är skol-, grupp-, individnivå, delaktighet och utformande/innehåll. En artikels 
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resultat kan överensstämma med fler än en av dessa kategorier. Under gruppnivå har 

resultatet delats in i två underkategorier lärare och samarbete eftersom det under studiens 

arbetsprocess framkom två tydliga distinktioner i resultatet under den övergripande kategorin. 

Under delaktighet har resultatet också delats in i två underkategorier elev och hemmet. Denna 

uppdelning bedöms relevant eftersom en sådan uppdelning återfinns i de studerade artiklarna 

samt i Skolverkets allmänna råd (2013). Givetvis skulle resultatet kunna beskrivas med hjälp 

av helt andra kategorier, underrubriker etc. men det är denna uppdelning denna studie bedömt 

som ändamålsenlig vilket motiverats i studiens metoddel. 

5.1. Resultat och analys skolnivå: 

Det finns indikationer i resultatet som visar på att för att få en positiv effekt vid arbetet med 

åtgärdsprogram krävs det en engagerad rektor. I Asp-Onsjös (2006) avhandling har hon dels 

genomfört en enkätundersökning med 864 besvarade enkäter men också 6 fallstudier. Hon har 

funnit att rektorns engagemang, vilja att vara delaktig och involverad i arbetet med 

åtgärdsprogram är en viktig faktor för att åtgärdsprogrammen ska bli framgångsrika (Asp-

Onsjö, 2006). Även att rektorn har ett engagemang för att förbättra verksamheten och möta 

barn i behov av särskilt stöd i praktiken spelar roll för att skolan som helhet skall lyckas i 

detta arbete. Ytterligare en studie som bekräftar denna slutsats är den forskningsöversikt med 

46 artiklar som Grosin (2002) utfört med rektorer i framgångsrika skolor som studieobjekt. 

Grosin konstaterar i studien att det finns indikationer på att en faktor som kan öka 

måluppfyllelsen med åtgärdsprogram på skolnivå är att om rektorn väljer att fokusera mera på 

sina pedagogiska uppgifter istället för administrativa uppgifter. Pedagogiska uppgifter med 

potential att stärka åtgärdsprogrammens måluppfyllelse består i att formulera tydliga mål och 

visioner för verksamheten för att på detta sätt kunna leda det pedagogiska arbetet på skolan 

men även ett fokus på det didaktiska arbetet genom diskussion av metoder (Grosin, 2002). 

Vidare visar en studie att om rektorn samlar in och arkiverar åtgärdsprogram har det en 

betydelsefull effekt för arbetet med åtgärdsprogram (Asp-Onsjö, 2006). Detta kan ses som ett 

sätt från rektorns sida att engagera sig i processen och visa sig intresserad för arbetet som sker 

med åtgärdsprogram.  

Faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen på skolnivå är alltså: 

En rektor som leder det pedagogiska och didaktiska arbetet på skolan, som visar engagemang 

och vilja att delta samt en ambition att bli involverad. Hen bör ha tydliga mål, visioner för 
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verksamheten och ha en tydlig drivkraft i mötet med barn i behov av särskilt stöd. Hen ska 

fokusera på sitt pedagogiska uppdrag samt se till att samla in och arkivera upprättade 

åtgärdsprogram. 

5.2. Resultat och Analys Gruppnivå: 

5.2.1. Gruppnivå: 

Nedan följer de resultat samt en analys av dessa som funnits på Gruppnivå. Resultatet har som 
tidigare nämnts delats upp i två delar lärare och samarbete. 

5.2.2. Lärare: 

Moscardini (2010) har i sin observationsstudie där 24 elever och 12 lärare deltog funnit att 

trots att eleverna hade en IEP (Individualized education plan) fanns det bevis för att alla 

lärare, med undantag för en pedagog, i sin undervisning utgick ifrån förutbestämda 

planeringsramar snarare än att beakta varje individs, i IEP:n dokumenterade, 

begreppsförståelse. Den slutsats som Moscardini kommer fram till är att det är lärarens 

kunskap och tilltro till matematiken som är den avgörande faktorn ifall arbetet med IEP:n 

skall fungera optimalt (Moscardini, 2010). Wong-Ratcliff och Keung HO (2013) har i sin 

litteraturstudie på 18 artiklar undersökt vad den senaste forskningen säger om inkluderad 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Flera av matematiklärarna kände att de inte 

fick det administrativa stödet för att kunna planera för sina matematiklektioner vid de 

tillfällen då inkluderad matematikundervisning skulle äga rum. Lärarna kände att det tog mer 

tid att planera dessa lektioner än lektioner med elever utan behov av särskilt stöd. Trots detta 

visar studiens resultat på att en majoritet av matematiklärarna ville ha en inkluderande 

matematikundervisning men färre än hälften av respondenterna anser att eleverna med 

inlärningsvårigheter skulle få de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen i ett 

inkluderande klassrum. En majoritet av de tillfrågade lärarna känner sig heller inte säkra på att 

de har tillräckliga kunskaper för att möta behoven dessa elever är i. Matematiklärare med mer 

än sex års erfarenhet kände sig mer bekväma än vad matematiklärare med jämförelsevis färre 

års erfarenhet (Wong-Ratcliff & Keung Ho, 2011). Arbetssättet som finns på skolan avspeglar 

sig i åtgärdsprogrammen. I en verksamhet som är inkluderande blir också åtgärderna för 

eleven inkluderande genom att den pedagogiska verksamheten förändras efter elevens behov. 

I en verksamhet som är exkluderande tenderar åtgärdsprogrammet att utgå från ett perspektiv 

där eleven betraktas som bärare av problemet (Asp-Onsjö, 2006). Även Wingård (2007) 
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finner att flertalet av åtgärderna är av segregerande karaktär där eleven får gå från sin klass 

för att få stöd och hjälp vid vissa specifika tillfällen. 

5.2.3. Samarbete: 

Varje IEP (Individualized education program) bör vara en produkt av ett samarbete mellan 

IEP-teamets olika medlemmar för att på bästa sätt lyckas (Wong-Ratcliff & Keung Ho, 2013). 

Van Garderen, Schuermann, Jackson och Hampton (2009) har i sin litteraturstudie undersökt 

50 vetenskapliga artiklar kring samarbetet mellan speciallärare och grundlärare vad gäller 

undervisningen av elever som kämpar med matematik. Resultatet visar att det finns stora 

skillnader på synen kring undervisningen med elever som har matematiksvårigheter. 

Majoriteten av specialundervisningen inriktar sig på specifika delar ur matematiken som 

grundläggande beräkningar och fakta, men även processorienterad problemlösning för elever 

med specifika funktionsnedsättningar. Dessa elever undervisas i elev – lärargrupp eller små 

specialinrättningar. Däremot fokuserar en stor majoritet av matematikundervisningen på att 

undervisa lågpresterande elever samt elever i riskzonen inom ramen för hela klassens 

undervisning. Resultatet visar att det finns ett behov av att specialundervisningen och 

matematikundervisningen går samman för att på så sätt täcka de luckor som finns i 

forskningen för att därigenom skapa en ökad kunskap för att kunna arbeta tillsammans. Ifall 

respektive grupp av lärare enbart tar till sig av de forskningsbaserade undervisningsmetoder 

som finns inom respektive forskningsfält kommer de förmodligen att läsa forskning som är 

begränsat till ett synsätt. På grund av detta kan det bli två skilda perspektiv på hur elever med 

matematiksvårigheter ”bäst” bör undervisas och detta kan leda till spänningar i samarbetet 

mellan yrkesgrupperna (Van Gardern et al., 2013). Samarbete och samverkan vid 

framtagandet av åtgärdsprogram är tämligen vanligt förekommande. Vidare visar forskning på 

att det är ett lagarbete vid framtagande av åtgärdsprogram och att klasslärare respektive 

mentor har en stor del i detta arbete (Asp-Onsjö, 2006). 

Faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen för gruppnivå är alltså: 

Läraren har kunskap och förhållningsätt till matematiken och har längre erfarenhet av att 

arbeta som lärare. Klimatet och verksamheten i arbetslaget genomsyras av ett inkluderande 

synsätt. I arbetslaget finns ett välfungerande samarbete och samverkan avseende 

åtgärdsprogramprocessen. Läraren har tillräckligt med tid till planering. 

5.3. Resultat och Analys Individnivå: 
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I Wingårds (2013) studie med 216 granskade åtgärdsprogram utkristalliserar sig ett tydligt 

behandlande perspektiv som lägger problemet hos eleven, det vill säga att det är elevens 

svårigheter som måste behandlas. Vidare framgår det i studien att det i många åtgärdsprogram 

är eleven som måste anpassa sig till den rådande miljön i skolan och inte tvärtom. I nästan 

samtliga fall, hela 98 % av åtgärdsprogrammen, kunde orsaken till att svårigheter uppstått 

härledas till eleven (Wingård, 2007). Asp-Onsjö (2012) visar i sin empiriska studie som hon 

genomfört med hjälp av 39 intervjuer och annat ostrukturerat material som bygger på 

spontana samtal med föräldrar, elever och lärare på en likartad problematik kring 

åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammen tillskrivs eleven som bärare  av  ”problemet”  och  det  

läggs inte någon särskilt stor vikt vid att analysera miljön som omgärdar eleven. Studien visar 

att vissa elever i ett åtgärdsprogram framställs på ett sätt som saknar verklighetsförankring 

(Asp-Onsjö, 2012). Andreasson och Asplund Carlsson (2013) har i sin empiriska studie med 

358 insamlade åtgärdsprogram sett en tydlig tendens att det oftare fokuseras på elevers 

tillkortakommanden än den tänkta utvecklingen för eleven och saknar därigenom ett 

framåtsyftande perspektiv. När svårigheter beskrivs avseende en elevs beteende sker detta 

vanligen i generella termer snarare än som specifika och konkreta formuleringar som 

exempelvis anger vid vilka tillfällen under skoldagen svårigheterna inträffar vilket borde vara 

metoden om Skolverkets riktlinjer beaktas. I många av dessa fall är det eleven som måste 

anpassa sig till skolmiljön och inte tvärtom (Andreasson & Carlsson, 2013).  Detta resultat 

bekräftas i ytterligare en studie som visar att det väldigt sällan sker någon direkt koppling till 

de situationer då problem uppstår i en elevs skolsituation utan detta beskrivs i mer generella 

termer i dokumenten (Asp-Onsjö, 2006). 

Faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen för individnivå är alltså: 

Eleven beskrivs på ett sätt som motsvarar individens verkliga personlighet och 

förutsättningar. Elevens utvecklingsmöjligheter inkluderas och hens situation beskrivs på ett 

så specifikt sätt som möjligt där generella termer undviks. Åtgärdsprogrammet lägger vikt vid 

elevens omgivande miljö. 

5.4. Delaktighet: 

5.4.1. Elev: 

I framtagandet av åtgärdsprogram framgår det enligt Skolverkets allmänna råd (2013b) att 

eleven skall göras delaktig i processen. Det har i en studie framkommit att elever inte alltid 
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görs delaktiga när åtgärdsprogram utformas (Wingård, 2007). I framtagandet av 

åtgärdsprogram där elever gjorts delaktiga har det visat sig att detta är en viktig del i 

åtgärdsprogramsprocessen. Då läraren skattade att eleven har varit ganska mycket eller 

mycket delaktig i processen med åtgärdsprogram upplever dessa lärare också att eleven i 

större utsträckning når målen (Asp-Onsjö, 2006). Barnard-Brak och Lechtenberger (2010) har 

i sin longitudinella studie med 3912 elever försökt att undersöka relationen mellan elevers 

delaktighet i sin IEP (Individualized education program) och deras skolresultat. Deras resultat 

pekar på en tydlig relation mellan elevers delaktighet i deras IEP och deras skolresultat. 

Ytterligare positiva effekter de märkt är att eleverna har fått en ökad förmåga till 

självbestämmande då de varit med i processen kring deras egna IEP (Barnard-Brak & 

Lechtenberger, 2010). Dessa resultat stämmer överens med det resultat som Blackwell och 

Rosetti (2014) presenterar i deras litteraturstudie av 51 vetenskapliga artiklar om IEP- 

(Individualized education program) utveckling. Av resultatet framgår det att elevernas 

förmåga att vara självbestämmande ökar ifall de görs delaktiga i processen kring deras IEP. 

Studien visar också på att det finns tydliga indikationer på att en elevs delaktighet i denna 

process har ett positivt samband med elevens skolresultat. Flera lärare har en känsla av att 

eleverna inte gavs den möjlighet/kunskap för att kunna vara delaktiga i IEP-utformningen. I 

de studier som elever fått träning i en form av IEP-skrivande sågs en positiv effekt att 

eleverna blev mer aktivt delaktiga i IEP-processen samt att det blev en högre kvalité i dess 

innehåll (Blackwell & Rosetti, 2014).  

5.4.2. Hemmet: 

När föräldrar deltagit i processen av deras barns åtgärdsprogram framgår det en tydlig 

koppling till måluppfyllelsen av densamma, alltså en hög delaktighet från föräldrars sida leder 

till att ökad måluppfyllelse i åtgärdsprogrammet (Asp-Onsjö, 2006). Trots detta visar studier 

på att det är relativt vanligt förekommande att föräldrar inte alltid är delaktiga i processen 

(Wingård, 2007). Studier visar på att föräldrar ofta har svårt att påverka innehållet i IEP 

(Individualized education programs).  Det framgår att det allt som oftast var lärarna som 

styrde över dessa möten och innehållet i åtgärdsprogrammen då föräldrarna inte gavs 

utrymme i processen trots att föräldrarna deltog vid dessa möten (Blackwell & Rosetti, 2014). 

Många gånger försöker skolan att locka, övertala och förmana föräldrarna att se på situationen 

utifrån skolans kontext vid mötet kring åtgärdsprogrammet. (Asp-Onsjö, 2011). Resultat visar 

också att beroende på föräldrars socioekonomiska bakgrund ökar respektive minskar 

föräldrarnas delaktighet. Föräldrar med hög socioekonomisk bakgrund hade en högre 
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delaktighet än föräldrar med låg socioekonomisk bakgrund (Blackwell & Rosetti, 2014). Att 

som förälder vid dessa möten motsätta sig skolans synsätt är inte lätt och speciellt inte ifall 

föräldern/föräldrarna kommer från socioekonomiskt mindre fördelaktiga förhållanden (Asp-

Onsjö, 2012).  

Faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen för delaktighet är alltså: 

Eleven görs i tillräckligt stor utsträckning delaktig i åtgärdsprogramsprocessen. Även elevens 

föräldrar görs delaktiga då deras barn är i behov av åtgärdsprogram.  

5.5. Utformandet/innehåll: 

Det framkommer tydliga brister i många observerade åtgärdsprogram och då i avsaknad av 

någon form av pedagogisk utredning samt tydlig målsättning i åtgärdsprogrammen (Wingård, 

2007). Det finns även tydliga brister i innehållet i de IEP-dokumenten (Individualized 

education program) som undersökts gentemot de föreskrifter som finns. Vid skolor där 

personalen haft fortbildning i utformning av dessa IEPer syns en positiv effekt på de skrivna 

dokumenten, då dessa i högre utsträckning överensstämmer med föreskrifterna (Blackwell & 

Rosetti, 2014). Det finns tecken i forskningen som tyder på att åtgärdsprogram som 

formulerats enligt konstens alla regler inte alltid innebär en förbättring för eleven. Det verkar 

vara betydligt viktigare att åtgärdsprogrammet har skapats i en dialog och att det används i 

praktiken som ett verktyg för att förbättra lärandemiljön för eleven, därigenom ökar också 

chanserna att lyckas (Asp-Onsjö, 2006). Trots att ett åtgärdsprogram ska fokusera på 

pedagogiska åtgärder är det fortfarande vanligt att eleven själv och hens personliga 

egenskaper skrivs in (Asp-Onsjö, 2011). Även ifall pedagogiska åtgärder har skrivits in i 

åtgärdsprogrammet är konsekvensen av detta inte alltid att detta leder till pedagogiska 

konsekvenser i verksamheten (Asp-Onsjö, 2006). Ytterligare resultat visar på att 

beskrivningen i åtgärdsprogram många gånger är summativ och visar var eleven befinner sig 

och inte vad det är för åtgärder som ska förbättra utvecklingen hos eleven (Andreasson & 

Carlsson, 2013).  

Kurth och Mastergeorge (2010) har i sin studie undersökt vilken typ av mål som finns med i 

IEPer (Individual education plan) för elever med autism. I snitt hade dessa elever ungefär 19 

mål per år i deras IEPer. Av dessa var strax över en tredjedel knutna till matematikämnet. 

Elever med många mål i sina IEP-dokument hade en lägre måluppfyllelse än elever med färre 

mål vilket tyder på att färre antal mål ökar måluppfyllelsen. Studien visade även att lärarna 
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inte alltid har tid att rapportera in hur processen med IEP-målen gick vilket enligt forskarna 

indikerar att det även för läraren var för många mål att hålla reda på samtidigt (Kurth & 

Mastergeorge, 2010).  

Faktorer som kan öka måluppfyllelsen i åtgärdsprogramsprocessen för utformande/innehåll är 

alltså: 

Fler formativa och framåtsyftande formuleringar. Kompetensutveckling i hur åtgärdsprogram 

utformas. Dokumentet ska används som ett aktivt pedagogiskt verktyg i verksamheten och 

bestå av ett ändamålsenligt antal målformuleringar.  
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6. Diskussion 
Under denna del presenteras inledningsvis huvudresultaten vilket följs av att studiens 

slutsatser diskuteras gentemot tidigare forskning samt de allmänna råden. Därefter följer en 

metoddiskussion där eventuella brister lyfts fram. Slutligen lyfts konsekvenser för 

lärarprofessionen och skolan som denna studie genererar samt en beskrivning av hur fortsatta 

studier på området skulle kunna utformas. 

6.1. Huvudresultaten:  

Det huvudsakliga resultatet presenteras enligt matrisen nedan och besvarar därigenom 

studiens vägledande frågeställning om vilka faktorer som kan öka måluppfyllelsen i 

åtgärdsprogramprocessen inom matematik:  

 
Skolnivå Gruppnivå Individnivå Delaktighet Utformande  
Rektor samlar in 
åtgärdsprogram 
samt leder det 
pedagogiska och 
didaktiska 
arbetet.  

Lärarens 
kunskap och 
förhållningssätt 
till matematiken. 

Eleven beskrivs på ett 
sätt som motsvarar 
verkligheten.  

Elevers 
delaktighet i 
utformandet.  

Dokumentet är ett 
verktyg som 
tillämpas i praktiken. 

Rektors 
engagemang, 
vilja att delta 
och att involvera 
sig. Rektorn har 
tydliga mål och 
visioner för 
verksamheten. 

En inkluderande 
verksamhet där 
åtgärderna 
fokuseras på den 
pedagogiska 
verksamheten. 

Elevens 
utvecklingsmöjligheter 
är centrala och formativ 
bedömning tillämpas.  

Delaktighet ger 
sidoeffekter och 
leder till ökad 
förmåga av 
självbestämmande. 

Formativa 
formuleringar 
genomsyrar 
dokumentet.  

Rektors 
engagemang att 
möta barn i 
behov av särskilt 
stöd. 

Lärarens 
möjlighet till 
planering. 

Situationer då problem 
för eleven uppstår 
beskrivs i specifika 
termer. 

Föräldrars 
delaktighet i 
utformandet. 

Kompetensutveckling 
i hur åtgärdsprogram 
utformas. 

Rektors 
fokusering på 
pedagogiska 
uppgifterna. 

Samarbete och 
samverkan i 
arbetslaget. 

Betoning vid den miljö 
som omgärdar eleven än 
på eleven själv. 

  Ändamålsenligt antal 
målformuleringar. 

Slutsatserna för denna studie pekar på att det finns ett stort antal olika faktorer som kan 

påverka utgången avseende måluppfyllelsen i åtgärdsprogram i matematik med reservation 

för att vissa resultat inte är säkerställda utan refereras i de artiklar som analyserats till såsom 

högst sannolika resultat. I studien konstateras att resultatet i hög grad handlar om 

åtgärdsprogram generellt då forskning kring åtgärdsprogram med fokus på matematik varit 
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ringa. Detta innebär att studiens resultat i liten utsträckning kan betecknas som ämnesspecifikt 

utan mer som generellt och ämnesövergripande. En ytterligare fundering kring resultatet är 

det faktum att det är svårt att urskilja specifika faktorer i matematik utan då det är faktorer av 

mer generell karaktär som framgår i studien. De resultat som handlar om matematik skulle väl 

egentligen gå att föra över till andra skolämnen. Till exempel lärarens kunskap och 

förhållningsätt till matematiken där ordet matematik egentligen skulle kunna bytas ut till 

svenska. Då det även där bör vara viktigt med kunskap och förhållningsätt till ämnet.  

Sammanställningen i matrisen ovan visar att det finns ett antal faktorer på olika nivåer som 

behöver samspela för att måluppfyllelsen i åtgärdsprogram ska ha potential att öka vilket kan 

beskrivas som en komplex interaktion. Tabellen visar att rektor har en central roll som 

”möjliggörare”  för hur väl arbetet faller ut med åtgärdsprogram inom ramen för samtliga av 

de kategorier som valts ut. På exempelvis gruppnivån kan rektor dra upp riktlinjer för att hela 

skolan ska genomsyras av ett inkluderande synsätt. Detta hänger i sin tur ihop med att det i en 

inkluderande verksamhet skapas åtgärder som hänvisar till att den pedagogiska verksamheten 

ändras  istället  för  att  se  eleven  som  ”problemet”.  Rektorn styr ju även över lärares tid att 

planera samt att hen kan skapa möjligheter för samarbete och samverkan i 

åtgärdsprogramsprocessen. Delaktigheten från både elever och dess föräldrars sida är 

säkerställt att den spelar roll för måluppfyllelsen i ett åtgärdsprogram, därför är det viktigt att 

dessa ges möjlighet att delta i åtgärdsprogramsprocessen oavsett socioekonomisk bakgrund.  

Det framgår vidare att lärarens kunskap och förhållningssätt till matematiken är en faktor för 

hur väl åtgärdsprogrammet faller ut och därför blir samarbetet kring åtgärdsprogrammet 

mellan lärare, specialpedagog och annan delaktig personal viktig för att hjälpas åt och på så 

sätt lyckas. Även kompetensutveckling i hur dokumenten skrivs kan behövas för att på detta 

sätt motsvara de förväntningar som det allmänna rådet har vad det gäller innehåll och 

utformande. Ett åtgärdsprogram som är framskrivet enligt alla konstens regler behöver som 

studien visat inte innebära att åtgärdsprogrammet ger resultat men det är en grund att utgå 

från. Nästa steg blir därefter att använda dokumentet på ett levande sätt i verksamheten för 

både skolpersonal och elev. Ytterligare en effekt som denna studie uppmärksammat är att 

antalet mål i IEPn kunde få utslag för hur god måluppfyllelsen blev, desto fler mål desto lägre 

måluppfyllelse. Det blir därför viktigt att skriva in ett överkomligt antal mål i 

åtgärdsprogrammet så att det inte blir övermäktigt för eleven tillsammans med berörda lärare 

att klara av.  



Matematik – Åtgärdsprogram  Oskar Andersson 

32 
 

Det som framgår tydligt är att ingen av kategorierna kan ses som separat utan att de är nära 

knutna till varandra och att de hela tiden samspelar med varandra. För att lyckas med 

åtgärdsprogramsprocessen i matematik behöver skolan därför lyckas med att få dessa 

kategorier samspelta. 

6.2. Resultatdiskussion:  

6.2.1. Skolnivå: 

Tidigare forskning om rektorns ansvar i åtgärdsprogramsprocessen har varit mycket sparsamt 

förekommande. Det allmänna rådet från Skolverket (2013b) anger att rektorn kan delegera 

uppgifter till sin personal eller ta ansvaret själv och att hen är högst ansvarig i arbetsprocessen 

medan föreliggande resultat främst lyfter fram vikten av att rektor visar en vilja att delta och 

bli involverad. En rektor som leder sin verksamhet med tydliga pedagogiska och didaktiska 

mål och visioner är ytterligare en faktor som kan påverka åtgärdsprogrammens 

måluppfyllelse. Hen bör även ha ett engagemang att möta barnen på skolan som är i behov av 

särskilt stöd. Ytterligare en åtgärd som visat sig ha effekt är ifall rektorn samlar in och 

arkiverar åtgärdsprogrammen eftersom det är ett tydligt sätt att visa skolpersonalen att 

processen kring åtgärdsprogrammen är viktigt. Det framgår utifrån denna studie att rektorn 

behöver visa engagemang för åtgärdsprogramsprocessen och enligt denna studie bör rektorn 

proaktivt ta det ansvar som framgår i de allmänna råden, alltså att vara ansvarig för 

processens olika delar och inte delegera ut uppgifter till annan skolpersonal. Utifrån denna 

studies resultat bör det därför bli viktigt att rektorn sätter sig in i hur 

åtgärdsprogramsprocessen ser ut och vad som har visat sig vara framgångsrikt. Detta för att 

sedan kunna leda arbetet på den arbetsplats där denne arbetar. 

6.2.2. Gruppnivå: 

Det allmänna rådet framhäver vikten av att detta arbete är en process som sker mellan flera 

lärare, specialpedagogen och rektorn samt övrig aktuell personal på skolan (2013b). Även 

denna studie finner att samarbete och samverkan mellan kollegor är nödvändigt för att detta 

arbete skall falla väl ut. Det finns även forskning som visar på att lärarens kunskap och 

förhållningsätt till matematiken spelar roll för hur väl åtgärderna uppnås. Denna studie visar 

att lärarens tid till att planera en inkluderande verksamhet är viktig vilket är nära 

sammanknutet med skolnivån då detta inte är något den enskilda läraren bestämmer över utan 

där behöver rektorn i dessa fall gå in och stötta med mer resurser (tid). Dessa resultat är nära 
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sammankopplade till skolnivån och rektorns ansvar som tidigare också nämnts. Det bör 

utifrån denna studies resultat därför vara viktigt med ett öppet klimat på skolan som främjar 

samarbete mellan kollegor där de kan vara till hjälp för varandra. 

6.2.3. Individnivå: 

I den forskning som beskrivits i den teoretiska bakgrunden har det varit stort fokus på eleven 

och det är eleven som ofta beskrivits i termer av att det är den som är bärare av ”problemet”. 

Detta sätt att skriva om eleven i åtgärdsprogram framgår även i denna studie. Denna studie 

kan se en orsak till att eleven blir bärare av problemet som den tidigare forskningen inte gjort 

och finner en koppling till vilket synsätt som lärare/skolan (gruppnivå - skolnivå) har 

beroende på om det är ett segregerande respektive inkluderande synsätt. Med ett segregerande 

synsätt blir eleven oftare beskriven som bärare av problemet. I en verksamhet som har ett 

inkluderande synsätt blir åtgärderna mer knutna till miljön som omgärdar eleven. Denna 

studie kommer också fram till att elevens utvecklingsmöjligheter bör få större plats i 

åtgärdsprogrammet. Detta är något som stämmer väl överens med vad det allmänna rådet 

(2013) poängterar. Vidare bör också mer vikt läggas från skolans sida på att vara specifik i 

beskrivningarna när problem uppstår för eleven. Detta för att kunna möta eleven när behoven 

uppstår. Vidare framgick det som var nytt för forskningen att eleven i vissa fall blev beskriven 

på ett sätt som inte motsvarade verkligheten enligt forskaren. Det är enligt mig oerhört viktigt 

att eleven blir beskriven rätt men att även andra delar i åtgärdsprogrammet är korrekt 

beskrivna för att åtgärderna också ska bli rätt för att kunna möta behoven som finns.  

6.2.4. Delaktighet: 

Delaktighet för såväl elever som föräldrar är något som det allmänna rådet (Skolverket, 

2013b) tar upp som en faktor som forskningen visat har betydelse för utfallet av 

åtgärdsprogrammet. Även denna studie kommer fram till samma slutsats om att ifall elever 

och dess föräldrar görs delaktiga ökar också måluppfyllelsen i det skrivna åtgärdsprogrammet. 

Trots detta visar forskningen som denna studie presenterat att så inte alltid är fallet. Det krävs 

därför att elever och deras föräldrar görs delaktiga i största möjliga mån i 

åtgärdsprogramsprocessen. Det framkommer även ny oroande forskning i denna studie, detta 

är att föräldrars delaktighet hänger ihop med föräldrarnas socioekonomiska status. Detta är 

något som skolan måste kämpa med för att samtliga föräldrar oavsett socioekonomisk 

bakgrund får göra sin röst hörd och vara delaktiga i processen. Enligt Lgr 11 (2011) ska 

utbildningen vara likvärdig för alla elever och att socioekonomisk bakgrund får denna 
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betydelse i utarbetandet av åtgärdsprogram måste enligt mig ses som ett misslyckande. Det är 

också oroande att delaktighet, trots att det framgår som en framgångsfaktor i det allmänna 

rådet (2013b), inte alltid är det självklara. Kan en anledning till detta vara att lärare, 

specialpedagoger och rektorer inte är inlästa på de föreskrifter som Skolverket presenterar och 

att det är på grund av detta som varken föräldrar eller elever görs delaktiga i 

åtgärdsprogramsprocessen. Eller kan det vara att dessa föräldrar och elever inte väljer att vara 

med? 

6.2.5. Utformande/innehåll: 

Den tidigare forskningen på detta område fokuserade på hur åtgärdsprogrammet skulle 

formuleras och det framgår även i min studie att en hel del av forskningen studerar hur 

åtgärdsprogrammen skall vara formulerade gentemot de föreskrifter som finns. Denna studie 

framhäver dock att det finns forskning som hävdar att korrekt formulerade åtgärdsprogram 

inte är lika med framgång (Asp-Onsjö, 2006).  Det som var den avgörande faktorn för att 

åtgärdsprogrammet skulle lyckas eller inte var ifall det fick verkan i praktiken och i 

verksamheten för eleven (Asp-Onsjö, 2006). Givetvis bör utgångspunkten vara att 

åtgärdsprogrammet ska vara korrekt formulerat utifrån Skolverkets föreskrifter men för att det 

skall lyckas måste det också få utrymme i praktiken. Träning i skrivande av åtgärdsprogram 

har visat sig ha effekt vilket kanske är något som skolor skulle behöva i Sverige då tydliga 

brister kommit fram i denna studie men även i tidigare forskningen på området. Att antalet 

mål i åtgärdsprogrammet hängde ihop med måluppfyllelsen av densamma är något som är 

nytt för forskningsområdet. Det framgick att färre mål skulle öka måluppfyllelsen. Detta kan 

förstås till fullo då ett övermäktigt antal mål för eleven och det enda eleven ser är att hen 

misslyckas med att uppnå målen skulle inte göra att processen blir bättre. Därför vore det 

bättre med en mindre mängd överkomliga mål för att både lärare och elever kan arbeta mot att 

dessa uppfylls.  

6.3. Metoddiskussion:  

En brist i studien som har upptäckts gäller de svenska sökningarna där fler sökord borde ha 

använts för att på detta sätt funnit de texter som Asp-Onsjö hänvisade till. Detta gör att 

sökningen inte har fått fram all relevant forskning på området men med kontakten som 

gjordes med Asp-Onsjö kom dessa fram vilket i sig var bra för att kompensera detta misstag. 

Sökningarna hade givetvis gjorts annorlunda om samma systematiska litteraturstudie skulle 

genomföras igen. Studien borde då ha ägnat mer tid till de svenska sökningarna. 
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En systematisk litteraturstudie bör innefatta all relevant forskning på området därför blir ett 

systematiskt fel i min studie att texter som inte funnits i fulltext via Eric (Ebsco) valts bort på 

grund av att Örebro universitet inte prenumererar på samtliga publikationer. Ifall denna studie 

skulle göras om skulle samtliga artiklar som inte funnits i fulltext och som verkade intressanta 

efter en första läsning av sammanfattningar behövts ha beställts hem. Detta för att studien 

skulle kunna få all relevant forskning på området, det krävs alltså en budget som täcker detta.  

Denna studie har enbart använt sig av tre databaser. Detta är också en begränsning av studien, 

och därför kan denna undersökning inte med största säkerhet säga att all relevant litteratur 

ingår i studien. Ifall en replikering av studien skulle göras skulle samtliga databaser behöva 

användas  för  att  få  fram  ”all”  relevant  forskning.  För att ha möjlighet att göra detta skulle mer 

tid krävas på grund av att sökningen och genomläsningen skulle bli mer tidskrävande. 

Ytterligare en begränsning av studien är att en tolkning kan har gjorts vid inläsning av såväl 

de svenska och engelska artiklarna. Dessutom har en översättning av de engelska texterna 

gjorts till svenska där jag reserverar mig för eventuella feltolkningar. Genom hela studiens 

gång har det funnits en intention från studiens sida om att på största möjliga sett återge 

artiklarnas resultat på ett så objektivt sätt som möjligt. 

6.4. Konsekvenser för undervisning:  

Konsekvenser som denna studie uppmärksammar är att skolan bör genomsyras av ett 

inkluderande synsätt då studien visat att detta leder till att åtgärderna blir mer knutna till den 

praktik som omgärdar eleven. Rektorn får här en ledande roll att ha visioner och riktlinjer för 

verksamheten så att den drar åt ett och samma håll. Rektorn bör även ta en ledande roll i 

arbetet med åtgärdsprogramsprocessen. Föräldrar och elever måste i allra största mån göras 

delaktiga i åtgärdsprogramsprocessen då detta ökar måluppfyllelsen och det är skolan som 

ansvarar  för  att  på  ”bästa”  möjliga  sätt  genomföra  detta.   

Ytterligare behov som finns är att skolpersonal behöver kompetensutveckling i hur ett 

åtgärdsprogram skall formuleras, då både denna studie samt tidigare forskning funnit brister i 

formulerandet. Skolans personal måste också se till att dokumentet blir levande i praktiken för 

att på detta sätt öka måluppfyllelsen.  

6.5. Fortsatta studier:  
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Det behov av framtida forskning som denna studie har identifierat är att det finns ett 

perspektiv som det inte bedrivits forskning kring. Detta perspektiv är elevers och föräldrars 

syn och tankar på åtgärdsprogramsprocessen Det behövs forskning där dessa två grupper 

tillfrågas vilka deras tankar kring åtgärdsprogramsprocessen är. Den forskning som finns på 

området idag är till största del uppskattningar från lärare om föräldrars/elevers delaktighet 

med mera.  

Ytterligare en kunskapslucka i den svenska forskningen är att den är väldigt generell och 

innefattar åtgärdsprogram i största allmänhet. Den är inte ämnesspecifik därför efterfrågar 

denna studie forskning på åtgärdsprogramsprocessen i just ämnet matematik. Exempel på 

detta är att det krävs vidare forskning om vilken typ av mål som formuleras i 

åtgärdsprogrammet ifall det är innehållsmål eller mål kopplade till de fem förmågorna i 

matematik? Hur ser åtgärderna ut för att uppnå de olika målen i åtgärdsprogrammet?  

Flertalet av studierna som har nämnts fokuserar ofta på utformande, innehåll och 

framtagandet av åtgärdsprogrammet. Det behövs vidare mer forskning som undersöker hur 

skolan på bästa sätt gör åtgärdsprogramsdokumentet till en levande del av den praktik den 

utformas för, alltså hur den på  ”bästa”  sätt får verkan i praktiken för eleven.  
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