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Sammanfattning 
Skolan är skyldig att upprätta åtgärdsprogram när en elev befaras att inte nå kunskapskraven. 

Råden som Skolverket ger om åtgärdsprogram tyder på att dessa dokument bör upprättas 

utifrån ett relationellt perspektiv. 

Studien syfte var att undersöka uppbyggnaden hos åtgärdsprogram, utifrån deras 

rubriksättning och textinnehåll avseende matematiksvårigheter, och huruvida programmen 

uttrycker ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv. Studien har därmed relevans för den 

specialpedagogiska verksamheten, som en hjälp för att synliggöra vem som blir föremål för 

åtgärderna, eleven eller skolan. 

 I det kategoriska perspektivet identifieras matematiksvårigheter som problem hos 

eleven. I det relationella perspektivet förstås elevens behov inom dennes eget sammanhang, 

bl.a. i möten inom den miljö eleven befinner sig. Undersökningen har genomförts som en 

textanalys av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammens innehåll samt åtgärdsprogrammens 

formulärs rubriker och underrubriker har studerats utifrån ett kategoriskt och relationellt 

perspektiv.  

 Studien visar på att formulärens rubriker och underrubriker främst ger uttryck för ett 

kategoriskt perspektiv. Två av formulären innehåller dock ett relationellt perspektiv i de 

rubriker som gäller åtgärder. I dessa rubriker anges att hela skolverksamheten ska ansvara för 

åtgärderna. Utifrån analys av textinnehållet i de tio åtgärdsprogrammen visar denna studie på 

främst ett kategoriskt perspektiv då eleven ofta ses som ensam bärare av problemet. Studien 

visar också på att rubriksättningar, inklusive underrubriker, har en stor påverkan när det gäller 

om åtgärdsprogrammen uttrycker ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. 

Studiens resultat visar att det är svårt att enbart upprätta ett åtgärdsprogram utifrån ett 

relationellt perspektiv pga. att elevens behov av stöd styr upprättandet av åtgärdsprogrammet. 
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Inledning 

När jag började arbeta som lärare 2004 skulle åtgärdsprogram upprättas. Från början höll jag 

mig tveksam till upprättande av åtgärdsprogram. Men med tiden började jag dock uppskatta 

detta dokument mer och mer och ser nu fördelen med att upprätta ett bra åtgärdsprogram. En 

regelbunden kontakt upprättas mellan pedagoger och föräldrar, dokumenten arkiveras och 

med det skolans insatser. Detta dokument gör att skolan inte kan frånsäga sig sitt ansvar.  

 Skolverket (2003) ser upprättandet av åtgärdsprogram som en möjlighet att visa vilka 

insatser som skolan vidtagit under elevens skoltid. Åtgärdsprogram anses bidra till att 

pedagogerna blir uppmärksammade på elevens behov och anpassar sin undervisning efter 

dem. De flesta skolorna i Skolverkets undersökning såg detta dokument som ett redskap för 

att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Inför upprättande av ett åtgärdsprogram ska en 

pedagogisk utredning upprättas. Skolverket (2008) påpekar att dessa utredningar hade brister 

vilket medförde att elever fick fel sorts stöd. Pedagogkompetens och förmåga att 

individanpassa undervisningen efter elevens behov hade en stor betydelse för elevens resultat 

i skolarbetet. Skolverket fann också att elevens svårigheter hör ihop med elevens 

förutsättningar och skolverksamheten. En viktig orsak till att de elever som var i behov av 

särskilt stöd inte fick det, var skolans ekonomiska resurser. Andra orsaker var att personalen 

saknade kompetens, att det fanns brister i verksamheten och att eleven inte tog emot hjälp 

(t.ex. skolkning). Men skolan är skyldig att hjälpa dessa elever! Det är därför jag vill studera 

åtgärdsprogram inom ämnet matematik. 

 

Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs såväl styrdokument som studier relaterade till åtgärdsprogram (ÅP) 

och matematiksvårigheter. Kapitlet börjar med en redogörelse för skolans styrdokument vad 

gäller bl.a. syfte, behov och upprättande av ÅP. Därefter beskriver jag matematiksvårigheter, 

bl.a. hur dessa anses yttra sig, deras orsaker och möjliga åtgärder i samband med dessa 

svårigheter. Avslutningsvis kommer jag att behandla ÅP inom ämnet matematik.  

 

Åtgärdsprogram 

När det framkommer på en skola att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås, ska personalen anmäla detta till rektorn. Rektor beslutar att en utredning kring 
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elevens behov skyndsamt sker. Om behovet finns ska ett ÅP upprättas utifrån elevens behov 

(Skollagen 2010). I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till åtgärdsprogram, syftet med sådana, 

deras upprättande och innehåll. 

Styrdokument angående åtgärdsprogram 

Första gången som ÅP nämns i dokument inom skolans ramar är i SIA-utredningen (SOU 

1974:53). Motivet för införande av ÅP i skolan var att stötta elevens, gruppens eller skolans 

utveckling. 

 När läroplan Lgr 80 skrevs lyftes ÅP in i denna. Skolan skulle upprätta ett 

åtgärdsprogram kring elevens problem, där det ”skall framgå vad det är man vill åstadkomma, 

exempelvis bättre samarbetsförmåga” (Lgr 80, s. 54). 

 I Grundskoleförordningen från 1992/1993 står det inget om ÅP, men i förordningen från 

1995 fastslås att om en elev behöver särskilda stödåtgärder skall ett ÅP upprättas 

(Utbildningsväsendets författningsböcker 1992/93, 1995). 

 En ny skollag infördes i Sverige 2010 och idag gäller följande om ÅP enligt lagen: 

 

Åtgärdsprogram 

9 § 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. ( Skollagen 2010, s 28 ) 

     

 

Ett ÅP ska endast upprättas för elever som är i behov av särskilt stöd eller visar andra 

svårigheter i skolsituationen.  

 

Syftet med att ställa krav på upprättandet av ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för 

planering och utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens fortsatta lärande blir 

de bästa. (Prop. 2009/10:165, s. 290) 

 

Detta innebär att skolan ansvara för att insatser dokumenteras i ett ÅP. 

Syfte med åtgärdsprogram 

SOU 2002:121 beskriver syftet med ÅP att det ska hjälpa eleven att kunna vara en aktiv 

deltagare i klassens ordinarie arbete, oberoende av vilket särskilt stöd eleven behöver. ÅP ska 

vara ett underlag för elevens framsteg och stöd och en dokumentation som är nödvändigt för 
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pedagogisk planering och för samarbete mellan lärare, elev och föräldrar. Stödinsatserna för 

en elev bör ses som en del av elevens hela utbildning. Regeringens syfte med ÅP enligt 

propositionen (2009/10:165) är att skolan skall formulera detta program utifrån elevens 

behov, styrkor, svagheter, hinder och möjligheter. Vid upprättandet av ett ÅP ska hänsyn tas 

till elevens och vårdnadshavarnas syn och förslag, men skolan har det yttersta ansvaret för 

innehållet i ett program. De vill att skolan ska se programmet som en process i fem steg, 

nämligen i form av att uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp samt att 

utvärdera. 

 ÅP är en hjälp för den pedagogiska verksamheten genom att elevens utveckling följs 

upp och dokumentet blir en överenskommelse mellan skolan och hemmet konstaterar Persson 

(2002). Det utgör, enligt Andreasson (2008), ett bevis för åtgärder som har vidtagits ifall 

skolan senare skulle komma att ifrågasättas av bl.a. föräldrar eller eleven som vuxen. 

Skolverket (2009) framhåller att ÅP ska vara stöd för pedagogerna angående planering och 

utveckling av elevens pedagogiska verksamhet. Samtidigt är det en skriftlig dokumentation av 

att stödinsatser skapas för eleven. Stödinsatserna ska så långt som möjlig ske i en inkluderad 

verksamhet. Uppföljning och utvärdering ska ske regelbundet för att målen inte ska förloras. 

Uppföljningen innebär att man kontrollerar att åtgärderna, som står nedskrivna, är utförda och 

utvärderade samt om åtgärderna har varit anpassande till de uppsatta målen. Vid 

utvärderingen är det viktigt att skolan granskar sin egen organisation, arbetssätt och 

kompetens. 

Behovet av åtgärdsprogram 

Bland avgångseleverna i årskurs nio, 2010, var andelen elever som inte uppnått minst godkänt 

i årskurs nio inom matematik 17,5 %, svenska 5,1 % och engelska 4,2 % enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2011). Skolinspektionen (2011) fann utifrån sin tillsyn 2010 att i 

tre av fyra skolor klarade inte eleverna nå målen för utbildningen. Skolorna ansågs ha för låga 

förväntningar på eleverna och anpassade inte undervisningen efter elevernas förutsättningar, 

intressen och erfarenheter. 

 

De flesta granskade skolor fick påpekanden om brister. Vanligast är bristen som rör 

skolans/huvudmannens förebyggande arbete mot kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister i kvalitetsarbetet är mycket 

vanligt i nästan samtliga skol- och verksamhetsformer. (Skolinspektionens rapport 2012b, s. 2) 

 

Skolinspektionens rapport (2012b) visar att en av de vanligaste bristerna i de granskade 

skolorna 2011 var arbetet med ÅP för elever i behov av särskilt stöd. 41 % av grundskolorna 

behövde åtgärda arbetet med upprättande av åtgärdsprogram när en elev var i behov av 
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särskilda stödinsatser. Rektorn är skyldig att skyndsamt utreda elevers behov när eleverna 

riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven, vilket 65 % av grundskolorna brast i. Det 

framgår inte i texten var bristen låg i, om det inte skedde skyndsamt eller om rektorn inte 

svarade upp mot sin skyldighet. Efter en utredning ska skolan upprätta ett ÅP om eleven är i 

behov av särskilda stödinsatser. Bekymret med ÅP som Skolinspektionen granskade under 

2011 var att skolorna fokuserade på fel saker (Skolinspektionen 2012a). 

 

Åtgärdsprogrammen redogör inte alltid för vilka behov eleven har och åtgärderna som redovisas har ofta 

en dålig koppling till de nationella målen. Vissa skolor lägger också mer fokus på vad eleven ska göra än 

på hur skolan kan stödja eleven att nå målen. Det är skolan som ska ge eleven förutsättningar att nå målen.  

 

Det särskilda stödet ska utvärderas och omprövas för att skolan ska kunna vara säker på att det är rätt 

insatser som har satts in för eleven. Även här finns det brister. Det kan leda till att eleven får fel stöd, och 

att stödet därför inte ger den effekt som man hade tänkt.  

 

En elev som får särskilt stöd ska i första hand få det i sin vanliga grupp eller klass. Det är dock relativt 

vanligt att eleverna får stödundervisning skild från klassen. Sådana lösningar kan ibland vara motiverade, 

men de får aldrig vara en del av en standardlösning och de måste utvärderas regelbundet. 

(Skolinspektionen 2012a) 

  

Skolinspektionen (2012a), visar att skolorna behöver koppla åtgärderna mot de nationella 

målen och fokusera på hur skolan kan hjälpa eleven att nå målen. För att skolan ska veta att 

åtgärderna fungerar behöver ÅP utvärderas regelbundet. 

 Persson (2002) konstaterar i sin studie att det är relativt vanligt med ÅP i skolorna, men 

att alla elever som hade särskilt stöd hade inte ÅP. I genomsnitt hade 13 % av eleverna ÅP, 

men 17 % fick särskilt stöd. Samtidigt konstaterades att det var 21 % av eleverna som 

behövde särskilt stöd. Detta innebär att var fjärde elev som var i behov av särskilt stöd, saknar 

ÅP. Persson anser att dokumentet inte har fått det genomslag i skolan som det borde, 

nämligen att vara ett dokument för planering, uppföljning och utvärdering. Trots detta anser 

skolorna att ÅP har en stor betydelse för att samordna den specialpedagogiska verksamheten 

med resten av verksamheten. Nästan fyra av fem skolor anser att ÅP även hjälpte till att 

kvalitetssäkra skolan. Persson bedömer att ÅP var ett arbetssätt för att dokumentera en elevs 

behov av stöd i skolarbetet och att skolorna använde dokumentet som ett hjälpmedel för att nå 

måluppfyllelse och utföra åtgärder. Persson konstaterar även att det verkar vara svårare att 

upptäcka elever i behov av särskilt stöd i större elevgrupper och skolor med få eller inga 

specialpedagoger. Det var också vanligare med särskilt stöd bland de yngre eleverna.  

 Ett annat problem skolorna kan möta är avsaknad av resurser för behovet av extrastöd 

till eleverna. Joanna Giota har tillsammans med Ingemar Emanuelsson (2011) gjort en 

enkätstudie för att kartlägga hur skolor arbetar kring frågor om det specialpedagogiska stödet, 
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studien var riktad till rektorer. Deras studie visar att rektorerna på skolorna ansåg att endast en 

liten andel av alla elever som var i behov av särskilt stöd, fick det. 

Upprättande av åtgärdsprogram 

Innan ett ÅP upprättas måste en utredning ske enligt skollagen 2010. Syftet med en utredning 

är att undersöka vad som ger upphov till elevens svårigheter i skolsituationen (Skolverket 

2009). Detta ger underlag till vilka åtgärder som skolan behöver göra. Därefter ska ett ÅP 

upprättas om utredningen visar på att eleven är i behov av särskilt stöd. 

 Skolverkets kartläggning (2003) av ÅP visar att 50 % av skolorna i undersökningen 

alltid gör en pedagogisk utredning som grund för ÅP och att 44 % gör det oftast. Enligt 

Persson (2002) var det vanligt att en utredning genomförs utifrån nationellt prov, 

standardiserad test, observation på individ-, grupp-, och organisationsnivå och/eller genom att 

intervjua eleven. Persson fann också att lärarens undervisning sällan observeras. Hans 

förklaringar är att det krävs ytterligare en person i klassrummet för att kunna genomföra det 

eller att det var eleven som ska anpassas till gällande undervisning istället för att 

undervisningen och lärarna anpassas till elevens förutsättningar. 

 Skolverket (2009) påpekar att i ett ÅP ska elevens behov och åtgärder synas. Om eleven 

visar sig ha svårt med flera ämnen ska ett gemensamt ÅP utformas. Vid utformningen av ÅP 

bör skolan först söka orsakerna till svårigheter i lärmiljön och innehållet i undervisningen. 

Arbetet kring eleven bör riktas mot att ge varje elev möjlighet att lära och utvecklas efter sina 

egna förutsättningar. Den hjälp som skolorna kan få i sitt arbete med ÅP är Skolverkets 

Allmänna råd kring åtgärdsprogram 2008 enligt Skolverkets (2011) skrift:  

  

 Utarbeta åtgärdsprogram 

 

Det är viktigt att 

 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, 

 åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och en tydlig 

ansvarfördelning, 

 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. 

(Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram 2009, s 15) 
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Utifrån dessa råd kan ett ÅP upprättas. Det är angeläget att ÅP har tydliga långsiktiga och 

kortsiktiga mål som är relaterade till läroplanens och kursplanernas mål. Enkla och konkreta 

mål under en kortare tid har en god effekt hävdar Skolverket. Dessa kortsiktiga mål ska riktas 

mot långsiktiga mål. När skolan utformar åtgärderna bör de vara ”relevanta, realistiska, 

konkreta och möjliga att utvärdera” (Skolverket, 2009 s 16). Åtgärderna kan vara vilka 

läromedel som ska användas, hur undervisningen ska planeras i gruppen eller klassen, hur 

pedagogiska hjälpmedel och klassrummet anpassas för eleven. Åtgärderna ska komma från 

olika delar i verksamheten. När skolan skriver ett åtgärdsprogram ska de observera elevens 

starka sidor. Personliga egenskaper räcker inte som enbart en stark sida. Även elevens svaga 

sidor, de som är problematiska, ska skrivas ner. Det största ansvaret för åtgärderna ska ligga 

hos skolan, inte hos eleverna eller vårdnadshavarna (Skolverket 2009). 

  I Perssons studie (2002) och Isakssons studie (2009) dominerade individrelaterade 

åtgärder ÅP. Isaksson ifrågasätter det underliggande perspektiv som skolan hade på dessa 

elever, att det var eleverna som avvek från skolans normalitet. De åtgärder som var vanligast 

var färdighetsträning, enskilt eller i liten grupp. I vart tredje dokument var det skolan som 

skulle åtgärdas före eleven. Då handlade det om schemaändring, gruppens storlek och 

innehållet i undervisningen. Utifrån hans intervjuer med föräldrar och elever samt 

granskningen av ÅP uppfattade Isaksson att åtgärderna inte skiljde sig åt, trots olika 

svårigheter. Även Andreasson (2008) påpekar i sin studie att det var eleven som var 

problembäraren i ÅP. Istället för att beskriva elevens kompetens beskrevs elevens positiva 

egenskaper och ”[d]et handlar alltså om vem man är istället för vad man kan och vad man 

gör” (Andreasson 2008, s 166). Giota och Emanuelsson (2011) studie visar på att rektorers 

uppfattning av behovet av särskilt stöd beror i stor utsträckning på elevernas egna brister, 

egenskaper eller medicinska diagnoser. Bland de äldre eleverna kunde det bero på 

hemförhållanden. Det var väldigt få rektorer som ansåg att det kunde bero på 

undervisningssätt, vuxnas förhållningssätt och/eller klassers sammansättning. I Perssons 

studie (2002) uppmärksammas skolors beskrivning av klassrumssituationen istället för 

lärarens undervisning i åtgärdsprogrammen. Utifrån sina intervjuer med föräldrar och elever 

samt granskningen av ÅP uppfattade Isaksson (2009) att åtgärderna inte skiljde sig åt, trots 

olika svårigheter. 

 Utifrån elevens behov upprättas ÅP, men vilken betydelse har ÅP för skolan? Bengt 

Perssons (2004) studie handlar om hur grundskolan använder sig av ÅP. Studiens syfte var att 

söka svar på hur grundskolan dokumenterar behovet, omfattningen och inriktningen av den 

specialpedagogiska verksamheten i ÅP. Projektet visar att ÅP skiljer sig åt mellan skolorna 
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och att ÅP avspeglar skolans kultur, tradition och intresse hos den specialpedagogiska 

personalen. Skolor med gemensam pedagogisk syn och ett bra samarbete mellan 

specialpedagogiska verksamheten och den pedagogiska ger ett bra resultat. I ÅP visades detta 

genom att man hade ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling. Andra skolor 

kunde ha ett mer ”expert-tänkande”, vilket innebar att den specialpedagogiska verksamheten 

upprättade ÅP och att den specialpedagogiska verksamheten därmed skiljs från den vanliga 

verksamheten. Detta medför att eleven blir en klient och åtgärdsprogrammet liknar vårdens 

patientjournal. Några skolor lät elevassistenter ansvara för kontakten med föräldrar och 

upprättande av ÅP. Vidare visade studien att specialpedagogens utbildningsinriktning och 

intresse avspeglades i åtgärdsförslagen.  

 Det är inte skolan ensam som ansvarar för upprättandet av ÅP. Skolverket (2009) anser 

att föräldrar ska vara delaktiga vid upprättandet av ÅP. Föräldrar vid nästan nio av tio skolor 

uppger att de var aktiva vid upprättande av ÅP (Giota & Emanuelsson 2011). Detta medför att 

både föräldrar och elever har möjlighet till att påverka ÅP. Samtidigt ifrågasätter författarna 

vilket reellt inflytande föräldrarna och eleverna egentligen har. Carlsson (2010) hävdar att ett 

undertecknande av föräldrar betyder att de minst är informerade om vad som görs i skolan.  

 Flertalet av föräldrarna visste inte att deras barn hade ett ÅP enligt Isakssons studie 

(2009). Utifrån intervjuerna visade det sig att föräldrarna dock hade varit aktiva på möten som 

hade med åtgärder att göra, men att mötena inte direkt hade varit knutna till ÅP. Detta kan 

innebära att föräldrarnas och elevernas åsikter kring svårigheterna kan utebli och att ÅP 

representerar bara den ena sidan, dvs. skolans (Isaksson 2009). Wingård (2007) bekräftar i sin 

studie att föräldrarna och/eller eleverna inte alltid har varit med i utformande av ÅP.  

 Det är dock inte bara föräldrakontakten som är viktig vid upprättande av ett ÅP. Val av 

ord i texten är viktigt anser Andreasson (2008), vilket hon påpekar i sin avhandling. Texten är 

en bekräftelse på den förhandling som sker vid upprättandet av dokumentet och personerna 

som medverkar vid upprättandet blir ansvariga genom att texten undertecknas. ÅP är ett 

verktyg för skolan att dokumentera åtgärder, vilka arkiveras för framtiden. Detta medför att 

texten följer eleven i många år. Hur texten bör formuleras ger Andreasson inga svar på, utan 

pedagogen måste bli medveten om att hon/han skriver en text som ska arkiveras. Textens 

författare har en makt över vad som skrivs vid upprättande av ÅP och texten kan påverka 

elevens identitetsbild, konstaterar Isaksson (2009).  

 Elevens identitetsbild kan i början av skrivandet av ÅP påverkas av textens innehåll. 

Reidun Carlsson (2010) har skrivit en avhandling om specialpedagogik. En del av studien 

handlar om hur statlig styrning visar sig inom det specialpedagogiska området. Hon studerade 
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en kurs, om att skriva ÅP, som anordnades av Specialpedagogiska institutet i början av 2000-

talet. I studien framkommer att ÅP innehåller inte endast åtgärder utan det beskriver även 

elevens egenskaper och identitet vilket förmedlar en bild på hur skolan ser på eleven. Carlsson 

(2010) fann i sin studie en negativ identitetsbild på grund av att ÅP börjar med att förklara 

elevens svårigheter och brister. Detta menar Carlsson kunde öka elevens egen känsla av 

svårigheter och/eller misslyckande. Carlsson fann även i sin studie att det vanligaste 

arbetssättet i ÅP var att eleven skulle förändras och/eller utvecklas, dvs. eleven var 

problembäraren. Carlsson hade svårt att hitta målbeskrivningar som riktades mot grupp- och 

organisationsnivå. Hon fann att några av dem innebar att individens beteendeändring skulle 

leda till social delaktighet. 

 Målen i de flesta ÅP är individstyrda, det är eleven som skall bli fri från sina svårigheter 

skriver Persson (2002, 2004). Målen handlade om främst två saker, problem med skolämnen 

och färdigheter resp. mål kring psykosociala- eller socioemotionella problem. I de lägre 

åldrarna dominerade läs- och skrivproblematiken, men mellan år fyra och nio dominerades 

problemen av psykosociala och/eller skolämnens karaktär. Persson (2004) menar i sin artikel 

att målen blandas på ett förvirrande sätt, övergripande mål blandas med begränsande mål och 

långsiktiga mål med kortsiktiga mål. De vanligaste åtgärderna var att skolorna anpassar 

arbetssätt, arbetsformer, läromedel och färdighetsträning efter elevens behov. Bland de lägre 

åldrarna var anpassning och färdighetsträning de vanligaste åtgärderna. Detta innebär enligt 

Persson (2002) att skolan tog på sig ansvaret att åtgärda lärandemiljön för eleven genom att 

läraren försökte finna andra undervisningssätt. 

 Även Britta Wingård (2007) fann att de flesta ÅP handlade om hur elevens svårighet 

skulle behandlas. Hur svårigheterna skulle kunna förebyggas fanns inte med i dokumenten. 

Eleven skulle många gånger anpassas till skolan genom att träna bort sina svårigheter. 

Wingård menar att detta är en syn på att eleven skulle förändras och skolan bevaras. Wingård 

har sammanställt en artikel utifrån specialpedagogstudenters egna tolkningar av 216 ÅP. 

Studenterna kom fram till att ÅP saknade två viktiga bitar, en pedagogisk utredning och en  

målsättning  med ÅP. De bakomliggande orsakerna till elevens svårigheter nämns inte i ÅP, 

t.ex. hur klassen fungerar, skolsituationen, arbetssätt och undervisning. Vidare upptäckte hon 

att många av de ÅP som studerades saknade tydliga mål. För att åtgärderna skulle leda till 

resultat var det viktigt att åtgärdsprogrammet skulle bli ett förändringsarbete genom att 

uppföljning och utvärdering av dokumentet samt analys av orsakerna till resultatet 

genomfördes ansåg Wingård.  
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 Skolan ska även skapa möjligheter så att elevens olika förutsättningar ges utrymme i 

verksamheten, Skolverket (2009). Orsakerna till svårigheterna bör sökas i undervisningens 

innehåll och verksamheten. Därmed bör ÅP beskriva elevens svårigheter på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. 

Matematiksvårigheter 

I studien har jag valt att analysera elever med ÅP inom ämnet matematik. I detta avsnitt 

förklaras först begreppet matematiksvårigheter, sedan orsaker till matematiksvårigheter och 

möjliga åtgärder samt vad ett åtgärdsprogram kan innehålla. Avslutningsvis behandlas vad 

som kan stå i ett åtgärdsprogram när det gäller matematiksvårigheter. 

Begreppet matematiksvårigheter 

Det finns forskare som identifierar elever som har matematiksvårigheter med begreppet 

dyskalkyli. Engström (2003) och Lundberg och Sterner (2009) konstaterar att det inte finns 

vetenskapligt stöd för dyskalkyli. Den genetiska forskningen har dock funnit en ärftlighet 

bland personer med matematiksvårigheter. Det är dock svårt att ställa en diagnos på grund av 

att det inte finns en metod att utesluta att svårigheterna beror på dålig undervisning, hävdar 

Lundberg och Sterner. Engström (2003) påpekar att diagnosen dyskalkyli inte ger någon 

förklaring utan den fritar i stället föräldrar, lärare och skolan från ansvar. Med detta som 

bakgrund har jag valt att skriva om begreppet matematiksvårigheter istället för dyskalkyli. 

Orsaker till matematiksvårigheter 

Matematik har ett större samband med tidig inlärning jämfört med läsinlärning. Om inte rätt 

stimulans ges i förskolan kan det orsaka matematiksvårigheter hävdar Lundberg och Sterner 

(2009). De anser även att skolan kan förutse hur barnen kommer att utveckla sin 

matematikförmåga på högstadiet. Engström (2003) hävdar dock att skolan inte ska anta att en 

elev med räknesvårigheter i tidig ålder är en elev med matematiksvårigheter i framtiden. 

Svårigheter hos eleverna kan visas som avsaknad av en mental tallinje, en bristande 

taluppfattning och felaktig användning av lösningsstrategier, konstaterar Ahlberg (2001), 

Lundberg och Sterner (2009) samt Skolverket (2010). Elever med matematiksvårigheter kan 

även ha brister i förståelsen av matematiska begrepp. Trots att dessa har upptäckts i tidig ålder 

kan de finnas kvar i vuxen ålder. En förklaring till detta kan vara enligt McIntosh (2009) att 

det har befästs genom olämplig färdighetsträning i undervisningen. 

 Eleverna med matematiksvårigheter kan ha ett begränsat arbetsminne. De har svårt med 

flera moment samtidigt, vilket medför att de inte vet vilket räknesätt de ska använda, 
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konstaterar Malmer (2002) och Lundberg och Sterner (2009). Eleverna har även problem med 

sin spatiala förmåga, som är kopplat till perception, och därmed har de också svårt att hålla 

sig på raden, siffrors plats i ordningen, avstånd, läsa av diagram och klockan menar Malmer 

(2002). 

 En annan forskare, Sjöberg (2006), väljer att förklara matematiksvårigheter på ett annat 

sätt. Sjöbergs tanke med sin studie var att undersöka om elever, som visade på 

matematiksvårigheter, hade specifika matematiksvårigheter. Under fem år följde han 13 

elever som visade på matematiksvårigheter. Det som förvånade Sjöberg var att eleverna hade 

en låg arbetsinsats och ser detta som en möjlig förklaring till deras matematiksvårigheter. 

Utifrån elevernas förklaringar tolkade Sjöberg att svårigheterna orsakades av skolans 

organisation, brist på arbetsro, långa arbetspass och kommunikationen mellan läraren och 

eleverna. När eleverna gick årskurs åtta förändrades attityden till matematik, då insåg 

eleverna att de behövde minst godkänt i ämnet matematik för att få tillträde till gymnasiet och 

började arbeta för att nå minst godkänd nivå. 

 Elevens självbild kan också orsaka matematiksvårigheter hävdar Lundberg och Sterner 

(2009). När eleven känner sig ”värdelös”, vilket kan ge ångest och förtvivlan inför 

matematiken, kan eleven utveckla tillvägagångssätt för att undvika matematikundervisningen. 

Även undervisningen i sig, kan orsaka matematiksvårigheter genom att den ges på för hög 

abstrakt nivå och/eller att eleverna inte får tillräckligt med tid för att befästa ett moment, 

påpekar Engström (2003) och Lundberg och Sterner (2009). 

 Matematiksvårigheter kan även orsakas av dyslexi hävdar vissa forskare. Matematiken 

har ett språk bestående av symboler. Elever med en perceptuell svaghet har svårt att hålla kvar 

visuella synintryck. Elever i svårigheter med läsning kan ha svårt med förståelsen av 

innehållet vid problemlösning, hävdar Malmer (2002). Engström (2003) ifrågasätter dock att 

dyslexi och matematiska svårigheter har ett samband. Problemet med läsuppgifter betvivlar 

han inte, men att förklara matematiksvårigheter med läs- och skrivproblem hyser Engström 

tvivel om. Dyslexiforskare menar enligt Engström att det är vanligt med spegelskrivning och 

talomkastning inom matematiksvårigheter och tillsammans med svag läsfärdighet kan eleven 

få problem med förståelse av problemlösningstal. Engström finner dock inget stöd för detta 

inom matematikforskningen.  

 Matematiksvårigheter kan orsakas av olika faktorer. Dessa faktorer kan delas in i två 

grupper, hävdar Gudrun Malmer (2002). Den första gruppen består av primärfaktorer, 

nämligen kognitiv utveckling, språklig kompetens, neuropsykiatriska svårigheter och 

specifika matematiksvårigheter. Vad gäller kognitiv utveckling menar Malmer att matematik 



11 

kräver abstraktionsförmåga och koncentrationsförmåga och elever som saknar dessa förmågor 

får svårigheter. Dessa elever får ofta ett bristfälligt ordförråd och problem med 

begreppsbildningen. Den andra gruppen består av sekundärfaktorer, elever med dyslexi och 

olämplig pedagogik.  

Möjliga åtgärder vid matematiksvårigheter 

Elever med matematiksvårigheter får oftast träna på det de har svårt med genom att göra klart 

hemma eller hinna i kapp hos specialläraren. Det är inte, enligt Ahlberg (2001), en 

självklarhet att eleverna lär genom mängdträning. Problemet kan vara att de tränar sin 

färdighet och producerar uppgifter, men de tränar inte på sin förståelse, att koppla innehållet 

till uppgiften. Ahlberg anser att i skolan talar man ofta om att ämnet matematik består av 

basfärdigheter, vilket kan medföra att eleven ges färdighetsträning innan denne får gå vidare 

till nästa moment. Detta kan upplevas ointressant och kan medföra att eleven tappar lusten att 

lära sig. Om eleven i stället får möta utmaningar kan det sporra eleven till att vilja lära sig 

mer, påpekar Ahlberg. Dock är det viktigt att vara medveten om vad eleverna behöver träna, 

så att de inte lär sig omständiga strategier som inte är utvecklingsbara, menar Lundberg och 

Sterner (2009). De flesta elever har en vilja att stärka sin egen matematiska förmåga anser 

Ahlberg (2009). Det är först när eleverna känner att det är omöjligt att lära sig som de tappar 

viljan att utveckla den matematiska förmågan. Alla elever kommer att möta svårigheter inom 

matematiken, men vissa elever gör det oftare än andra. En del problem som eleven möter är 

tillfälliga och kan lätt åtgärdas, enligt McIntosh (2009). De elever med brister i 

begreppsförståelsen behöver arbeta med konkret material och samtal med läraren, om vad de 

gör och hur de tänker, samtidigt som läraren försöker göra eleven uppmärksam på problemet 

genom frågor anser McIntosh (2009). Medan elever med dåligt arbetsminne behöver ha mer 

strukturerade, systematiska och genomtänkta uppgifter, på ett konkret, personligt relevant och 

direkt återkopplande sätt konstaterar Lundberg och Sterner (2009).  

 Däremot hävdar Engström (2003) att matematik inte handlar om enkla räknefärdigheter, 

följa regler, träning eller memorering, utan matematik är beroende av tankeaktiviteter, 

abstraktion, skapa mönster, resonemang och utveckling.  

 En annan vanlig matematisk åtgärd enligt Ahlberg (2001) är att nivågruppera eleverna 

efter deras kunskap i matematik för att kunna hjälpa alla elever på samma nivå. Forskning 

lyfter fram att olikheter är bra då eleverna lär av varandra, påpekar Ahlberg (2001) och 

Engström (2003). Det finns dock elever som inte klarar av att arbeta i en stor klass lika bra 

som i en mindre grupp. Därför finns det inte heller något enkelt svar på hur skolorna ska lägga 
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upp undervisningen kring elever med matematiksvårigheter utan det gäller att vara lyhörd, ta 

vara på elevernas förmåga och möjligheter genom en varierad undervisning. 

Specialundervisningen ska ges som ett stöd för elever i behov av särskilt stöd, för att 

avståndet ska minska mellan de krav skolan ställer och elevens förutsättningar, föreslår 

Ahlberg. En-till-en undervisning kan fånga elevens uppmärksamhet och bekräftelse.  

Upprättande av åtgärdsprogram vid matematiksvårigheter 

Innan ett ÅP tar form krävs det en utredning kring elevens svårigheter. För att kunna utreda 

krävs det stora kunskaper inom ämnet matematik och inlärningsbetingelser hävdar Lundberg 

och Sterner (2009) och Ljungblad (2003). Eleverna själva kan sakna ord och vara dåliga på att 

uttrycka vad de kan eller inte. Därför krävs det en kunnig person som utreder. Åtgärderna ska 

vara tydliga och visualisera den matematiska processen, menar Lundberg och Sterner (2009). 

En utredning kring en elev kan ta upp till ett halvår med dagligt arbete med eleven anser 

Ljungblad (2003) och hävdar att många av de pedagogiska utredningarna utgår från 

pedagogens egna personliga anteckningar. 

 Vid upprättande av ÅP utelämnar skolan många gånger ämnet matematik eller upprättar 

inga ÅP. När matematiken nämns i åtgärdsprogram uttrycks att eleven ska öva, t.ex. på 

tiokompisarna eller multiplikationstabeller, skriver Ljungblad (2003). När ett ÅP skrivs ska 

det utgå från individuell-, grupp- och organisationsnivå. Individuella åtgärder utgår från 

elevens starka och svaga sidor. Åtgärder för gruppnivå kan vara att ändra elevens 

undervisning till lärarledd undervisning med laborativa aktiviteter, gemensamma 

problemlösningar och samtal runt matematik och för organisationsnivå kan det innebära 

kompetensutveckling för lärare anser Lundberg och Sterner (2009) 

 

Perspektiven 

I detta avsnitt kommer jag att presentera olika perspektiv inom specialpedagogisk forskning 

gällande synen på inlärning. Därefter kommer jag att koppla dessa perspektiv till hur skolans 

verksamhet konstruerar/upprättar ett åtgärdsprogram. 

 Inom den specialpedagogiska forskningen har olika perspektiv vuxit fram. Beroende på 

vilken syn skolan har på lärandet kan det påverka elevens inlärning anser jag. Därför behövs 

en vidare förklaring kring de olika perspektiv skolan kan ha på inlärning. Jag kommer 

närmare att presentera det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. I andra 

texter kan andra namn förekomma kring dessa perspektiv. Det kategoriska perspektivet kan 
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även kallas för traditionellt eller kompensatoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet kan kallas för alternativt eller kritiska perspektivet i andra studier. 

Det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet 

Inom det kategoriska perspektivet ska de problematiska egenskaperna eller förmågor 

identifieras hos eleven enligt Nilholm (2003). Det kategoriska perspektivet har sin grund från 

i en medicinsk/psykologisk förståelsemodell där det är eleven som har bristen och ska 

specialbehandlas, skriver Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). Persson (1998) 

instämmer i detta då han menar att ett kategoriskt perspektiv utgår från elevens svårigheter, 

som till exempel beror på låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Inom det kategoriska 

perspektivet är problemen bundna till eleverna och skolan söker efter speciallösningar till 

enbart eleven enligt Persson (2001).  

 Inom det relationella perspektivet ska elevers svårigheter ses i  sitt eget sammanhang. 

Persson (2001) förklara att svårigheterna uppstår vid mötet i  den miljö som individen 

befinner sig i. Det kan vara olika händelser i uppväxtmiljön och/eller utbildningsmiljön till 

exempel. Istället för att eleven blir bärande av problemet bör orsaker till problemet sökas i 

omgivningen. Att elever inte lär sig läsa kan enligt Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson 

(2007) bero på att undervisningen är bristfällig. 

 Den specialpedagogiska verksamheten ska inom det relationella perspektivet ses som en 

del av skolan, den ska vara verksam genom ett samspel eller interaktion mellan de olika 

deltagarna, hävdar Persson (1998). Det är förändringar i elevens omgivning som ska 

genomföras för att uppfylla de mål som eleven har. Stödet ska vara, enligt Nilholm mfl. 

(2007) inkluderande i skolverksamheten. Inom detta perspektiv ska orsakerna till elevers 

misslyckande påträffas i skolans verksamhet skriver Nilholm (2003). Skillnaden mellan det 

kategoriska perspektivet och relationella perspektivet kan förklaras genom Perssons (1998) 

tabell: 
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 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik- och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisningen och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevers uppvisade av 

svårigheter. 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antigen medfödda 

eller på annat sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Focus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 

med aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, Specialpedagoger 

och elevvårdspersonal 

                  Tabell 1 (Persson 1998, s. 31) 

 

Persson (1998) har sin studie presenterat en tabell över skillnaden mellan det relationella 

perspektivet och det kategoriska perspektivet. Perspektiven har skilda sätt att se på elevens 

svårigheter, men de behöver inte utesluta varandra, hävdar Persson (1998). I hans studie 

dominerade det kategoriska perspektivet i den specialpedagogiska verksamheten. Han fann att 

specialpedagogisk verksamhet i stor utsträckning arbetade mer eller mindre med akuta 

problem. Skolorna glömde/valde bort att arbeta med att lösa problem på lång sikt. Vidare 

skriver Persson att om skolan skulle utgå från relationella perspektiv handlar det om att finna 

lösningar som är långsiktiga, vilket skulle medföra att alla pedagoger arbetar för en lösning 

som fungerar för hela skolan. Denna typ av arbete tar tid. Därför kan specialpedagogiskt 

arbete utifrån relationella perspektiv vara svårt att motivera när det krävs omgående lösningar. 

Skolan behöver arbeta med båda perspektiven parallellt anser Persson.   

 

Syfte  

Skolan har idag en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är ett 

dokument för att visa vilka åtgärder skolan vidtagit för enskilda elever i svårigheter. Enligt 
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SOU 2002:121 är syftet bl.a. med åtgärdsprogrammen att det ska vara ett underlag för elevers 

framsteg, stöd och en dokumentation över åtgärder. Åtgärderna bör enligt Skolverket (2009) 

vara relevanta, konkreta, komma från olika delar i verksamheten och dessutom ska 

upprättaren ta vara på elevens starka sidor. Skolverket (2009) skriver i ett förord att eleven är 

en alltför stor ensambärare för de åtgärder som skrivs i åtgärdsprogrammen, vilket även 

Carlsson (2010), Persson (2002, 2004), Isaksson (2009), Andreasson (2008), Giota och 

Emanuelsson (2011) och Wingård (2007) studier finner. Denna kategoriska syn på eleven 

anser jag att Skolverket (2009) vill förebygga med de råd som ges. Därför är det relevant att 

undersöka om åtgärdsprogram skrivs utifrån ett kategoriskt perspektiv eller relationellt 

perspektiv. 

 I ämnet matematik handlar åtgärderna i ett ÅP oftast om mängdträning och 

färdighetsträning menar Ahlberg (2001) och Ljungblad (2003). Om träningen handlar om att 

komma tillrätta med elevers svårigheter vilar problemet på eleven själv vilket kan ses som att 

ÅP är skrivet utifrån ett kategoriskt perspektiv. Om däremot skolan tar på sig ansvaret runt 

elevens inlärning på sådant sätt att de blir ansvariga för elevens inlärning skrivs ÅP utifrån ett 

relationellt perspektiv. Detta är ytterligare ett motiv för att undersöka vilket perspektiv 

åtgärderna skrivs utifrån. 

 Vid upprättande och genomförande av ett åtgärdsprogram ska en speciallärare ha de 

kunskaper som krävs. Specialläraren ska vid upprättandet av ÅP bidra med att innehållet ska 

stödja elevens behov genom att utveckla skolverksamhetens lärmiljöer enligt 

Högskoleförordningen (2012). Därför är det av vikt att den specialpedagogiska verksamheten 

uppmärksammar hur texten i ett åtgärdsprogram formuleras.  

 Många skolor och kommuner använder sig av egna formulär vid upprättandet av ett 

åtgärdsprogram. Dessa formulär är konstruerade av skolor och kommuner för att hjälpa 

upprättaren att skriva ett åtgärdsprogram. 

 Syftet med denna studie är att granska innehåll och utformning i åtgärdsprogram genom 

textinnehållet och formulärens rubriker och underrubriker utifrån ett kategoriskt eller 

relationellt perspektiv. Jag har valt att kalla formulären för mall i min studie. 

 

Metod  

Texter finns med oss överallt som litteratur, tidningar, meddelanden m.m. Skolan har 

textdokument som ska upprättas, bl.a. ÅP. Denna studie bygger på att studera dessa dokument 

utifrån ett kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. 
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 Det finns olika sätt att studera texter. Ett analysverktyg är diskursanalys, där fokus 

ligger på att studera olika diskursiva relationer i texter (Bergström & Boréus, 2010). Denna 

analysmetod studerar inte enbart textens innehåll utan utför en textanalys i flera dimensioner. 

Denna metod kan t.ex. innefatta analys av sociala praktiker vilket skulle betyda att jag även 

skulle behöva studera skolan, som är en social praktik, hur verksamheten påverkar innehållet i 

åtgärdsprogrammen. 

 Mitt syfte är dock att endast studera om åtgärdsprogrammen formuleras utifrån ett 

kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv, inte hur skolans verksamhet utförs. Därför 

väljer jag att analysera texten utifrån Hellspong och Ledins resonemang om textanalys. 

 Texter har en praktisk användning och hjälper oss att förstå omdömen och åtgärder, 

skriver Hellspong och Ledin (1997). Texter är vanliga och många gånger viktiga, ger oss 

kunskap över vad de språkliga tecknen står för i vårt sätt att tänka och handla. En text som har 

en praktisk användning, tillhör en verksamhet, förmedlar kunskap och påverkar handlingar 

kan kallas bruktext enligt Hellspong och Ledin. En bruktext finner Hellspong (2001) har en 

funktion i ett sammanhang, kontext. Texten är anpassad efter situationens krav och normer, 

det är verksamhetens syfte som vägleder textinnehåll. Att ÅP är en bruktext anser Andreasson 

(2008) är pga. att den har ett praktiskt och teoretiskt syfte vilket skiljer den från en skönlitterär 

text. ÅP ingår i en viss genre vilket innebär att den har ett bestämt språk vilket leder till att 

texten skrivs och förstås på ett särskilt sätt. ÅP har, utifrån  Allmänna råden och kommentarer 

för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2009), tydliga krav på innehåll. Utifrån dessa råd 

och Skollagen skapar skolan ett syfte som vägleder dem i att formulera ett textinnehåll i ett 

ÅP. 

  Eftersom det är jag som forskare som tolkar texten är detta en kvalitativ studie.  

(Bergström & Boréus, 2010). Styrkan med en kvalitativ studie är att forskaren är flexibel i sin 

studie och om det krävs kan forskaren ändra på studiens upplägg under genomförandet. 

Samtidigt är det dock en nackdel pga. att det är svårt att jämföra olika texter med varandra 

pga. flexibiliteten (Magne Holme & Krohn Solvang, 2010). Jag kommer närmare beskriva hur 

textanalysen genomfördes under rubriken ”Analys”, men innan detta redogör jag för hur 

datainsamlandet gick till. 
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Datainsamling 

Inför min studie skickade jag ett brev till specialpedagoger och pedagoger med inbjudan att 

medverka i min studie. I brevet förklarade jag vad jag ville undersöka och vad jag behövde för 

hjälp. Jag valde att skriva brev för att kunna nå så många skolor som möjligt samtidigt. Jag 

behövde avidentifierade ÅP som innefattade svårigheter inom ämnet matematik. Att jag bad 

om avidentifierade ÅP berodde på att den första juli 2011 (SOU 2011:58) skedde en 

lagändring där specialpedagogiska insatser börja gälla under sekretesslagen. Elever eller 

närstående får inte utsättas för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada av något slag runt 

uppgifter som framhålls inom den specialpedagogiska stödverksamheten. Endast delar av ÅP 

bör undantas från sekretessen: 

…beskedet om att ett åtgärdsprogram har beslutats beträffande en viss elev också fortsättningsvis bör 

undantas från sekretess. Ett beslut om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 § SkolL får antas komma att 

innehålla ett besked att ett åtgärdsprogram har utarbetats för NN och att denne ska ges särskilt stöd med 

en kortare beskrivning av i vilken form och i vilken omfattning stödet ska ges. Det är dessa uppgifter som 

bör undantas från sekretessen. (SOU 2011:58, s. 145) 

 

Svårigheten var att avgöra vad som var sekretessbelagt eller inte. Därför bad jag om 

avidentifierade ÅP och att de hade rektorns medgivande. Detta medförde att jag inte vet om 

åtgärderna exempelvis var skrivna för en flicka eller en pojke. De medverkande blev 

informerades om sekretessen. Studien bygger på tio ÅP som upprättats läsåret 2011/2012. 

Fem av åtgärdsprogrammen var upprättade för elever i årskurserna 1-3 och resterande i 

årskurserna 4-6. ÅP kommer från fyra olika kommuner i Sverige. 

 Genom att ÅP redan var avidentifierade och att orterna och skolorna inte nämns vid 

namn kan berörda elever inte identifieras. Jag har även valt att inte beskriva skolorna eller 

kommunerna pga. att ingen ska kunna identifiera vilken skola som ÅP kommer ifrån. 

Uppgifterna som är insamlade ska endast användas för forskningsändamål och under 

pågående studie har dessa ÅP förvarats inlåsta, därefter kommer de att förstöras. ÅP ska inte 

utlånas för kommersiellt bruk eller användas till beslut som kan beröra den enskilde, till 

exempel vård, utan medgivande av den berörda personen. Medverkande specialpedagoger och 

pedagoger har hela tiden haft möjlighet att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2012). 

Analys 

Studiens syfte är att studera ÅP textinnehåll och mallarnas rubriker utifrån ett kategoriskt 

perspektiv och ett relationellt perspektiv. För att undersökningen ska ha en hög reliabilitet ska 

informationen som används vara pålitlig, enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997). 

Studiens reliabilitet grundar sig på att ÅP kommer från sex olika skolor i Sverige och är 

upprättade utifrån respektive formulär skolan har. För att studien ska ha hög validitet måste 
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forskarna enligt Magne Holme och Krohn Solvang vara medveten hur forskaren har kunnat 

påverka resultatet. Därför har jag beskrivit hur datainsamlandet och urvalet gick till. 

 Vad gäller analysprocessen är ÅP en dokumentation som skolan använder sig av vid 

dokumentation av åtgärder som görs för enskilda elever. För att kunna granska ÅP krävs det 

en metod. Enligt Hellspong och Ledin (1997) krävs det en textmodell för att kunna studera en 

text metodiskt. Deras textmodell bygger på tre delar, kontext (sammanhanget), struktur 

(uppbyggnad) och stil (framställning). Genom att undersöka dokumentens kontext skapas ett 

sammanhang för och förståelse av textens innehåll. Textens kontext i studien utgörs, då ÅP är 

en dokumentation som finns som inslag i en större verksamhet, av skolan. Upprättarens roll i 

verksamheten påverkar hur åtgärdsprogrammen skrivs. I den andra delen i Hellspong och 

Ledins textmodell, strukturen, analyseras de små delarna i en text, var för sig eller i samband 

med varandra. Orden i texten framför något, de har ett innehåll. I studien har innehållet i 

mallarnas rubriker och ÅP textinnehåll undersökts. 

 ÅP som har studerats har skrivits på förtryckta formulär, mallar. Dessa mallar har gett 

texten en struktur. ÅP har även ett innehåll som dokumentet vill förmedla. Innehållet handlar 

om elevens behov, mål, åtgärder och ansvarsfördelning. Denna typ av dokumentation 

framställs på ett visst sätt, en stil, tredje delen i textanalysen. Att en text har ett eget 

sammanhang och särskilda egenskaper kallas, enligt Hellspong och Ledin, för att texten har 

ett eget stildrag. Genom att studera åtgärdsprogrammen huruvida de upprättas utifrån ett 

kategoriskt perspektiv eller ett relationellt perspektiv undersöks vilken stil dokumentationen 

skrivs i. 

 Analysen av ÅP började med att undersöka vilken funktion som ÅP hade i skolan. I 

bakgrunden lyfts ÅP fram som en del av skolverksamhetens skyldighet att dokumentera 

åtgärderna för elever. Kontexten i ÅP handlade om förståelsen över dokumentationen inom 

skolverksamheten. Nästa steg i textanalysen var att undersöka dokumentets struktur och stil. 

Inledningsvis tittade jag närmare på om de tio ÅP var skrivna för år 1 till år 6, under läsår, 

2011/2012, och att de innehöll ämnet matematik. Därefter gjorde jag ett analysschema med 

hjälp av Wingård (2007), Carlsson (2010), Hellspong & Ledin (1997) och Hellspong (2001). 

Utifrån tidigare forskares undersökningar formulerades frågor kring upprättanden av ÅP. Jag 

genomförde en provanalys på ett ÅP och insåg att jag var tvungen att göra några förändringar 

i mitt frågeformulär, bl.a. var en fråga ställd två gånger. Jag hade även trott att jag skulle 

kunna utläsa vilket perspektiv ÅP hade utifrån frågorna, men jag insåg att jag var tvungen att 

undersöka det var för sig. Efter att ha gjort ett eget analysschema för varje ÅP kände jag att 

det var svårt att få en röd tråd i analysen. Jag behövde få en översikt över alla ÅP huruvida de 
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innehöll elevens behov, mål, åtgärder, ansvar. Jag behövde också kunna jämföra dem mot 

varandra på ett mer överskådligt sätt, på ett papper. Jag var fortfarande inte nöjd med frågorna 

och därför valde jag att göra två tabeller (se tabell 2 och tabell 3). Tabell 2 konstruerade jag 

utifrån Allmänna råden för arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket 2009) för att få en 

översikt över textinnehållet. Jag var nöjd med tabellen över ÅP textinnehåll och valde att 

sammanställa ytterligare en tabell utifrån samma tabell över rubrikerna i mallarna. 

  

 

 

 ÅP/ 

Mall  

    

1. Elev delaktig      

2.Vårdnadshavare delaktig      

3. Kortfattad beskrivning av 
elevens behov. 

     

4. Relaterar till läroplanernas 

och kursplanernas mål. 

     

5. Mål på längre sikt.      

6. Mål på kortare sikt.      

7. Beskrivs de åtgärder skolan 

avser att vidta. 

     

8. En tydlig ansvarsfördelning.      

9. Utgår från positiva 
förväntningar på eleven. 

     

10. Bygger på elevens förmågor 

och intressen. 

     

11. Kompetensen  tillgodoser 
elevens behov. 

     

12. Åtgärder vidtas snarast.      

13. Åtgärder har klargjorts.      

14. Uppföljning.      

15. Utvärdering.      

     Tabell 2 

 

Efter att ha gjort en analys över strukturen valde jag att anlysera stilen utifrån en tabell till (se 

tabell 3), för att få en översikt över åtgärdernas perspektiv, relationellt och kategoriskt, med 

hjälp av Persson (1998).  

 

 Relationellt perspektiv ÅP/Mall Kategoriskt perspektiv ÅP/Mall 

Uppfattning av 

pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff  till 

skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

 Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 
undervisningen och stoff 

 Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers uppvisade 
svårigheter. 

 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

 Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antigen 
medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 
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Focus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och 
lärandemiljö 

 Eleven  

 Tabell 3 (delar från Persson 1998, s. 31) 

 

Även tabell 3 sammanställdes utifrån de 10 ÅP textinnehåll och mallarnas rubriker. Efter att 

fått en överblick över ÅP textinnehåll och rubrikerna sammanställde jag mitt resultat genom 

att granska ÅP och mallarnas rubriker var för sig och jämföra dem mot varandra utifrån ett 

kategoriskt perspektiv och ett relationellt perspektiv. 

  

Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av min studie att redovisas i två huvudavsnitt: Perspektiv 

utifrån mallarnas konstruktion och Perspektiv utifrån innehållet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. 

 Utifrån etiska ställningstaganden i studien kommer inga namn att nämnas. Inte heller 

kommer termer som ”han” eller ”hon”, ”hans” eller ”hennes” att användas. De ersätts av 

begreppet ”elev”.  

Perspektiv utifrån mallarnas konstruktion 

Bland de tio åtgärdsprogrammen som jag har studerat finns det fyra olika mallar från fyra 

olika kommuner som har använts vid upprättandet av ÅP. Detta innebär att några upprättare 

använt samma mall för upprättande av ÅP. Mallarna kan ses som en hjälp vid upprättandet av 

ett ÅP. De fyra mallarna börjar med att presentera vem åtgärdsprogrammet gäller genom 

namn, personnummer, klass och datum. Därefter innehåller mallarna följande rubriker: 

 

Mall A 

 Utvärdering (när åtgärdsprogram redan finns) och nuläge. 

Fungerade de åtgärder som togs upp på förra åtgärdsprogrammet? Behövs en ny utredning? 

 Långsiktigt mål 

Vilket uppnåendemål/strävansmål i läro-/kursplan relaterar vi till? 

 Kortsiktigt mål 

 Elevens behov 

Vilket stöd är eleven i behov av, utifrån den utredning som gjorts? 

 Verksamhetens åtgärder 

Så skall elevens behov tillgodoses på individ-, grupp-, organisationsnivå! Tid/Ansvarig 

 Ansvarig för att åtgärdsprogrammet sprids till berörd personal: 

 Tid för uppföljning 

 

Mall B 

 Beskrivning av nuläget: 

 Kritiska moment: 
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 Långsiktiga mål: 

 Utvecklingsmål/kortsiktiga mål: 

 Åtgärder – Vem gör vad? 

 Utvärderings ansvarig: 

 

Mall C 

 Behov enligt utredningen  

Beskriv elevens behov i förhållande till Lgr 11 enligt utredning 

Behov av kontinuerligt stöd för att: 

 Särskilt stöd 

Beskriv på vilket sätt eleven ska ges stöd. Uppge vem som ansvarar för vad. 

 Plan för uppföljning 

Beskriv hur och när stödinsatserna ska följas upp och vem som ansvarar för uppföljningen. 

 Plan för utvärdering 

Beskriv konkret förväntat resultat. Uppge hur och när stödinsatserna ska utvärderas samt vem som ansvarar. 

 

 

Mall D 

 Elevens behov -    

  kortfattad beskrivning utifrån den pedagogiska utredningen   

   Detta vill vi uppnå –  

  Konkreta mål relaterade till läroplan och kursplan 

- Långsiktiga mål 

- Kortsiktiga mål 

 Så här ska vi arbeta för att uppnå målen  -  

    åtgärder som ska vidtas och ansvarsfördelning. 

- Skolnivå; Ansvarig 

- Gruppnivå; Ansvarig 

- Individnivå; Ansvarig 

 Uppföljning 

- Tid 

- Plats 

- Ansvarig 

 Utvärdering 

- Tid 

- Plats 

- Ansvarig 

 

Rubrikerna ger upprättaren stöd vid skrivandet av ÅP. Inledningen av varje mall börjar med 

elevnamn vilket ger intryck av att åtgärderna endast handlar om elevens svårigheter. 

Fokuseringen för specialpedagogiska åtgärder inom det kategoriska perspektivet ligger på 

eleven, jämfört med det relationella perspektivet där fokuseringen ligger på elev, lärare och 

lärandemiljö. Mall A och D har rubriker som handlar om individ-, grupp- och 

skola/organisationsnivå. Trots detta så fokuseras elevens svårigheter i ÅP, då behovet, 

svårigheterna och målen utgår från elevens behov. Rubrikerna i mall B använder inte ordet 

elev, men ger ändå ett intryck av att ÅP skulle handla om elevens svårigheter på grund av 

inledningen av mallen när det börjar med elevnamn. I mall C skall upprättaren beskriva 

elevens behov i förhållande till Lgr 11. Detta tolkar jag som att textens innehåll skall handla 

om elevens svårigheter, inte skolans svårigheter förhållande till Lgr 11. En av rubrikerna 

handlar om att upprättaren skall beskriva på vilket sätt eleven ska ges stöd. Detta kan tydas på 
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olika sätt. Rubriken ger möjlighet till en fri tolkning, för upprättaren, om man ska lägga ett 

kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv på ÅP. Nedan redovisas de olika mallarnas 

rubriker angående elevers svårigheter: 

 

Mall A 

 Utvärdering (när åtgärdsprogram redan finns) och nuläge. 

Fungerade de åtgärder som togs upp på förra åtgärdsprogrammet? Behövs en ny utredning? 

 Långsiktigt mål 

Vilket uppnåendemål/strävansmål i läro-/kursplan relaterar vi till? 

 Kortsiktigt mål 

 Elevens behov 

Vilket stöd är eleven i behov av, utifrån den utredning som gjorts? 

 Verksamhetens åtgärder 

Så skall elevens behov tillgodoses på individ-, grupp-, organisationsnivå! Tid/Ansvarig 

Mall B 

 Beskrivning av nuläget: 

 Kritiska moment: 

 Långsiktiga mål: 

 Utvecklingsmål/kortsiktiga mål: 

 Åtgärder – Vem gör vad? 

 

Mall C 

 Behov enligt utredningen  

Beskriv elevens behov i förhållande till Lgr 11 enligt utredning 

Behov av kontinuerligt stöd för att: 

 Särskilt stöd 

Beskriv på vilket sätt eleven ska ges stöd. Uppge vem som ansvarar för vad. 

 

 

Mall D 

 Elevens behov -    

  kortfattad beskrivning utifrån den pedagogiska utredningen   

   Detta vill vi uppnå –  

  Konkreta mål relaterade till läroplan och kursplan 

- Långsiktiga mål 

- Kortsiktiga mål 

 Så här ska vi arbeta för att uppnå målen  -  

    åtgärder som ska vidtas och ansvarsfördelning. 

- Skolnivå; Ansvarig 

- Gruppnivå; Ansvarig 

- Individnivå; Ansvarig 

 

Mallarna fokuserar främst på eleven och inte på skolverksamheten, ett kategoriskt perspektiv. 

Det kan bero på att elevens behov ska beskrivas. Alla ÅP ska enligt Skolverket (2009) 

beskriva elevens behov. Upprättaren kan beskriva elevens behov utifrån ett relationellt 

perspektiv, om behovet uppstår i skolmiljön. Men innehållet kan lätt få ett kategoriskt 

perspektiv om upprättaren enbart utgår från elevens svårigheter. De olika mallarna använder 

sig av olika rubriker för detta ändamål. Mall A använder sig av två rubriker där upprättaren av 

ÅP får hjälp med att beskriva elevens behov. Den första rubriken handlar om elevens behov i 

nuläget. Den andra rubriken handlar om elevens behov utifrån den utredning som skett. Mall 
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B använder sig enbart av att beskriva elevens behov i nuläget. Detta kan innebära att om 

upprättaren inte är väl insatt i riktlinjerna vid upprättandet av ett ÅP kan denne beskriva 

elevens positiva egenskaper lika väl som elevens kunskapsbehov. I mall C beskrivs behoven 

hos eleven genom den utredning som har skett, förhållandet till Lgr 11 och behovet av stöd. 

Mall D beskriver kortfattat elevens behov utifrån den pedagogiska utredningen. I mall C och 

D skall behoven utifrån utredningen redovisas. Detta kan innebära att pedagogutredningen 

kan vara inaktuell vid upprättandet av ett nytt ÅP och en ny utredning bör upprättas. Detta kan 

leda till att upprättaren inte uppmärksammar behovet och utgår från den gamla eller inte från 

någon pedagogisk utredning alls. Detta problem utesluts i mall A genom en fråga i rubriken 

om en ny utredning behövs. Dessa, rubriker för elevens behov, redovisas nedan: 

 

Mall A 

 Utvärdering (när åtgärdsprogram redan finns) och nuläge. 

Fungerade de åtgärder som togs upp på förra åtgärdsprogrammet? Behövs en ny utredning? 

 Elevens behov 

Vilket stöd är eleven i behov av, utifrån den utredning som gjorts? 

 

Mall B 

 Beskrivning av nuläget 

 

Mall C 

 Behov enligt utredningen  

Beskriv elevens behov i förhållande till Lgr 11 enligt utredning 

- Behov av kontinuerligt stöd för att: 

 

Mall D 

 Elevens behov -    

       kortfattad beskrivning utifrån den pedagogiska utredningen 

 

Ingen av rubrikerna lyfter fram att elevens behov ska beskrivas utifrån att behovet av stöd 

uppstår i mötet med skolmiljön, ett relationellt perspektiv. Rubrikerna ger en mer kategorisk 

riktning där behovet ses som individbudet. 

 För att ett ÅP ska upprättas utifrån ett relationellt perspektiv ska åtgärdernas upprättas 

utifrån hela skolmiljön. Ett ÅP ska nämligen innehålla beskrivningar över åtgärder som 

skolan ska utföra, och vem som är ansvarig för åtgärderna. Alla mallarna har rubriker om 

åtgärder. Både i mall A och mall D ska åtgärderna beskrivas utifrån individ-, grupp- och 

skol/organisationsnivå (redovisas nedan). Åtgärderna kan därför anses gälla hela 

verksamheten utifrån elevens behov. I mall B står det endast åtgärder och i mall C ska det 

beskrivas på vilket sätt eleven ska ges stöd:  

 

Mall A 

 Verksamhetens åtgärder 

Så skall elevens behov tillgodoses på individ-, grupp-, organisationsnivå! Tid/Ansvarig 
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Mall B 

 Åtgärder – Vem gör vad? 

 

Mall C 

 Särskilt stöd 

Beskriv på vilket sätt eleven ska ges stöd. Uppge vem som ansvarar för vad. 

 

Mall D 

 Så här ska vi arbeta för att uppnå målen  -  

    åtgärder som ska vidtas och ansvarsfördelning. 

- Skolnivå; Ansvarig 

- Gruppnivå; Ansvarig 

- Individnivå; Ansvarig 

 

Istället för att skriva åtgärder för hela verksamheten kan det i mall B och C enbart handla om 

elevens åtgärder. Med utgångspunkt i ett relationellt perspektiv ska skolan genom sin 

pedagogiska kompetens anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar och 

åtgärderna ska fokuseras på elev, lärare och lärandemiljö. Utifrån mall A och D skulle elevens 

behov kunna tillgodoses på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan utläsas som en 

riktning mot det relationella perspektivet genom att en anpassning efter elevens behov görs i 

verksamheten. Trots att Mall A och D har ett relationellt perspektiv i sin mall angående 

åtgärderna, kan det ändå bli lätt att tyngdpunkten av åtgärderna blir ämnesspecifika och 

undervisningscentrerade på grund av att elevens behov skall tillgodoses. I mall B står det 

endast ”Åtgärder”, vilket medför att upprättaren inte har någon hjälp utifrån rubriken att se 

om och hur undervisningen skulle anpassas efter elevens behov. Hela mallen har en inriktning 

mot att åtgärder kan inriktas mot elevens svårigheter. Mall C har samma inriktning som mall 

B, ”Beskriv på vilket sätt eleven ska ges stöd ” uttrycker, enl. min mening, ett ämnesspecifikt 

och undervisningscentrerat fokus.  

 Upprättande av ett ÅP har skolan huvudansvaret för. I mallarna kan utläsas att någon 

(enskild person) ska vara ansvarig för åtgärderna (se utdraget ovan). Ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten utifrån ett relationellt perspektiv ska vila på arbetslaget och 

pedagoger med stöd från rektorn. Om ansvaret enbart vilar hos specialverksamheten får ÅP 

ett kategoriskt perspektiv. Frågan som kan ställas är: Vem är ansvarig för ÅP: skolan, 

pedagogerna, vårdnadshavaren eller eleven? Om eleven blir ansvarig för åtgärderna kan 

innehållet få ett kategoriskt perspektiv utifrån att eleven ensam blir bärande på svårigheten. 

 Hur förslagen till åtgärderna upprättas beror det på hur åtgärderna beskrivs och vilket 

perspektiv åtgärderna får. Inom det kategoriska perspektivet utgår man från elever med 

svårigheter som orsaken till elevens behov av särskilt stöd. Det innebär att svårigheterna är 

medfödda eller på något slags sätt individbundna. Medan det relationellt perspektivet handlar 
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om elever i svårigheter som uppstår i utbildningsmiljön. Vid tolkning av mallarnas 

rubrikutformning gällande var orsaker till behov av stöd skall läggas har mallarna valt olika 

rubriker:  

 

Mall A 

 Utvärdering (när åtgärdsprogram redan finns) och nuläge. 

Fungerade de åtgärder som togs upp på förra åtgärdsprogrammet? Behövs en ny utredning? 

 Elevens behov 

Vilket stöd är eleven i behov av, utifrån den utredning som gjorts? 

 

 

Mall B 

 Beskrivning av nuläget: 

 Åtgärder – Vem gör vad? 

 

Mall C 

 Behov enligt utredningen  

Beskriv elevens behov i förhållande till Lgr 11 enligt utredning 

- Behov av kontinuerligt stöd för att: 

 

Mall D 

 Elevens behov -    

  kortfattad beskrivning utifrån den pedagogiska utredningen  
 

Eftersom att det handlar om elevens svårigheter, inte skolans svårigheter, är mallarna enligt 

min mening utformade utifrån ett kategoriskt perspektiv. Mall A:s utformning handlar om 

elevens nuläge och vilket stöd eleven är i behov av. Detta visar på en inriktning mot det 

relationella perspektivet. Under rubriken, Elevens behov. Vilket stöd är eleven i behov av, 

utifrån den utredning som gjorts? ges en riktning för upprättaren att texten ska handla om 

elevens svårigheter. Detta innebär enligt min mening att texten kan komma att skrivas utifrån 

ett kategoriskt perspektiv. Mall B använder sig av orden nuläge och åtgärder vilket ger en 

förväntan om att texten ska handla om elevens svårigheter. I mall C och D skall elevens behov 

formuleras i åtgärdsprogrammet vilket även här ger en förväntan om att innehållet skall 

handla om elevens svårigheter. Detta kan medföra att texten formuleras utifrån ett kategoriskt 

perspektiv.  

 Åtgärderna kring elevens behov bör utgå från att skolan har positiva förväntningar på 

eleven och ska utformas utifrån elevens förmågor och intressen vilket uttrycker ett relationellt 

perspektiv. Ingen av mallarna har någon rubrik som vägleder upprättaren att utforma åtgärder 

utifrån elevens förmågor och intressen. 

 Åtgärderna i ett ÅP syftar till att säkerställa att elevens behov tillgodoses i skolan. Vid 

upprättande av ÅP är det viktigt att elevens behov och åtgärder skildras. Mallarna skall ses 

som ett verktyg som skolan har för att säkerställa att skolan följer författningsbestämmelser 

och att rätta åtgärderna vidtas för elevens bästa. I skollagen 2010 står det att elever och 
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vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid uppförandet av ett ÅP. ÅP som ger 

vårdnadshavarna möjlighet att delta vid uppförandet kanske skapar ett mer relationellt 

perspektiv på åtgärderna? Mallarna B, C och D hade rubriker underskrift/medverkan/utarbetat 

av vilket gav möjligheter för flera underskrifter, där elever och vårdnadshavarna kan 

inkluderas. Mall A var den enda av mallarna, som hade egna rader för eleven och 

vårdnadshavarnas underskrift. Frågan är vilket deltagande elev och vårdnadshavare har haft 

vid upprättandet av ÅP? Ska det ses som om de har varit närvarande vid upprättandet, eller 

endast informerad om innehållet?  

Hur skolan möter elevens behov kan ske på olika sätt. För att kunna möta elevens behov 

av stöd bör skolans pedagoger möta elevens behov utifrån rätt kompetens. Därför är det 

viktigt att skolan förfogar över specialpedagogisk kompetens och kan anlita extern kompetens 

för handledning vid behov (Skolverket 2009). I det kategoriska perspektivet ska 

specialpedagogiken hjälpa elever med svårigheter som är medfödda. I ett relationellt 

perspektiv ska den specialpedagogiska kompetensen hjälpa elever i svårigheter när de uppstår 

i utbildningsmiljön. Ingen av mallarna visar hur den specialpedagogiska kompetensen skall 

användas vid upprättandet av åtgärdsprogrammen. Det är upp till skolan, enligt min mening, 

att själv bestämma hur den specialpedagogiska kompetensen ska användas. 

 Reflektion över perspektiv utifrån mallarnas konstruktion 

Mallarna i undersökningen hade allt från utförliga rubriker till mer enkla rubriker. Utifrån 

dessa rubriker ska upprättaren skriva ÅP. De flesta av mallarna började med att beskriva 

elevens behov. Utifrån dessa rubriker anges elevens behov, det är lätt att beskrivningen kring 

eleven kan bli individbundna och får ett kategoriskt perspektiv enligt min mening. Vid dessa 

rubriker anges elevens behov, då bör, enligt min mening även orsakerna till stödet beskrivas. 

Även orsakerna kan bli individbundna, kategoriskt perspektiv, pga. att det inte efterfrågas 

efter skolverksamhetens orsaker till behovet av stödet. Däremot hade två av mallarna 

åtgärdsrubriker gällande hela skolverksamheten, individ-, grupp, skol/organisationsnivå. 

Dessa rubriker ger en möjlighet att hjälpa upprättaren att skriva åtgärderna utifrån ett 

relationellt perspektiv. Dessa rubriker kan även vara till hjälp kring ansvarsfördelningen. Men 

mallarna hjälper inte upprättaren att inte skriva eleven som ansvarig för åtgärderna. Detta kan 

medföra att åtgärderna får ett kategoriskt perspektiv.  

 Ingen av ÅP rubriker handlade om elevens förmågor och intressen. Detta kunde ha varit 

en hjälp till upprättaren att skriva ett ÅP utifrån ett relationellt perspektiv. Även 
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vårdnadshavarnas medverkan skulle kunna påverka ÅP att skrivas utifrån ett perspektiv. Dock 

är jag osäker vilket perspektiv ÅP skulle få.  

Perspektiv utifrån innehållet 

I denna del redovisas granskningen av innehållet i de tio åtgärdsprogrammen inom ämnet 

matematik utifrån ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. Redovisningen börjar med att 

granska hur ÅP beskriver elevens behov, målen på lång och kort sikt, därefter åtgärderna, 

orsaker till specialpedagogsikt behov och ansvaret för åtgärderna. Vidare undersöks hur ÅP 

tar vara på specialpedagogisk verksamhet, elevens förmågor och intressen, sedan språkets 

betydelse i ÅP och till sist reflektion över perspektiv utifrån innehållet. 

 De olika ÅP kommer att kallas för ÅP 1, ÅP 2 o.s.v. Vid varje utdrag kommer det anges 

vilket ÅP som avses genom (ÅP 1), (ÅP 2) o.s.v. 

Beskrivning av elevens behov 

Skolverket (2009) påpekar att ett ÅP ska innehålla en kortfattad dokumentation om elevens 

behov. Vid granskningen av de tio ÅP visar det sig att alla ÅP förutom ÅP 4 har en kort 

beskrivning av elevens behov. I ÅP 1, 2 och 3 försöker man mer ingående beskriva elevens 

behov inom matematik: 

 

Stärk självförtroendet när det gäller matematik. Få tillfällen att öva och bli säker på uppgifter på elevens  

egen nivå samt få hjälp med strategier. (ÅP 1) 

 

Eleven behöver stöd av en vuxen för att genomföra och slutföra arbeten på ett bra sätt. Eleven behöver 

jobba med konkret matematik och mattesamtal för att se samband och lära sig bra strategier. (ÅP 2)  

 

Eleven har behov av särskilt stöd i matematik för att nå delar av kunskapskraven i åk 3. Eleven är i behov 

av tät återkoppling. Eleven är visuellt stark och är i behov av visuellt stöd i matematik. Eleven är i behov 

av att förstärka arbetet med de ”fyra faserna” i matematiken samt lära sig arbeta med 

elevboken/mattehjälp. Där eleven behöver rita skriva innan symboler. (ÅP 3) 

 

 

 I ÅP 4 framgick inte något om elevens behov utan man hänvisar till föregående 

åtgärdsprogram:  

 

Se föregående åtgärdsprogram. (ÅP 4) 

 

I ÅP 6 hade den som utarbetat åtgärden beskrivit hur arbetet runt eleven fungerat i stället för 

att förklara elevens behov: 

 

… På ma-lektionerna finns alltid spec.hjälp. En veckotimme har eleven ensam med spec.lär. för ma/sv 

träning… (ÅP 6) 
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I ÅP 7 och ÅP 8 står det inget om elevens behov inom ämnet matematik, endast mål och 

åtgärder står beskrivna. Det enda som kan utläsas var att eleven har svårigheter med de 

teoretiska ämnena: 

 

Eleven har lätt för att uttrycka sig, men behöver fortfarande träna på att läsa och skriva. Eleven har 

tillgång till bärbar dator och ClassMate. (ÅP 7) 

 

…Eleven har många starka sidor och i skolarbetet har eleven stor nytta av sin förmåga att lyssna, vilja, 

vara noggrann och ordningsam. Eleven har ganska svårt med Grov-/finmotoriken, vilket gör att elevens 

bokstäver blir ganska stora. (ÅP 8)  

 

ÅP 5, ÅP 9 och ÅP 10 har en mer övergripande beskrivning, en elev med svårigheter inom 

matematik:  

 

…I ämnet matematik uppvisar eleven svårigheter att se samband och att hitta strategier för att lösa 

uppgifter. (ÅP5) 

 

Eleven behöver vid nya moment i matematik få grundliga genomgångar och möjlighet till laborativt 

arbete, enskilt eller i par, åtminstone ytterligare en tid fortsätta att använda alternativa läromedel. (ÅP 9) 

 

Eleven har svårt att utveckla sina kunskaper i matematik. Trots stor arbetsinsats har eleven svårt att 

befästa och utveckla sina kunskaper. (ÅP 10) 

 

Att behovet av stöd uppstår vid mötet med skolmiljön för eleverna är svårt att utläsa i ÅP. 

Endast i ÅP 9 kan ett relationellt perspektiv utläsas genom att upprättaren förklarar att eleven 

behöver arbeta laborativt och behöver grundliga genomgångar. De övriga ÅP skrivs utifrån ett 

kategoriskt perspektiv när svårigheten läggs på eleven, individbundna, istället för på 

skolverksamheten. 

Mål på längre sikt och kortare sikt 

Skolverket (2009) konstaterar att ÅP som innehåller tydliga åtgärder som kan uppnås på kort 

sikt har god effekt. De anser att arbete med kortsiktiga mål mot långsiktiga mål ökar skolans 

möjligheter till bedömning av åtgärdernas effekt. Målen som upprättas ska vara relevanta, 

realistiska, konkreta och kunnas utvärderas. ÅP mål ska vara relatera till läroplanen. I ÅP 3, 4, 

5, 8, 9, och 10 är de långsiktiga målen relaterade till läroplanen. Målen är dock skrivna utifrån 

ett kategoriskt perspektiv när målen endast inriktas mot eleven: 

 

Att eleven ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik. (ÅP 1) 

 

Klara kunskapskraven i skrivning (åk 3). Lösa enkla problem och välja en bra strategi. (ÅP 2) 

 

Eleven har behov av särskilt stöd i matematik för att nå delar av kunskapskraven i åk. 3. (ÅP 3) 

 

Eleven ska i samspel med vuxna och kamrater utvecklas vidare språkligt och socialt. Eleven ska klara 

3:ans mål. (ÅP 4) 
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Eleven ska nå kunskapskraven för år 3 i svenska och matematik. (ÅP 5) 

 

Att kunna använda svenska språket i tal och skrift. Att kunna använda sig av ett matematiskt tänkande i 

vardagslivet. (ÅP 6) 

 

…Kunna multiplikationstabellerna med säkerhet… (ÅP 7) 

 

Att nå målen i årskurs 6 efter sin egen förmåga. (ÅP 8) 

 

Klara kunskapskraven och nationella proven för årskurs 6. (ÅP 9) 

 

Att eleven ska uppnå kunskapskraven för matematik i åk 6. (ÅP 10) 

 

 

Inom det relationella perspektivet ska stödet som ges till eleven ha ett långsiktigt 

tidsperspektiv och utifrån ett kategoriskt perspektiv ska stödet ha ett kortsiktigt perspektiv. 

Enligt min mening har upprättaren i ÅP 3, 4, 8, 9 och 10 valt att skriva mer långsiktiga mål 

under kortsiktiga mål pga. de höga förväntningar som upprättaren har på eleven: 

 

 

Kunna addera och subtrahera tal inom talområdet 0-20 och kunna visa hur hon har tänkt genom att rita 

och skriva. Förstå positionssystemet hur tal är uppbyggda vad gäller ental, tiotal och hundratal. På egen 

hand kunna lösa enkla problem inom addition och subtraktion. (ÅP 3) 

 

…Eleven ska kunna se samband och mönster inom matematiken och dra nytta av dem när eleven löser 

uppgifter. Eleven ska vara säker på addition inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång. Eleven ska 

kunna varar säker på subtraktion inom talområdet till 0-20. Eleven ska kunna tals olika värde i 

positionssystemet (ental, tiotal och hundratal). (ÅP 4) 

 

… Ha talförståelse och kunna räkna enkla additioner (upp till hundratal) genom såväl huvudräkning som 

algoritmer. Ha talförståelse och kunna räkna enkla subtraktioner (upp till hundratal) genom såväl 

huvudräkning som i algoritmer… (ÅP 8) 

 

…Kunna lilla och stora plus och minus automatiskt. Kunna multiplikationstabellerna t.o.m. 5:ans tabell. 

Kunna räkna subtraktion med uppställningar. (ÅP 9) 

 

Eleven ska bli säker på och kunna använda kunskaper inom följande områden: Digital tid. Algoritmer, 

uppställning i addition med minnessiffra, uppställning i subtraktion med växling. Taluppfattning, höga tal 

upp till 100 000. Multiplikationstabellerna, främst 6: ans, 7:ans och 8:ans tabell. (ÅP 10) 

 

Det går inte att bestämma om ett ÅP har skrivits utifrån ett kategoriskt perspektiv eller 

relationellt perspektiv utifrån om de har kortsiktiga eller långsiktiga mål. Det är innehållet i 

målen som avgör vilket perspektiv som upprättaren har. ÅP kan ha ett relationellt perspektiv i 

de kortsiktiga målen om målen är upprättade för skolverksamheten, vilket inget av ÅP är.  

Åtgärder  

Utifrån det kategoriska perspektivet inriktas den pedagogiska kompetensen på ämnesspecifika 

och undervisningscentrerade åtgärder. I ÅP 1, 2, 5 och 9 riktas åtgärderna till uppgifter som 

eleven skall göra, vilket jag ser som undervisningscentrerade åtgärder: 
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X ordnar matteuppgifter som är lagom för eleven att jobba med när eleven är klar med andra uppgifter. 

Visa eleven olika strategier att lösa uppgifter och möjlighet att använda konkret material. Fortsätta öva på 

uppställningar i addition och subtraktion. (ÅP 1) 

 

I klassrummet har eleven tydligt arbetsschema som X och X ansvarar för är ifyllda. (både Sv och Ma) X 

arbetar enskilt vid 3 illfällen i veckan med eleven: Matte, mycket kopplat till det konkreta och muntligt för 

att öva begrepp... (ÅP 2) 

 

Eleven får individuellt stöd och anpassat material. Eleven får uppmuntran när eleven tar egna initiativ och 

gör sina uppgifter. (ÅP 5) 

 

… Eleven använder konkret arbetsmaterial i matte. Eleven har anpassade arbetsuppgifter i bänken (läs och 

skriv, ma)… (ÅP 6) 

 

Eleven behöver ha tydligt avgränsade arbetsuppgifter och få veta/vara med och bestämma när han ska 

vara färdig med dem. Läraren sätter upp mål för eleven…. (ÅP 9) 

 

I ÅP 3, 7 och 8 förekommer inriktade åtgärder i undervisningen ur ett direkt kategoriskt 

perspektiv: 
 

Eleven kommer att få en- till en undervisning 3ggr/vecka av speciallärare med fokus på repetition och 

förståelse för nya moment. Vikten kommer att läggas på förståelse och på konkretisering för att eleven så 

småningom ska abstrahera. Förstärkning – de fyra faserna. (ÅP 3) 

 

Arbetslaget utnyttjar varandras kompetenser. Schemaläggning har bidragit till att klasserna får fler 

grupptimmar. Tillgång till inlästa läromedel. Tydliga genomgångar Läser texter och uppgifter… 

Informera eventuella vikarier om åtgärdsprogrammet. Individuellt anpassat stöd. Eleven får inskannade 

läromedel… (ÅP 7) 

 

Undervisningen och arbete sker dels inom klassens ram och dels i åldershomogena grupper i ämnena 

matematik och engelska… Eleven får extra undervisning vid två tillfällen i veckan á 60 minuter per vecka 

enskilt/par med klassläraren… I matematik och engelska har eleven anpassade läromedel som eleven 

arbetar… Eleven har även samma material som övriga klasskamrater i engelska och matematik för att få 

samma genomgångar då eleven har god auditiv förmåga. Eleven har även möjlighet att arbeta med 

laborativt material. (ÅP 8) 

 

Inom det relationella perspektivet ska den pedagogiska kompetensen anpassa undervisningen 

till elevernas förutsättningar, något som sker i några av de olika ÅP. I ÅP 3, ÅP 9 och ÅP 10 

skall pedagogen anpassa sin undervisning efter elevens behov. ÅP 10 ges pedagogerna 

kompetensutveckling och stöd i sin undervisning. Även i ÅP 6 sker en anpassning av 

undervisningen på grund av att eleven deltog på sin nivå under teorilektioner, något som visar 

på ett relationellt synsätt:  

 

Lärare som undervisar eleven bör ställa konkreta och precisa frågor och eleven behöver ges tid när eleven 

ska svara på frågor och eleven är beroende av lugn och ro för att uppfatta och förstå vad som sägs…. 

 (ÅP 3) 

 

Eleven fortsäter att delta på sin nivå på de teoretiska lektionerna och gör lämpliga delar av uppgifterna. 

(ÅP 6) 

 

Alla lärare som möter eleven behöver vara införstådda med elevens svårigheter… (ÅP 9) 

 

Behöriga lärare i matematik. Kompetensutveckling till undervisande lärare. Matematikstödjare på skolan 

stödjer klassläraren. Klassläraren planerar klassens arbete med gemensamma genomgångar och samtal 



31 

inom olika områden i matematik, arbetsschema som beskriver vilka arbetsuppgifter eleverna förväntas 

göra, uppföljning av kunskapsutveckling genom bl.a. rättning av räknehäften... (ÅP 10) 

 

Också i ÅP 4, 5 och 7 visas på ett relationellt synsätt genom att skolverksamheten skall 

anpassas efter elevens behov genom undervisning i mindre grupper: 
 

Lärarna och fritispedagog ges förutsättningar att arbeta med klassen i mindre grupperingar. (ÅP 4) 

 

Klassen har två lärare och en fritispedagog som arbetar med klassen i olika mindre grupperingar. (ÅP 5) 

 

Schemaläggning har bidraget till att klasserna får fler grupptimmar. (ÅP 7) 

 

ÅP 8 och ÅP 9 har ett relationellt perspektiv då pedagogerna ska placera eleven utifrån 

dennes behov i klassrummet: 
 

Eleven placeras långt fram i klassrummet så eleven har nära till tavlan och nära till läraren vid 

gemensamma genomgångar. (ÅP 8) 

 

Genom att användandet av bänkar i klassrummet, finns alltid möjlighet att åstadkomma en lugn vrå… 

Dessutom finns även möjlighet att använda de grupprum som finns i anslutning till klassrummet….  

(ÅP 9) 

 

Pedagogerna i ÅP 6 och ÅP 7 ska anpassa sin undervisning med kompensatoriska hjälpmedel, 

ett relationellt perspektiv: 

 

Eleven använder sin bärbara dator i klassrummet med bl.a. Symwriter, Claro Read Pro och matte-

program… (ÅP 6) 

 

Tillgång till inlästa läromedel. Tydliga genomgånga. Läser texter och uppgifter…Informera eventuella 

vikarier om åtgärdsprogrammet… Eleven får inskannade läromedel… (ÅP 7) 

 

Åtgärderna i ÅP är upprättade utifrån både ett kategoriskt perspektiv och relationellt 

perspektiv. ÅP 4 och ÅP 10 är skrivna enbart utifrån ett relationellt perspektiv, där 

skolverksamheten skall hjälpa eleven. Medan i ÅP 1 och ÅP 2 är åtgärderna 

undervisningscentrerade, ett kategoriskt perspektiv. Med vilka perspektiv var åtgärderna 

utifrån de matematiska upprättade?  

 Åtgärderna utifrån matematiksvårigheter har jag valt att gruppera på två sätt, 

mängdträning och förståelseträning (se Engström 2003). Mängdträning handlar om enkla 

räknefärdigheter, följa regler, träning eller memorering. I förståelseträning tränas 

tankeaktiviteter, abstraktion, skapa mönster, resonemang och utveckling. Dock är åtgärderna 

skrivna på sådant sätt att det är eleven som ska åtgärdas vilket medför att dessa skrivs utifrån 

ett kategoriskt perspektiv. 

Ett åtgärdsprogram, ÅP 3, innehåller både mängdträning och förståelseträning. 

Åtgärderna skall fokuseras på repetition (mängträning) och förståelse och konkretisering 

(förståelseträning): 
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Eleven kommer att få en- till en undervisning 3ggr/vecka av speciallärare med fokus på repetition och 

förståelse för nya moment. Vikten kommer att läggas på förståelse och på konkretisering för att eleven så 

småningom ska abstrahera. Förstärkning – de fyra faserna. (ÅP 3) 

 

I ÅP 1, 6 och 8 handlar åtgärderna om mängdträning. I ÅP 1 får eleven nya matteuppgifter 

när eleven är klar med andra och får lära sig olika strategier (regler). Eleverna i ÅP 6 och ÅP 

8 ges anpassade arbetsuppgifter, räknefärdighet:  

 
X ordnar matteuppgifter som är lagom för eleven att jobba med när eleven är klar med andra uppgifter. 

Visa eleven olika strategier att lösa uppgifter och möjlighet att använda konkret material. Fortsätta öva på 

uppställningar i addition och subtraktion. (ÅP 1) 

 

…Eleven använder konkret arbetsmaterial i matte. Eleven har anpassade arbetsuppgifter i bänken (läs och 

skriv, ma)…(ÅP 6) 

 

… I matematik och engelska har eleven anpassade läromedel som eleven arbetar… eleven har även 

samma material som övriga klasskamrater i engelska och matematik för att få samma genomgångar då 

eleven har god auditiv förmåga. Eleven har även möjlighet att arbeta med laborativt material. (ÅP 8) 

 

Åtgärderna i ÅP 2 innehåller förståelseträning genom att matematiken är kopplad till det 

konkreta och muntliga för att öva begrepp: 

 

X arbetar enskilt vid 3 tillfällen i veckan med eleven: Matte, mycket kopplat till det konkreta och muntliga 

för att öva begrepp… (ÅP 2) 

 

Åtgärderna inom matematiken hade främst ett kategoriskt perspektiv. 

Orsaker till specialpedagogisk hjälp 

Behovet till specialpedagogisk hjälp ses inom det relationella perspektivet orsakas av elever i 

svårigheter som uppstår i mötet med utbildningsmiljön. Det kategoriska perspektivet utgår 

från elever med svårigheter, svårigheterna är medfödda eller individbundna. I ÅP 1, 2, 3, 5, 6, 

9 och 10 är det eleverna som anses vara i behov av stöd på grund av sina svårigheter inom 

ämnet matematik: 

 

Stärk självförtroendet när det gäller matematik. Få tillfällen att öva och bli säker på uppgifter på elevens 

egen nivå samt få hjälp med strategier. (ÅP 1) 

 

Eleven behöver stöd av en vuxen för att genomföra och slutföra arbeten på ett bra sätt. Eleven behöver 

jobba med konkret matematik och mattesamtal för att se samband och lära sig bra strategier. (ÅP 2) 

 

Eleven har behov av särskilt stöd i matematik för att nå delar av kunskapskraven i åk 3. Eleven är i behov 

av tät återkoppling. Eleven är visuellt stark och är i behov av visuellt stöd i matematik. Eleven är i behov 

av att förstärka arbetet med de ”fyra faserna” i matematiken samt lära sig arbeta med 

elevboken/mattehjälp. Där eleven behöver rita skriva innan symboler. (ÅP 3) 

 

I ämnet matematik uppvisar eleven svårigheter att se samband och att hitta strategier för att lösa uppgifter. 

(ÅP 5) 

 

…Eleven har anpassad studiegång och deltar på lektionerna på sin nivå… (ÅP 6) 
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Eleven behöver vid nya moment i matematik få grundliga genomgångar och möjlighet till laborativt 

arbete, enskilt eller i par, åtminstone ytterligare en tid fortsätta att använda alternativa läromedel. (ÅP 9) 

 

Eleven har svårt att utveckla sina kunskaper i matematik. Trots stor arbetsinsats har eleven svårt att 

befästa och utveckla sina kunskaper. (ÅP 10) 

 

I ÅP 7 och ÅP 8 står det inget om elevens behov inom matematikämnet i ÅP. De behov som 

avser andra ämnen och/eller hjälpmedel i ÅP utgår från att eleven har ett individbundet behov, 

ett kategoriskt perspektiv. Det är eleven som skall åtgärdas: 

 

Eleven har lätt för att uttrycka sig, men behöver fortfarande träna på att läsa och skriva. Eleven har 

tillgång till bärbar dator och ClassMate. (ÅP 7) 

 

…Eleven har många starka sidor och i skolarbetet har eleven stor nytta av sin förmåga att lyssna, vilja, 

vara noggrann och ordningsam. Eleven har ganska svårt med Grov-/finmotoriken, vilket gör att elevens 

bokstäver blir ganska stora. (ÅP 8) 

 

I ÅP 4 står det vid elevens behov att: Se föregående åtgärdsprogram. Vid närmare granskning 

av ÅP uppfattas orsakerna till det specialpedagogiska behovet bero på elevens svårigheter. 

Målen i ÅP är formulerade utifrån ett kategoriskt perspektiv: 

 

…Eleven ska kunna se samband och mönster inom matematiken och dra nytta av dem när eleven löser 

uppgifter. Eleven ska vara säker på addition inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång. Eleven ska 

kunna vara säker på subtraktion inom talområdet till 0-20. Eleven ska kunna tals olika värde i 

positionssystemet (ental, tiotal och hundratal). (ÅP 4) 

 

Inget av ÅP uppger att elevens behov av stöd uppstår i mötet med skolan verksamhet utan ÅP 

utgår från elever med svårigheter. 

 Däremot inom det relationella perspektivet ligger fokus för specialpedagogiska åtgärder 

på hela verksamheten, elev, lärare och lärandemiljö. I tre av ÅP låg tyngdpunkten bland 

åtgärderna på vad pedagogerna behövde göra för att anpassa undervisningen till eleven. I ett 

av ÅP, ÅP 10, står att pedagogerna skall få stöd i sin undervisning av en matematikstödjare 

och kompetensutveckling: 

 

Lärare som undervisar eleven bör ställa konkreta och precisa frågor och eleven behöver ges tid när eleven 

ska svara på frågor och eleven är beroende av lugn och ro för att uppfatta och förstå vad som sägs… 

Eleven kommer att få en- till en undervisning 3ggr/vecka av speciallärare med fokus på repetition och 

förståelse för nya moment. Vikten kommer att läggas på förståelse och på konkretisering för att eleven så 

småningom ska abstrahera. Förstärkning – de fyra faserna. (ÅP 3) 

 

Arbetslaget utnyttjar varandras kompetenser. Schemaläggning har bidragit till att klasserna får fler 

grupptimmar. Tillgång till inlästa läromedel. Tydliga genomgångar Läser texter och uppgifter… 

Informera eventuella vikarier om åtgärdsprogrammet. Individuellt anpassat stöd. Eleven får inskannade 

läromedel… (ÅP 7) 

 

Behöriga lärare i matematik. Kompetensutveckling till undervisande lärare. Matematikstödjare på skolan 

stödjer klassläraren. Klassläraren planerar klassens arbete med gemensamma genomgångar och samtal 

inom olika områden i matematik, arbetsschema som beskriver vilka arbetsuppgifter eleverna förväntas 

göra, uppföljning av kunskapsutveckling genom bl.a. rättning av räknehäften. Arbete i liten grupp vid ett 
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tillfälle/veckan. Eleven får egna instruktioner och stöd inom klassens ram. Eleven arbetar i liten grupp vid 

ett tillfälle/vecka utöver ordinarie lektioner i matematik vid två tillfällen per vecka (specialpedagogen). 

 (ÅP 10) 

 

I det kategoriska perspektivet läggs fokus för de specialpedagogiska åtgärderna endast på 

eleven. Detta gäller i de flesta ÅP:  

 

X ordnar matteuppgifter som är lagom för eleven att jobba med när eleven är klar med andra uppgifter. 

Visa eleven olika strategier att lösa uppgifter och möjlighet att använda konkret material. Fortsätta öva på 

uppställningar i addition och subtraktion. (ÅP 1) 

 

I klassrummet har eleven tydligt arbetsschema som X och X ansvarar för är ifyllda (både Sv och Ma). X 

arbetar enskilt vid 3 illfällen i veckan med eleven: Matte, mycket kopplat till det konkreta och muntligt för 

öva begrepp… …Då får eleven läxa från måndag till fredag (ma + sv) (ÅP 2) 

 

Lärarna och fritidspedagogen ges förutsättningar att arbeta med klassen i mindre grupperingar. Eleverna 

ska ges förutsättningar att få vägledning av vuxna för att kunna lyssna till varandra och förstå varandras 

olika behov och tankegångar. Eleven ska uppmuntra sig själv, genom att tänka jag kan, jag är glad. 

Klasslärare ger uppmuntran. Eleven ska be om hjälp vid behov. Eleven får anpassat individuellt stöd 

2ggr/v (specialpedagogen). (ÅP 4) 

 

Klassen har två lärare och en fritidspedagog som arbetar med klassen i olika mindre grupperingar. Detta 

möjliggör att pedagogerna kan ge eleven stöd och hjälp. Eleven får individuellt stöd och anpassat 

material. Eleven får uppmuntran när eleven tar egna initiativ och gör sina uppgifter. Eleven får 

individuellt stöd av specialpedagog 4 gr/v. (ÅP 5) 

 

… Eleven använder sin bärbara dator i klassrummet med bl.a. Symwriter, Claro Read Pro och matte-

program. Eleven använder konkret arbetsmaterial i matte. Eleven har anpassade arbetsuppgifter i bänken 

(läs och skriv, ma)… (ÅP 6) 

 

 

Undervisningen och arbete sker dels inom klassens ram och dels i åldershomogena grupper i ämnena 

matematik och engelska… Eleven får extra undervisning vid två tillfällen i veckan á 60 minuter per vecka 

enskilt/par med klassläraren… Eleven placeras långt fram i klassrummet så eleven har nära till tavlan och 

nära till läraren vid gemensamma genomgångar… I matematik och engelska har eleven anpassade 

läromedel som eleven arbetar… eleven har även samma material som övriga klasskamrater i engelska och 

matematik för att få samma genomgångar då eleven har god auditiv förmåga. Eleven har även möjlighet 

att arbeta med laborativt material. (ÅP 8) 

 

Alla lärare som möter eleven behöver vara införstådda med elevens svårigheter… Vissa lektioner har 

klassen s.k. IUP-lektion då varje elev arbetar speciellt med sina egna mål. I klassrummet finns alltid 

konkret materiel för matematikarbetet att tillgå… Genom att användandet av bänkar i klassrummet, finns 

alltid möjlighet att åstadkomma en lugn vrå… Dessutom finns även möjlighet att använda de grupprum 

som finns i anslutning till klassrummet… Eleven behöver ha tydligt avgränsade arbetsuppgifter och få 

veta/vara med och bestämma när han ska vara färdig med dem. Läraren sätter upp mål för eleven… Vid 

två tillfällen per vecka (2x30 minuter) får eleven extra stöd i ämnena matematik, svenska och engelska. 

Det är viktigt att eleven tar till vara på dessa tillfällen. (ÅP 9) 

 

I ÅP 4, 5, 7, 9 och 10 anges hur verksamheten kan hjälpa eleven och/eller hur eleven kan 

hjälpa sig själv:  

 
 

Lärarna och fritidspedagogen ges förutsättningar att arbeta med klassen i mindre grupperingar. Eleverna 

ska ges förutsättningar att få vägledning av vuxna för att kunna lyssna till varandra och förstå varandras 

olika behov och tankegångar. Eleven ska uppmuntra sig själv, genom att tänka jag kan, jag är glad. 
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Klasslärare ger uppmuntran. Eleven ska be om hjälp vid behov. Eleven får anpassat individuellt stöd 

2ggr/v (specialpedagogen). (ÅP 4) 

 

Klassen har två lärare och en fritidspedagog som arbetar med klassen i olika mindre grupperingar. Detta 

möjliggör att pedagogerna kan ge eleven stöd och hjälp. Eleven får individuellt stöd och anpassat 

material. Eleven får uppmuntran när eleven tar egna initiativ och gör sina uppgifter. Eleven får 

individuellt stöd av specialpedagog 4 gr/v. (ÅP 5) 

 

Arbetslaget utnyttjar varandras kompetenser. Schemaläggning har bidraget till att klasserna får fler 

grupptimmar. Tillgång till inlästa läromedel. Tydliga genomgångar. Läser texter och uppgifter… 

Informera eventuella vikarier om åtgärdsprogrammet. Individuellt anpassat stöd. Eleven får inskannade 

läromedel… (ÅP 7) 

 

Alla lärare som möter eleven behöver vara införstådda med elevens svårigheter… Vissa lektioner har 

klassen s.k. IUP-lektion då varje elev arbetar speciellt med sina egna mål. I klassrummet finns alltid 

konkret materiel för matematikarbetet att tillgå… Genom användandet av bänkar i klassrummet, finns 

alltid möjlighet att åstadkomma en lugn vrå… Dessutom finns även möjlighet att använda de grupprum 

som finns i anslutning till klassrummet… Eleven behöver ha tydligt avgränsade arbetsuppgifter och få 

veta/vara med och bestämma när han ska vara färdig med dem. Läraren sätter upp mål för eleven… Vid 

två tillfällen per vecka (2x30 minuter) får eleven extra stöd i ämnena matematik, svenska och engelska. 

Det är viktigt att eleven tar till vara på dessa tillfällen. (ÅP 9) 

 

Behöriga lärare i matematik. Kompetensutveckling till undervisande lärare. Matematikstödjare på skolan 

stödjer klassläraren. Klassläraren planerar klassens arbete med gemensamma genomgångar och samtal 

inom olika områden i matematik, arbetsschema som beskriver vilka arbetsuppgifter eleverna förväntas 

göra, uppföljning av kunskapsutveckling genom bl.a. rättning av räknehäften. Arbete i liten grupp vid ett 

tillfälle/veckan. Eleven får egna instruktioner och stöd inom klassens ram. Eleven arbetar i liten grupp vid 

ett tillfälle/vecka utöver ordinarie lektioner i matematik vid två tillfällen per vecka.(specialpedagogen) 

 (ÅP 10) 

 

Genom att beskriva det stöd som verksamheten ger eleven, med bland annat mindre grupper, 

uttrycker ÅP ett relationellt perspektiv. Bland ÅP har de flesta ett kategoriskt perspektiv till 

att det är eleven som orsakade behovet av hjälp. Tre av ÅP har dock tyngdpunkten på att 

skolan skall anpassa undervisningen efter elevens behov, relationellt perspektiv. 

Ansvaret över åtgärderna 

I ÅP ska skolan beskriva de åtgärder som den avser att utföra och visa på en tydlig 

ansvarsfördelning. Vid analysen av ÅP framgår att 8 av de 10 ÅP har en tydlig 

ansvarsfördelning, där det anges vem som ansvarig för vad: 

 

Ansvarar alla som arbetar med eleven. (ÅP 3) 

 

Arbete i liten grupp vid ett tillfälle/vecka Matematikstödjaren (ÅP 10) 

 

I ÅP 1 anges namn på personer, men inte vem som ansvarar för vad. I några ÅP riktas 

ansvaret för åtgärderna direkt mot eleven (ÅP 1, 2, 4, 5 och 9). Det handlar om att eleven ska 

ta ansvar för att öva på uppgifter (ÅP 1). I ÅP 6 är det ingen i verksamheten som står som 

ansvarig. Det är bara eleven som skall ta ansvar för åtgärderna enligt dokumentet. Åtgärderna 

som är nedskrivna gäller även enbart eleven, vilket innebär att ÅP har ett kategoriskt 

perspektiv: 
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X ordnar matteuppgifter som är lagom för eleven att jobba med när eleven är klar med andra uppgifter. 

Visa eleven olika strategier att lösa uppgifter och möjlighet att använda konkret material. Fortsätta öva på 

uppställningar i addition och subtraktion. (ÅP 1) 

 

 … Eleven använder konkret arbetsmaterial i matte...  

… Eleven använder sin bärbara dator i klassrummet med bl.a. Symwriter, Claro Read Pro och matte-

program. Eleven använder konkret arbetsmaterial i matte. Eleven har anpassade arbetsuppgifter i bänken 

(läs och skriv, ma)… (ÅP 6) 

 

I klassrummet har eleven tydligt arbetsschema som X och X ansvarar för är ifyllda. (både Sv och Ma) X 

arbetar enskilt vid 3 illfällen i veckan med eleven: Matte, mycket kopplat till det konkreta och muntligt för 

öva begrepp… …Då får eleven läxa från måndag till fredag (ma + sv) (ÅP 2) 

 

I ÅP 2 ska eleven ta ansvar för att göra läxan och underförstått arbeta efter ett arbetsschema 

vilket ger ett kategoriskt perspektiv. Medan i fyra andra ÅP riktades åtgärderna till skolans 

verksamhet, ÅP 3, 7, 8 och 10. Genom att lägga ansvaret på verksamheten har ÅP ett 

relationellt perspektiv: 

 

Lärare som undervisar eleven bör ställa konkreta och precisa frågor och eleven behöver ges tid när eleven 

ska svara på frågor och eleven är beroende av lugn och ro för att uppfatta och förstå vad som sägs… 

Eleven kommer att få en- till en undervisning 3ggr/vecka av speciallärare med fokus på repetition och 

förståelse för nya moment. Vikten kommer att läggas på förståelse och på konkretisering för att eleven så 

småningom ska abstrahera. Förstärkning – de fyra faserna. (ÅP 3) 

 

Arbetslaget utnyttjar varandras kompetenser. Schemaläggning har bidraget till att klasserna får fler 

grupptimmar. Tillgång till inlästa läromedel. Tydliga genomgångar Läser texter och uppgifter… 

Informera eventuella vikarier om åtgärdsprogrammet. Individuellt anpassat stöd. Eleven får inskannade 

läromedel… (ÅP 7) 

 

Undervisningen och arbete sker dels inom klassens ram och dels i åldershomogena grupper i ämnena 

matematik och engelska… Eleven får extra undervisning vid två tillfällen i veckan á 60 minuter per vecka 

enskilt/par med klassläraren… Eleven placeras långt fram i klassrummet så eleven har nära till tavlan och 

nära till läraren vid gemensamma genomgångar… I matematik och engelska har eleven anpassade 

läromedel som eleven arbetar… eleven har även samma material som övriga klasskamrater i engelska och 

matematik för att få samma genomgångar då eleven har god auditiv förmåga. Eleven har även möjlighet 

att arbeta med laborativt material. (ÅP 8) 

 

Behöriga lärare i matematik. Kompetensutveckling till undervisande lärare. Matematikstödjare på skolan 

stödjer klassläraren. Klassläraren planerar klassens arbete med gemensamma genomgångar och samtal 

inom olika områden i matematik, arbetsschema som beskriver vilka arbetsuppgifter eleverna förväntas 

göra, uppföljning av kunskapsutveckling genom bl.a. rättning av räknehäften. Arbete i liten grupp vid ett 

tillfälle/veckan. Eleven får egna instruktioner och stöd inom klassens ram. Eleven arbetar i liten grupp vid 

ett tillfälle/vecka utöver ordinarie lektioner i matematik vid två tillfällen per vecka.(specialpedagogen) 

 (ÅP 10) 

 

I ÅP 4 ska eleven ta ansvar för att uppmuntra sig själv och be om hjälp vid behov:  

 

Lärarna och fritidspedagogen ges förutsättningar att arbeta med klassen i mindre grupperingar. Eleverna 

ska ges förutsättningar att få vägledning av vuxna för att kunna lyssna till varandra och förstå varandras 

olika behov och tankegångar. Eleven ska uppmuntra sig själv, genom att tänka jag kan, jag är glad. 

Klasslärare ger uppmuntran. Eleven ska be om hjälp vid behov. Eleven får anpassat individuellt stöd 

2ggr/v (specialpedagogen). (ÅP 4) 
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I ÅP 5 förmedlas att eleven ska få uppmuntran vid eget initiativtagande och för att ha gjort 

sina uppgifter. Detta innebär att eleven själv kan ses som ansvarig vid dessa åtgärder: 

 

Klassen har två lärare och en fritidspedagog som arbetar med klassen i olika mindre grupperingar. Detta 

möjliggör att pedagogerna kan ge eleven stöd och hjälp. Eleven får individuellt stöd och anpassat 

material. Eleven får uppmuntran när eleven tar egna initiativ och gör sina uppgifter. Eleven får 

individuellt stöd av specialpedagog 4 gr/v. (ÅP 5) 

 

Ansvaret för åtgärderna varierar mellan ÅP. Fem av ÅP riktades ansvaret enbart på eleven 

vilket medförde att de fick ett kategoriskt perspektiv. De andra ÅP fördelades ansvaret mellan 

olika delar i skolverksamheten.  

Specialpedagogisk verksamhet 

Det är inte enbart pga att skolan tar ansvar för åtgärderna som ÅP får ett relationellt 

perspektiv. Jag har även studerat hur skolorna har valt att stötta eleverna i ÅP utifrån enskild 

undervisning, i mindre grupper eller nivågruppering. Enskild undervisning kan ses som ett 

uttryck för ett kategoriskt perspektiv på grund av att det är eleven som skall förändras. Enligt 

tidigare forskning (se Ahlberg och Engström 2003) kan olika grupperingar ge stöd eller 

stjälpa elevens utveckling. I de granskade ÅP anges om eleven får extrastöd genom enskild 

undervisning, mindre grupp eller nivågruppering. Om eleverna inte får extrastöd i någon av 

dessa grupper antar jag att stödet ges inom klassrummets ramar. I ÅP 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 

skapas åtgärder genom enskild undervisning antingen med klassläraren eller 

specialpedagog/speciallärare. I ÅP 7 står det att eleven ska få individuellt anpassat stöd vilket 

enligt min mening kan innebära att stödet även kan ske i grupp. I ÅP 4, 5, 7, 8, 9 och 10 

anpassas undervisningen för eleven i en mindre grupp. Det är endast i ett ÅP, ÅP 8, som 

nivågruppering sker: 

 

Undervisning och arbete sker dels inom klassens ram och dels i åldershomogena grupper i ämnena 

matematik och engelska. (ÅP 8) 

 

Av ÅP 1, 7, 8 och 9 framgår inte om eleven fick eller inte fick specialpedagogiskt stöd. I ÅP 7 

och 8 ska eleven få individuellt stöd från klassläraren. I ÅP 9 ska eleven få stöd av pedagoger 

vid två tillfällen per vecka. Enligt min mening är det därför svårt att avgöra vilket perspektiv 

ÅP uttrycker vad gäller specialpedagogisk stöd. 

 Den specialpedagogiska kompetensen ska, utifrån det relationella perspektivet, hjälpa 

till vid planering för en differentierad undervisning för eleven. Endast i ÅP 10 visar på en 

differentiering i undervisningen utifrån det specialpedagogiska stödet: 

 

Matematikstödjare på skolan stödjer klassläraren. (ÅP 10) 

 



38 

I huvudsak, detta gäller samtliga ÅP, nyttjas den specialpedagogiska kompetensen utifrån ett 

kategoriskt perspektiv, att stödet gavs direkt till eleven utifrån dess behov: 

 

X arbetar enskilt vid 3 illfällen i veckan med eleven: Matte, mycket kopplat till det konkreta och muntligt 

för öva begrepp… (ÅP 2) 

 

Eleven kommer att få en- till en undervisning 3ggr/vecka av speciallärare med fokus på repetition och 

förståelse för nya moment. Vikten kommer att läggas på förståelse och på konkretisering för att eleven så 

småningom ska abstrahera. Förstärkning – de fyra faserna. (ÅP 3) 

 

Eleven får anpassat individuellt stöd 2ggr/v (specialpedagogen). (ÅP 4) 

 

Eleven får individuellt stöd av specialpedagog 4 gr/v. (ÅP 5) 

 

Fortsätter med ... spec.hjälp. (ÅP 6) 

 

Eleven arbetar i liten grupp vid ett tillfälle/vecka utöver ordinarie lektioner i matematik vid två tillfällen 

per vecka (specialpedagogen). (ÅP 10) 

 

Det är dock svårt att bestämma vilket perspektiv ÅP har utifrån den specialpedagogiska 

verksamheten.  

Tillvaratagande av elevens förmågor och intressen 

Det är endast ett ÅP som bygger på elevförmågor, ÅP 3: Eleven är visuellt stark och är i 

behov av visuellt stöd i matematik. Inget ÅP hänvisar till elevens intresse. Detta kan ses som 

att upprättaren haft en mer kategoriskt syn på elevens behov och inte sett till elevens förmågor 

och intressen.  

Språkets betydelse 

ÅP som ett dokument är värdefullt i många avseenden. Dokumentet är ett bevis på vilka 

åtgärder skolan har vidtagit och som de är skyldiga till att vidta. Därför är det viktigt att 

textspråket är sådant att läsare av dokumentet förstår innebörden av texten. När språket i en 

text granskas ger det en djupare förståelse av vad texten vill säga. Nedan redovisas några 

otydligheter i texten som gör det svårt att som ”oinvigd” förstå innebörden. 

 ÅP 1 och ÅP 8 har eleverna som kortsiktiga mål att de ska lära sig 

uppställningar/algoritmer. Frågan blir vilken typ av uppställningar/algoritmer, t.ex. vågrätt 

eller lodrätt eller båda? Ett annat exempel är ÅP 2 där det endast står att eleven skall kunna 

visa skriftligt hur denne räknar ut talen. Innebär det att eleven skall skriva ner med ord eller 

matematiksymboler? Endast i ÅP 10 ges en förklaring till vilken typ av algoritm som avses: 

 

Fortsätta att öva på uppställningar i addition och subtraktion. (ÅP 1)  

 

Eleven ska kunna skriftligt visa hur eleven räknar ut addition och subtraktion. (ÅP 2) 
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Ha talförståelse och kunna räkna enkla additioner (upp till hundratal) genom såväl huvudräkning som 

algoritmer. Ha talförståelse och kunna räkna enkla subtraktioner (upp till hundratal) genom såväl 

huvudräkning som i algoritmer. (ÅP 8) 

 

Algoritmer, uppställning i addition med minnessiffra, uppställning i subtraktion med växling. (ÅP 10) 

 

Ibland kan det stå uttryck som rimligtvis är svåra att förstå om man inte har varit med vid 

upprättandet eller inte deltagit i arbetet med åtgärdsprogram på den aktuella arbetsplatsen. I 

ÅP 2 skall eleven lära sig bra strategier. Vad menas man med bra strategier? I ÅP 3 står det 

om de ”fyra faserna i matematiken” och elevboken/mattehjälpen. Vilka är de fyra faserna? Är 

”mattehjälpen” ett läromedel? I ÅP 6 står att eleven använder dataprogrammen Symwriter och 

Claro Read Pro. Vilken typ av dataprogram är det? Samma fråga gäller ClassMate som nämns 

i ÅP 7? Vad är det eleven ska kunna i ÅP 9 när det står lilla och stora plus och minus? 

 

…lära sig bra strategier. (ÅP 2)  

 

Eleven är i behov av att förstärka arbetet med de ”fyra faserna” i matematiken samt lära sig arbetet med 

elevboken/mattehjälpen. (ÅP 3) 

 

Eleven är på LUS 14 i Sv.  

Eleven använder sin bärbara dator i klassrummet med bl.a. Symwriter, Claro Read Pro, och matte 

program. (ÅP 6) 

 

Eleven har tillgång till bärbar dator och ClassMate. (ÅP 7) 

 

 Kunna lilla och stora plus och minus automatiskt. (ÅP 9) 

 

I ett annat ÅP ska eleven nå målen i årskurs 6 efter sin egen förmåga. Ska eleven nå målen 

eller menas det att eleven får misslyckas med att nå målen för årskurs 6? Det står även i ett 

åtgärdsprogram att eleven ska öka sin allmänbildning, vad säger detta om upprättarens 

uppfattning om eleven? 

 

Att nå målen i årskurs 6 efter sin egen förmåga. 

 

Öka sin allmänbildning och lära sig nya ord och begrepp.  

 

Språket kan ha betydelse för vilket perspektiv ÅP får utan att upprättaren är medveten om det. 

Valet av sättet att uttrycka sig viktigt i detta sammanhang. Utdragen ovan ger en negativ bild 

och kategoriskt synsätt på elevens förmåga. 

Reflektion över perspektiv utifrån innehållet. 

De tio ÅP beskriver elevens behov utifrån ett kategoriskt perspektiv. Ett av ÅP hade dock 

delar i beskrivningen av elevens behov utifrån ett relationellt perspektiv. Målen som 

dokumenterades är riktade till eleven och inte till skolverksamheten, kategoriskt perspektiv. 
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Ungefär hälften av ÅP var åtgärderna som är skrivna upprättade både utifrån ett kategoriskt 

perspektiv och relationellt perspektiv. Två ÅP hade enbart relationellt perspektiv på 

åtgärderna, skolverksamheten var ansvarig för åtgärderna. I två andra ÅP var åtgärderna 

undervisningscentrerade vilket medförde att åtgärderna var skrivna utifrån ett kategoriskt 

perspektiv. Det skiljde även ÅP åt vem som ansvarade för åtgärderna. Fem av ÅP var skrivna 

utifrån ett kategoriskt perspektiv, det var eleven som ansvarade för åtgärderna. Bland de andra 

fem ÅP låg ansvaret fördelat på olika delar inom skolverksamheten, vilket medförde att dessa 

åtgärdsprogram var skrivna utifrån ett relationellt perspektiv. Inget av ÅP beskriver orsaken 

till att specialpedagogisk hjälp orsakas av mötet mellan skolverksamheten och eleven, 

relationellt perspektiv. Tre av ÅP hade dock åtgärder till stor del runt anpassning av 

undervisningen. Men vilket perspektiv ÅP hade till specialverksamheten var det svårt att 

avgöra i textinnehållet. 

Sammanfattning av resultatet 

Studien visar att endast två av de studerade mallarnas rubriker har ett relationellt perspektiv i 

sin utformning på en punkt. I dessa tillgodoses elevernas behov utifrån individ-, grupp och 

organisationsnivå. Annars utgår mallarnas rubriker från ett kategoriskt perspektiv genom att 

åtgärderna fokuseras på elevens svårigheter. Rubrikerna handlar om elevens brister, elevens 

mål och elevens behov. Inte någonstans står det om skolans brister, skolans mål och skolans 

behov? Mallarna saknade rubriker/underrubriker som handlade om elevens styrkor och 

intressen. Enligt min mening kan det underlätta för upprättaren att få ett relationellt perspektiv 

på åtgärdsprogrammet. 

 Utifrån innehållet av ÅP har tre dokument ett mer relationellt perspektiv, trots att de 

samtidigt har ett kategoriskt perspektiv. Dessa dokument utgår från undervisningssituationen 

istället för eleven själv. Trots att åtgärderna gäller undervisningen visar de samtidigt på en 

kategorisk syn utifrån att hjälpen riktas direkt till elever som uppvisar svårigheter. Detta 

överensstämmer med andra studier där eleven blir problembärare (Wingård (2007), Giota & 

Emanuelsson (2001), Andreasson (2008) och Persson (2002, 2004)). Därför är det knappast 

förvånade att ÅP skrivs utifrån ett i huvudsak kategoriskt perspektiv. Min slutsats är att 

kontexten av innehållet i ÅP visar på att samtliga åtgärdsprogram har en tydlig starkare 

fokusering mot det kategoriska perspektivet än det relationella perspektivet.  

 

Diskussion  



41 

Enligt skolans styrdokument ska ett ÅP upprättas när en elev befaras att inte nå 

kunskapskraven. ÅP kan ses som en del av skolans verksamhet av dokumentation för sådana 

åtgärder. ÅP är inte bara ett verktyg för eleven svårigheter utan dokumentet har en viktig 

betydelse för skolan, att samordna den specialpedagogiska verksamheten, kvalitetssäkra 

skolan och som dokumentation för granskning av arbetet med elevers behov av särskilt stöd 

enligt Persson (2002). Perssons studie visade att var fjärde elev som hade särskilt stöd 

saknade ett ÅP. 21 % av eleverna behövde särskilt stöd men endast 17 % fick detta enligt 

undersökningen. Denna studie gjordes för 10 år sedan. Frågan som kan ställas är hur det ser 

ut idag? Har skolorna blivit bättre på att möta elever i behov av särskilt stöd? Enligt 

Skolinspektionens rapport 2012 fick många skolor påbackning kring upprättandet av ÅP 

2011. Åtgärderna fokuseras alldeles för mycket på eleverna i stället för skolans organisation. 

En annan studie (Giota & Emanuelsson 2011), fann dock att de flesta  elever som var i behov 

av särskilt stöd fick det. Men vem är ÅP till för, undrar Isaksson (2009) i sin studie. Skolan, 

eleven, föräldern eller staten? Finns det ett svar på denna fråga? 

 Denna studie har inte försökt finna svaret på denna fråga utan vad det står i ett ÅP inom 

matematik i termer av ett kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv. 

Upprättande av åtgärdsprogram utifrån kategoriskt perspektiv och relationellt 

perspektiv 

Min avsikt med studien var att närmare undersöka om ÅP upprättas utifrån ett kategoriskt 

perspektiv eller relationellt perspektiv. Det yttersta ansvaret runt åtgärdsprogram har rektor, 

men dessa kan delegera ansvaret till den specialpedagogiska verksamheten. Arbetet med 

upprättande av ÅP är viktigt och behövs då det är ett dokument som ska arkiveras inför 

framtiden. Därför är det av yttersta vikt hur texten i ÅP formuleras, vilka perspektiv som 

uttrycks vid upprättandet, hur ÅP formuleras och om det kan skada eleven eller hjälpa eleven. 

Vilken hjälp får eleven och på vilket sätt? Hur kan hela organisationen hjälpa eleven? Det 

innebär att denna studie kan vara till hjälp för den specialpedagogiska verksamheten vid 

upprättandet av åtgärdsprogram. Särskilt gäller detta för specialläraren som enligt 

Högskoleförordningen (2012) ska ha de kunskaper som krävs vid upprättande och 

genomförandet av ett åtgärdsprogram. Enligt min mening är det inte eleven som ska vara 

problembäraren utan det är skolan som ska möta eleven på dennes villkor. Jag är medveten 

om att det finns elever i svårigheter som det tar längre tid att hjälpa. Dessa ÅP bör vara 

upprättade på sådant sätt att skolan utgår från elevens kunskaper och anpassar de kortsiktiga 

målen efter vad eleven kan nå med rätt stöd i undervisningen. 
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Vid upprättande av åtgärdsprogram 

Vid upprättande av ett ÅP måste eleven identifieras som en elev med svårigheter, vilket 

grundar sig utifrån vårt normativa ideal som är formulerat från en förutbestämd historisk och 

social kontext om varför särbehandling behövs (Andreasson 2008). När skolan sedan 

upprättar ett ÅP ska elevens behov kortfattat beskrivas utifrån den pedagogiska utredning som 

ligger till grund för upprättande av ÅP. 

 Analysen av ÅP visar att de flesta ÅP förklarar elevens behov utifrån elevens 

svårigheter. Ansvaret anses därför vila på eleven, vilket kan ses som ett kategoriskt synsätt. 

Utifrån de mallar som har studerats får upprättaren hjälp av mallens rubriker, förutom i mall 

B. Där står det endast nuläge och det kan ge upprättaren helt fel signaler om textinnehåll. Det 

som saknas i alla ÅP är en förklaring till elevens svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv, 

de bakomliggande orsakerna i skolverksamheten, hur klassen fungerar, skolsituationen, 

arbetssätt och undervisning (jfr Wingård 2007). Kan en underrubrik i mallarna hjälpa 

upprättaren att skriva orsaker till specialpedagogiskt behov? 

 ÅP ska beskriva elevens behov utifrån elevens kompetens. Andreasson (2008) påpekar 

att det i ÅP är elevernas positiva egenskaper som beskrivs istället för elevens kompetens. I 

studien var det endast en upprättare som tog vara på elevens kompetens i ÅP. En lösning på 

detta problem, anser Andreasson, är att se på helheten i ämnet, istället för på elevens brister. 

Nio av tio ÅP i studien tog inte tillvara på elevens förmågor och intressen. Det skulle vara 

relevant att studera vidare varför upprättaren inte utgår från förmågor och intressen i 

åtgärderna. Kan det vara så att det saknas en ordentlig pedagogisk utredning som en grund för 

ÅP? Alla fyra mallar saknar även en rubrik som handlar om elevens förmågor och intressen. 

Är detta förklaringen till att just detta saknas i ÅP innehåll? 

Utformning och innehåll av åtgärdsprogram 

Persson (2004) anser att skolorna blandar de långsiktiga och kortsiktiga målen på ett 

förvirrande sätt. Utifrån denna studie kan detta förklaras från de mallar som skolorna har. 

Mall C i undersökningen visar inte konkret var upprättaren ska skriva de långsiktiga och 

kortsiktiga målen, utan det krävs att upprättaren är uppmärksam på att skriva ner de 

kortsiktiga målen under rubriken Beskriv konkret förväntat resultat. Målen ska vara kopplade 

till läroplanen vilket lätt kan missas av upprättaren till mall B, där detta inte nämns i 

rubrikerna. Målen var även skrivna utifrån ett kategoriskt perspektiv i studien. Målen var 

skrivna för eleven istället för skolverksamheten. Kan ett ÅP ha mål skrivna för 

skolverksamheten eller skulle då poängen med ett ÅP, ett dokument för åtgärder, gå förlorad? 
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 ÅP i denna studie har främst ett kategoriskt perspektiv på åtgärderna. Bland annat hade 

fyra av de tio ÅP i studien åtgärder som gäller mängdträning. Två av ÅP handlar om 

förståelseträning. Studien visar även att fem av ÅP inte beskriver åtgärder kring matematik 

utan endast hur verksamheten eller eleverna själv skall åtgärda problemen utifrån individ-, 

grupp och organisationsnivå. 

 Åtgärder som skrivs för en elev kan, enligt SOU (2011:58), vara att eleven skall vara 

aktiv på lektionerna och med läxläsning samt vara noggrannare att anteckna läxor. 

Skolans/organisationens åtgärder kan innebära användning av inläst material, att lära eleven 

använda kompensatoriska hjälpmedel, individschema, stödanteckningar, kontakt med 

föräldrar, senareläggande av läxförhör, ändrade mattider eller rasttider, nytt schema, ändring 

av gruppindelning och stöd i form av handledande pedagoger. För gruppnivå kan det handla 

om andra sittplatser i klassrummet, att en vuxen är med i omklädningsrummet efter 

gymnastiklektionen. Den vanligaste åtgärden, enligt Wingård (2007), är extra stöd utanför 

klassrummet och därefter hemarbete, som oftast handlar om att läsa texter. 

 En vanlig åtgärd i ÅP är enskild undervisning. Detta gäller i åtta av tio ÅP, vilket kan 

ses som uttryck för ett kategoriskt perspektiv. Åtgärderna riktas direkt till eleven. Enskild 

undervisning kan dock vara bra, enligt Lundberg och Sterner (2009). Den kan fånga elevernas 

uppmärksamhet, men läraren bör hela tiden utvärdera sin egen undervisning. Enligt min 

mening är det viktigt att all undervisning kring en elev förändras efter elevens behov. Studien 

visar på att de flesta åtgärderna försöker finna andra vägar än enbart enskild undervisning, 

dvs. ett uttryck för ett relationellt perspektiv. I sex av ÅP anges även en anpassning av 

undervisningen till fler lektioner i mindre grupp. 

 ÅP ska tydligt visa vem som är ansvarig för vad. Mallarna i studien innehåller rubriker 

om ansvarsfördelning. Problemet är dock att i ett ÅP anges endast namn, inte vad dessa 

personer ska ansvara för. Om ansvaret enbart vilar på eleven har ÅP upprättats utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. I ett av ÅP i studien vilar ansvaret endast på eleven. Enligt min 

mening krävs det att upprättaren är noggrann med både namn och titel och vem som ska göra 

vad och att eleven inte ansvarar för åtgärderna. 

 Elev och vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara delaktiga i utformningen och det 

yttersta ansvaret för detta har skolan. Det innebär att skolan ansvarar för dokumentationen och 

om inte vårdnadshavarna samtycker till åtgärderna kan de överklaga. Vilka möjligheter ger 

detta vårdnadshavare och elever att vara delaktiga i upprättande av ÅP? Av studien framgår 

inte i dokumentationen om vårdnadshavarna har varit delaktiga i upprättande av ÅP. Det enda 

som framgår är deras närvaro under mötet. Kan åtgärderna påverkas av vårdnadshavarna så 
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att åtgärderna som skrivs får ett mer relationellt perspektiv eller lägger vårdnadshavarna 

ansvaret på sina egna barn? 

 Två oberoende studier, Isaksson (2009) och Wingård (2007), finner att vårdnadshavarna 

inte visste att ÅP upprättats för deras barn. Hur är det möjligt att vårdnadshavarna inte är 

medvetna om att ÅP är upprättade för deras egna barn? Det behövs därför, som jag ser det, 

vidare forskning om vårdnadshavares syn på ÅP och hur delaktiga de verkligen är vid 

upprättandet. Hur kan skolorna bättre visa att eleven och föräldrarna är delaktiga i 

upprättandet av ett ÅP? Skolan måste samtidigt ta sitt ansvar för att åtgärderna är rimliga. Om 

vårdnadshavarna inte är överens med skolan har de rätt att överklaga åtgärderna. 

 Andreasson (2008) påpekar i sin avhandling att en text i ett ÅP är en språklig handling. 

Det är genom texternas språk som ÅP utformas utifrån ett kategoriskt perspektiv eller ett 

relationellt perspektiv. Texten är en bekräftelse på den förhandling som sker vid upprättandet 

av dokumentet och personerna vid upprättandet blir ansvarstagande genom att texten 

undertecknas. ÅP som en text är ett verktyg för skolan och texterna arkiveras. Detta medför 

att texten följer eleven i många år. Hur texten bör formuleras ger Andreasson inga svar på, 

utan pedagogen måste bli medveten om att hon/han skriver en text som skall arkiveras.  

Åtgärderna kring matematikämnet 

2010 uppnådde 17,5 % av eleverna i årskurs nio inte minst godkänt i ämnet matematik. Detta 

kan jämföras mot 5,1 % i ämnet svenska och 4,2 % i ämnet engelska (Kommuner och 

Landsting 2011). Trots detta handlar de flesta åtgärdsprogrammen om svenska i de lägre 

åldrarna (Persson 2002, 2004). Giota och Emanuelssons (2011) studie förklarar detta med att 

rektorerna ansåg att skolorna bäst kunde hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Varför 

hade fler elever åtgärder i svenska i de lägre åldrarna när det största bekymret för eleverna i 

de högre åldrarna är att bli godkända i matematik? Kan orsaken till matematikproblem i högre 

åldrar bero på att skolan, utifrån ett kategoriskt perspektiv, lägger problemet på eleverna? 

Eller beror det på att lärare saknar rätt kompetens för att upptäcka matematiksvårigheter i 

grundskolan? Eller visar sig matematiksvårigheter först i de högre åldrarna? 

 Om man tittar på tidigare utredningar (se Ahlberg 2001, Lundberg & Sterner 2009 m.fl., 

se rubriken Mattematiksvårigheter) så framgår tydligt att orsakerna till matematiksvårigheter 

är mångfacetterade. Skolan har dock, utifrån ett kategoriskt synsätt, i huvudsak ställt krav på 

att eleven skall förändras/anpassas och skolan ”bevaras”. Man kan inte enbart söka orsaken 

hos eleven, utan skolan måste också anpassas till elevens behov. Man måste få med elevens 

svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå.  
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Några andra reflektioner över studiens resultat 

Studiens syfte var att, utifrån ett kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv, studera 

textinnehåll i åtgärdsprogram och struktur hos mallar som använts för att upprätta 

åtgärdsprogram. Mallarnas konstruktion kan enligt min mening styra textens innehåll. 

Resultatet visar på att mallarnas rubriker utgår mer från ett kategoriskt perspektiv än ett 

relationellt perspektiv. Två av åtgärdsprogrammen hade dock en rubrik utifrån ett relationellt 

perspektiv. Det handlade om att åtgärderna skulle ses utifrån hela skolans verksamhet. Enligt 

min mening kan mallarnas konstruktion medföra att åtgärdsprogrammen upprättas utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. Mallarna ger inte det stöd som krävs för att upprättaren ska skriva ett 

åtgärdsprogram utifrån ett relationellt perspektiv utan det krävs enligt min mening att 

upprättaren är väl förtrogen med Skolverkets råd angående åtgärdsprogram (2009). 

 Bland de åtgärdsprogram som har studeras i denna studie har textens innehåll främst ett 

kategoriskt perspektiv, elevens behov beskrivs utifrån eleven själv istället för från 

skolverksamheten. Däremot finns variationer mellan åtgärdsprogrammen hur upprättaren 

väljer att formulera åtgärderna. I vissa åtgärdsprogram lyfts skolverksamheten fram angående 

åtgärder. Detta innebär att åtgärderna bland de studerade åtgärdsprogrammen skrivs både 

utifrån ett kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. Skolverkets råd (2009) angående 

upprättandet av ett åtgärdsprogram visar, enligt min mening, på att ÅP ska upprättas utifrån 

ett relationellt perspektiv. 

 Jag menar dock att det är svårt att skriva ett ÅP enbart utifrån ett relationellt perspektiv. 

Delar av ett ÅP måste formuleras utifrån ett kategoriskt perspektiv då det är elevens 

svårigheter som ska beskrivas. Enligt min studie har dock upprättarna ett övervägande 

kategoriskt perspektiv och detta kan ha orsakats av mallens utformning. 

Åtgärderna inom ämnet matematik handlar i alltför stor utsträckning om 

färdighetsträning, problemet läggs på eleven vilket medför att åtgärderna skrivs från ett 

kategoriskt perspektiv. Matematiksvårigheter löses inte enbart med färdighetsträning enligt 

andra studier (se Ahlberg 2001, Engström 2003, Lundberg & Sterner 2009, McIntosh 2009). 

Detta innebär enligt min mening att skolverksamheten måste tänka över sin undervisning och 

hjälpa eleverna med bl.a. förståelse av tal och taluppfattning. Tidigare studier visar att elever i 

de lägre åldrarna har ÅP som främst berör läs- och skrivsvårigheter och att de flesta eleverna 

som inte når kunskapskraven i årskurs nio, gör det i matematik. Varför skrivs det främst 

åtgärder för läs- och skrivsvårigheter i de lägre åldrarna när det är flest elever i åk 9 som inte 

når kunskapskraven för matematik? Saknar pedagogerna kunskap om matematiksvårigheter i 

de lägre åldrarna eller visar sig problemen först i högre åldrar? Är detta även anledning till att 
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åtgärderna handlar främst om färdighetsträning? Även detta skulle vara relevant att studera 

vidare. Utifrån min studie menar jag att pedagogernas kunskaper i ämnet matematik måste 

synas mer i ÅP och att de insatser som görs när det gäller eleven måste specificeras mer. Jag 

finner även att skolverksamhetens ansvar och åtgärder lyser med från sin frånvaro i ÅP. 

Genom att mer lyfta fram skolverksamhetens ansvar formas ÅP mer åt ett relationellt 

perspektiv. 

 Till sist vill jag poängtera att i den här studien har jag pekat på ett antal aspekter i ÅP 

som kan förbättras, och att dessa i stort sett saknar ett relationellt perspektiv. Studien visar på 

att rubriksättningen inklusive underrubriker har en stor påverkan på om åtgärdsprogrammen 

får ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. Alla de undersökta programmen har utifrån 

rubriksättning ett kategoriskt perspektiv. Sett till textinnehållet så har stora delar dock ett 

relationellt perspektiv men är, trots detta, övervägande formulerat utifrån ett kategoriskt 

perspektiv. 

 

 

 



47 

Litteraturlistan 

Ahlberg, Ann (2001): Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur 

 

Andreasson, Ingela (2008): Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i 

skolans elevdokumentation. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg studies in 

educational sciences, 259. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina(2010): Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, red: Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. S. 9-42. Lund: Studentlitteratur 

 

Carlsson, Reidun (2010): Gamla mönster i nya former? Tre studier om specialpedagogik i 

teori och praktik. Örebro: Licentiatavhandling i Pedagogik 5 

 

Ds 2001:19. Elevens framgång - Skolans ansvar. Stockholm: Utbildningsdepartementet och 

Fritzes 

 

Emanuelsson, Ingemar, Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry (2001): Forskning inom det 

specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt. Kalmar: Skolverket. 

 

Engström, Arne (2003): Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. En introduktion. 

Arbetsrapporter vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 8 

 

Giota, Joanna och Emanuelsson, Ingemar (2011): Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? 

Rektorers hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor. 

Göteborg: Göteborgs universitet, Rapporter från Institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik, nr 1 

 

Hellspong, Lennart (2001): Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997), Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 

Lund: Studentlitteratur  

 

Isaksson, Joakim (2009): Spänningen mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser 

för elever i behov av särskilt stöd. Umeå: Print och Media,  Nr 64 

 

Lrg 11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Fritzes. 

 

Ljungblad, Ann-Louise (2003): Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik. 

Varberg: Argument 

 

Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2009): Dyskalkyli – finns det? Aktuell forskning om 

svårigheter att förstå och använda tal. NCM Göteborgs universitet Göteborg: Livréna 

 

Malmer, Gudrun (2002): Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Polen: Studentlitteratur 

 



48 

Magne Holm, Idar & Krohn Solvang Bernt (2010): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Malmö: Studentlitteratur 

 

McIntosh, Alistair(2009): Förstå och använda tal – en handbok. NCM Göteborgs universitet 

Göteborg: Livréna 

 

Nilholm, Claes, Persson, Bengt, Hjerm, Mikael & Runesson, Susanne (2007): Kommuners 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. INSIKT 2007:2. Högskolan i Jönköping 

 

Nilholm, Claes (2003): Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 

 

Persson, Bengt (1998): Den motsägelsefulla specialpedagogiken – motiveringar, 

genomförande och konsekvenser. Specialpedagogiska rapporter nr 11. Göteborgs universitet. 

 

Persson, Bengt (2004): Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla? En fråga om 

likvärdighet, rättvisa eller rättigheter?  Utbildning & Demokrati 2004, 13 ( 2), s. 97-113 

 

Prop 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

 

Skolinspektionen (2012), Regelbunden tillsyn 2011. Rapport Dnr 40-2012:1565 

 

Sjöberg, Gunnar (2006): Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av 

elever med matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå: Arktitektkopia AB, 

Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr7 

 

SFS 2010:800. Skollagen.  

 

Skolverket (2010): Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik. 

 

Skolverket, Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, Stockholm: 

Skolverket, 2003 

 

Skolverket (2011): Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning 

och utvärdering. Stockholm: Fritzes 

 

Skolmyndigheten för skolutveckling(2004): Individuell planering och dokumentation i 

grundskolan. Dnr 2003:251 

 

Skolverket (2009): Allmänna råd 2008 – För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Fritez 

 

SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av utredningen om skolans inre 

arbete – SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

SOU 2002:121. Skollag för kvalitet och likvärdighet. Utbildningsdepartementet 1999 års 

skollagskommitté. Stockholm: Fritzes 

 

SOU 2011:58 Skolans dokument – insyn och sekretess. Betänkande av Utredningen om 

sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter. 

Stockholm: Fritzes 

 



49 

Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Öppna jämförelser  – 

Grundskola 2011. Tema Matematik. Västerås: Edita 

 

Utbildningsväsendets författningsböcker (1992/93), Del 2 Skolförfattningar, Stockholm: 

Fritzes 

 

Utbildningsväsendets författningsböcker (1995), Del 2 Skolförfattningar, Stockholm: Fritzes 

 

Wingård, Britta (2007): Åtgärdsprogram - för vem skull? Ett exempel på hur de studerandes 

egna erfarenheter tillvarats i högre utbildning. Stockholm: Lärarhögskolan Stockholm. 

Individ, omvärld och lärande/Forskning nr 36 

 

Wright, Moria von (2003): Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori 

om människors intersubjektivitet. Göteborg: Daidalos 

 

Elektronisk källa 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM 

[hämtad 2012-10-29] 

 

Skolinspektionen (2012): Anpassning och särskilt stöd. 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Vanliga-brister/Anpassning-och-

sarskilt-stod/ [Hämtad 2012-02-10] 

 

Persson, Bengt (2002) Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och användning. 

Göteborgs universitet. http//www.skolverket.se/om-

skolverket/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwt

pub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D941[hämtad 2012-

02-15 ] 

 

Vetenskapsrådet (2012): Forskningsetiska  principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning.  http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf [hämtad 2012-01-23] 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Vanliga-brister/Anpassning-och-sarskilt-stod/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Vanliga-brister/Anpassning-och-sarskilt-stod/
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf

