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Abstract 
The purpose of this study is to illustrate how three schools work with special education 
needs, what they consider is special education needs and what measures they put in 
for the student to achieve the goals. I will also study how the evaluation and the 
follow-up of the individualized education program work at the schools. 

The empirical material consists of all active programs in grades 7, 8 and 9, together 
with and interviews with special education teachers and the principal at each school. 
The results are compared with similar previous researches and analysed by two 
dominant perspectives of school difficulties.  

The result shows that it is mainly the critical perspective that dominates the 
individualized education program. The student is the carrier of the problem and is 
excluded in many cases from the other students in the class. These measures are 
different compensatory accommodations for the student in order to catch up with 
other students. 
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Inledning 
En viktig roll för mig som specialpedagog i kommunen är att vara en del i utvecklingen 
av lärmiljön för en skola för alla. En stor del av arbetet är att genomföra pedagogiska 
kartläggningar och vara med vid upprättandet av åtgärdsprogram för att stödja elever i 
behov av särskilt stöd. Vad är då särskilt stöd och skillnaden mellan särskilt stöd och 
anpassningar för alla elever? 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.”1 

Barnkonventionen är tydlig med att skolan ska jobba för att alla barn har lika värde och 
att varje barns bästa ska beaktas.2 Skollagen betonar att alla elever i skolan ska ges 
möjligheten att nå de uppställda målen. Om någon elev riskerar att inte nå dem har 
skolan en skyldighet att snabbt utreda behovet av särskilt stöd och därefter vid behov 
upprätta ett åtgärdsprogram.3 

”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.”4 

Åtgärdsprogrammets syfte är att garantera att alla barn som är i behov av särskilt stöd 
får det. När lärare planerar och utvecklar det pedagogiska arbetet runt olika elever ska 
åtgärdsprogrammen fungera som vägvisare. Arbetet med dem ska vara en process där 
de föreslagna åtgärderna följs upp och utvärderas.5 För att ta del av särskilt stöd i 
skolan måste eleven anses vara avvikande, ha skolsvårigheter. Detta har aktualiserat 
frågan om vad som anses vara ”normalt” i dagens skola. Vad som anses vara 
skolsvårigheter varierar från en tid till en annan och beror på de normer och 
värderingar som råder i samhället. Det finns även skillnader mellan olika kulturer.6 

Jag tycker att åtgärdsprogrammen och arbetet med dem är intressant att studera, dels 
hur skolorna arbetar med åtgärdsprogrammen och synen på vad ett åtgärdsprogram 
är. Min förhoppning är att åtgärdsprogram inte bara ska vara ett verktyg i arbetet kring 
enskilda elever utan också främja utvecklingen i alla klassrum och bland alla 
pedagoger. Tänk om undervisningen läggs upp på sådant sätt att alla elever har 
möjlighet att uppnå målen och att metoder som används anpassas till alla elevers 
förutsättningar och behov. Då skulle vi nå målet, en skola för alla. 

                                                      
1
 Skollagen. 1kap 4§ 

2
 Barnkonventionen 

3
 Skollagen. 

4
 Skollagen. 3kap 9§ 

5
 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer. 

6
 Isaksson. Joakim Spänningen mellan normalitet och avvikelse 
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Skolinspektionen har gjort granskningar av det särskilda stödet i många kommuner. De 
har upptäckt att det finns en okunskap kring vilka behov av särskilt stöd eleverna har 
på många skolor. Utredningar för att klargöra stödbehovet görs inte ordentligt vilket 
skapar en svårighet för skolan att ge rätt stöd på ett effektivt sätt. I cirka 15% av de 
granskade skolorna 2011 fick inte eleverna det stöd som de var berättigade till. Vidare 
visar granskningar att elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan inte får 
det stöd de behöver utan endast får särskilt stöd i några ämnen, vanligtvis svenska, 
engelska och matematik. Nästan hälften av lärarna anser enligt Skolinspektionens 
Skolenkät från 2011 att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever som behöver det. 
Två av tre skolor uppvisar brister i åtgärdsprogrammen. Detta innebär att 
åtgärdsprogrammen saknar eller inte innehåller tillfredsställande information om 
elevernas behov av särskilt stöd. Det saknas även information om hur dessa behov ska 
tillgodoses och hur uppföljning och utvärdering ska gå till saknas.7 

I kommunen som jag har valt att studera har Skolinspektionen även här framfört kritik 
för att skolorna inte anger elevens behov vid upprättande av åtgärdsprogram och att 
det finns brister i utvärdering och uppföljning. Det råder även en stor osäkerhet bland 
pedagoger, specialpedagoger och rektorer hur de ska skilja på allmänt stöd och särskilt 
stöd. I samband med att nya skollagen kom, ökade skrivandet av åtgärdsprogram. Så 
fort en elev riskerade att inte klara kravet för att nå betyg E skulle detta anmälas till 
rektor som sedan ansvarade för att en utredning gjordes och ett eventuellt 
upprättande av åtgärdsprogrammet. Detta innebar att för många åtgärdsprogram 
skrevs. 

Efter en tid kom nya direktiv vilket skulle minska antalet åtgärdsprogram och fler 
åtgärder ansågs vara allmänt stöd. Arbetsbelastning och tidspress kan inskränka 
skrivandet av åtgärdsprogram och faran är att elever som skulle behöva bli upptäckta 
och få särskilt stöd kanske faller mellan stolarna och de blir kanske inte upptäckta i tid 
och i värsta fall blir de inte upptäckta alls. Elever som går ut årskurs nio blir en 
måttstock på om skolan agerat rätt när det gäller gränsdragning mellan allmänt och 
särskilt stöd eftersom de elever som får allmänt stöd ska klara kunskapskraven i alla 
ämnen. Har skolan elever som går ut årskurs nio utan lägsta betygskravet E i ett eller 
flera ämnen borde den eleven haft åtgärdsprogram och om så inte är fallet har skolan 
agerat fel. 

För att skapa en likvärdighet i kommunen har Barn- och elevprocessen startats för att 
förtydliga arbetet med elever i behov av stöd. Den osäkerhet som finns på skolorna 
angående allmänt stöd och särskilt stöd är inte lättare med en ny skollag och riktlinjer 
som gäller den gamla skollagen och läroplanen. Först till årsskiftet räknas de nya 
allmänna råden angående åtgärdsprogram bli klara.  

 

  

                                                      
7
 Skolinspektionen. En skola med tilltro lyfter alla elever 
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Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte är att göra en fallstudie om åtgärdsprogram i kommunen. Jag vill beskriva 
hur det särskilda stödet ser ut i praktiken. Jag vill belysa vilken skillnad det är mellan 
allmänt stöd och särskilt stöd på skolorna i undersökningen.  

 Vilka är anledningarna/behoven som föranleder ett åtgärdsprogram? 

 Hur beskrivs behoven och åtgärderna, är det individen, skolmiljön eller 
interaktionen mellan eleven och skolmiljön som står i fokus? 

 Vad leder utvärderingen och uppföljningen till utifrån skolverksamhetens 
perspektiv?  
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Bakgrund 

Åtgärdsprogram 
Alla skolformer utom förskola, förskoleklass och vuxenutbildning är ålagda att upprätta 
åtgärdsprogram vid behov. Syftet med åtgärdsprogram är att se till att skolorna vidtar 
åtgärder för elever som är i behov av särskilt stöd. De ska även vara en grund i 
planering och utveckling rörande den enskilda eleven. Om en elev har svårigheter i 
skolan bör orsakerna till detta sökas i undervisningens innehåll eller i lärmiljön. 8  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.”9 

Så fort en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i något ämne ska detta 
uppmärksammas och anmälas till rektor. När detta anmälts är det rektors skyldighet 
att skyndsamt utreda om behov av särskilt stöd finns. I inledningen av utredningen ska 
föräldrar informeras. Kartläggningen ska dels beskriva i vilka situationer problemen 
uppstår samt varför eleven får problem i dessa situationer och vilka behov eleven har. 
Föräldrarna är viktiga samtalspartners för att redogöra för elevens enskilda behov.10 
Problemen som beskrivs i åtgärdsprogrammen är oftast individuella och de vanligaste 
åtgärderna är att träna olika färdigheter. Väldigt få problem analyseras och förklaras 
på grupp- och organisationsnivå utan analysen sker på individnivå. Även om problem 
och analyser är individinriktade ger utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet 
underlag för pedagogiska diskussioner i arbetslagen och bidrar till att höja kvaliteten i 
skolan.11  

Med uppföljning menas att kontrollera om åtgärderna är genomförda. Utvärdering 
innebär att kontrollera om åtgärderna var relevanta i förhållande till uppsatta mål och 
vilken effekt de gav. Utvärderingen kan också bidra till en kunskapsbank som är viktig 
för lärares fortsatta utveckling som pedagog.12 Skolverket anser att läraren och dennes 
kompetens är en mycket viktig faktor när det gäller hur långt eleverna kommer att nå i 
sin utveckling för att klara de uppsatta målen. Därför tycker Skolverket att det bör ske 
satsning på fortbildning och lärarutbildning.13 

  

                                                      
8
 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer.  

9
 Skollagen. 2010:800 3 kap 3 § 

10
 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer. 

11
 Skolverket. Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. 

12
 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer. 

13
 Skolverket. Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering 
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Kommunens arbete med åtgärdsprogram 
Kommunen, som jag har valt att skriva om, är en medelstor kommun i norra delen av 
Sverige. Det finns många mindre skolenheter i kommunen eftersom det är en stor 
kommun till ytan. Verksamhetsiden som kommunen jobbar efter lyder: 

”Alla barn och elever i [kommunen] ges goda kunskaper och färdigheter, 
tror på sin egen förmåga och har en bärande framtidstro.”14 

I kommunen finns en central elevhälsa med en elevhälsachef. Skolsköterskor och 
skolkuratorer är knutna till olika skolenheter men lyder under elevhälsachefen. Studie- 
och yrkesvägledare är också knutna till olika skolenheter men de har en annan chef, 
områdeschefen. I övrigt består den centrala elevhälsan av psykologer, språkteam och 
pedagogiskt stödteam. Dessa professioner är resurser som rektorerna får ansöka om. 
Språkteamet och pedagogiska stödteamet arbetar med att kartlägga och utveckla 
lärmiljön i klasserna på skolorna. Språkteamet arbetar i viss mån även med enskilda 
barn och elever.15 Under höstterminen 2011 startade Barn- och elev processen som ska 
vara ett hjälpmedel för att upptäcka och ge lika förutsättningar till barn och elever i 
behov av särskilt stöd. Den ska också främja en likvärdighet i arbetet med dessa barn 
och elever.  

Barn och elevprocessen 
Syftet med den nya processen i kommunen är följande: 

”Att skapa ett tydligt och enhetligt arbetssätt för all personal som arbetar i 
processen inom förskola och skola i [kommunen]. Detta arbetssätt syftar till 
att tidigt upptäcka ett barn eller en elevs behov av stöd och att sätta in 
samordnade insatser.”16 

Alla barn och elever befinner sig i en lärprocess. Lärarna ska ge det stöd och 
anpassningar som varje individ har behov av. Till hjälp har lärarna en verktygslåda, 
handledning av olika professioner och de kan även ta hjälp av de stöd- och resursteam 
som finns i kommunen. Verktygslådan innehåller arbetssätt och arbetsmetoder som 
underlättar för pedagogerna att anpassa lärmiljön så att skolan ska bli en plats för 
utveckling och lärande för alla. Om detta inte är tillräckligt för att barnet eller eleven 
ska nå de uppsatta kunskapskraven ska detta anmälas till rektor. En skyndsam 
utredning ska göras för att klargöra om eleven är i behov av särskilt stöd och barn- och 
elevhälsans personal kan konsulteras i ett handledande syfte. Föräldrarna informeras 
och görs delaktiga vid en elevvårdsträff. Rektor fattar sedan beslut om åtgärdsprogram 
eller inte. Vid behov kan beslut om en fördjupad kartläggning fattas.17 

  

                                                      
14

 Kommunens hemsida 
15

 Ibid.  
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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Forskningsöversikt 
I en studie som gjordes av Asp-Onsjö 2006, tycker 90% av pedagogerna att ett 
åtgärdsprogram bidrar till att elever har större möjligheter att nå målen. Ett 
åtgärdsprogram bidrar till att problemen för en viss elev belyses och pedagoger och 
specialpedagoger samverkar för att hitta åtgärder och lösningar på problemen. Samma 
studie visar att det är fler pojkar som har åtgärdsprogram, då pojkar står för 2/3 av 
åtgärdsprogrammen. Elever som har åtgärdsprogram har ofta flera svårigheter i 
skolan. Det innebär att problembilden är komplex och att elevens problem i olika 
situationer och vid olika tidpunker kan ses ur flera perspektiv.  Arbetslagen har i de 
flesta fall diskuterat problemet kring eleven och ofta klarlagt elevens behov och vilka 
åtgärder som ska vidtas innan samtal med elev och föräldrar sker. Detta innebär att 
när elev och förälder är med vid upprättandet av åtgärdsprogrammet sitter pedagogen 
redan med en förförståelse som är svår för förälder och elev att förändra. Vid 
upprättandet av åtgärdsprogrammet är föräldrarna inte med i 40% av fallen och i 
nästan hälften är inte eleven själv representerad. Eleven är bärare av problemet och 
faktorer i omgivningen som kamrater eller lektioner belyses inte när elevens problem 
analyseras. De två viktigaste slutsatserna som Lisa Asp Onsjö drar är dels att det skiljer 
mycket i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram mellan skolorna. Hon menar också 
att när ett åtgärdsprogram upprättats har samtal redan förts av pedagoger och 
samtalet med föräldrar och eleven är mer ett spel för galleriet.18 

Persson gjorde 2002 en kvalitativ studie om åtgärdsprogram i grundskolan. Han visar 
på att syftet med åtgärdsprogrammet var att följa utvecklingen av eleven i skolan, 
redovisa för hemmet vad som görs i skolan och även att vara ett stöd för den 
pedagogiska verksamheten i skolan. Resultatet visade vidare att syftet inte var att 
belysa för politiker hur resurser skulle fördelas på skolorna. Viktigt var också att 
insatserna i åtgärdsprogrammet för den enskilda eleven skulle utvärderas.19 

Barn i behov av särskilt stöd 
Det har alltid funnits barn som snabbt anpassar sig till skolan och det har alltid funnits 
barn som faller utanför det normala, de som inte riktigt passar in. Eftersom barn idag 
går så många år i skolan är det troligt att många barn någon gång hamnar i svårigheter. 
Om alla barn ska passa in i skolan måste den utvecklas och förändras mot målet, en 
skola för alla. Hjörne och Säljö skriver kritiskt att skolan fungerar som en 
sorteringsmaskin som delar ut möjligheter och livschanser men alla barn får inte lika 
stora möjligheter eller livschanser. Genom att upprätta, exempelvis åtgärdsprogram, 
belyses att ett barn har problem, att det är avvikande från det normala, att han eller 
hon inte är som andra barn och åtgärder sätts in för att göra barnet så normalt som 
möjligt. Barnets problem uttrycks i åtgärdsprogrammet i individualiserande 
förklaringar som handlar om barnets intellektuella förutsättningar, beteenden, 
mognad, motivation och förmåga att koncentrera sig. Skolbaserade förklaringar som 
undervisningens upplägg och utformning, hur klassrummet är uppbyggt, hur 
stimulerande miljön är och hur läraren bemöter och förhåller sig till barnet är sällan 
med i analysen kring problemet. Personalen i skolan utgår från att pedagoger och övrig 

                                                      
18

 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram-dokument eller verktyg?  
19

 Persson, Bengt. Åtgärdsprogram i grundskolan 



7 
 

personal alltid är professionella och att undervisningens upplägg och utformning är 
den bästa.20 

År 1997 gjordes en undersökning på skolor i och runt Göteborg av Emanuelsson och 
Persson. I den undersökningen visar resultatet att specialundervisning ofta är 
förknippat med färdighetsträning för elever med inlärningssvårigheter. En tredjedel av 
eleverna på skolorna fick någon form av särskilt stöd men många elever med liknande 
problem var inte berättigade till särskilt stöd. I de lägre årskurserna är särskilt stöd 
mestadels till för att hjälpa elever med inlärningssvårigheter. I de högre årskurserna 
var det dock en fjärdedel av pedagogerna som ansåg att elevens svårigheter kunde 
bero på de olika arbetsmetoder och arbetssätt som användes. Även brister i 
organisationen och olika omständigheter i miljön runt eleven kunde vara förklaringar 
på svårigheterna. Elevernas behov är mer komplexa i de högre årskurserna. Läs- och 
skrivsvårigheter dominerar i skolorna. Mer än hälften av alla elever som får särskilt 
stöd saknar åtgärdsprogram och några specialpedagoger anser att dokumentet enbart 
blir en hyllvärmare.21 

I Isakssons avhandling visade resultatet från intervjuer med pedagoger, 
specialpedagoger och rektorer att det framkom tre olika modeller för att identifiera 
elever i behov av särskilt stöd. En pedagogisk, en social och en medicinsk modell. Alla 
tre modellerna kräver någon form av expertis för att identifiera eleverna. Den 
pedagogiska modellen har samband med kunskapsmålen och elever identifieras vid 
olika screeningtest och de nationella proven. Den sociala modellen relaterar till 
elevens sociala situation och anpassningssvårigheter i skolan där eleven har 
svårigheter i samspelet med andra elever och pedagoger. Medicinska modellen har 
samband med sjukdom och hälsa. Svårighet och behov definieras utifrån skolans 
tillgång till resurser, skolans normer får betydelse när elever i behov av särskilt stöd 
identifieras. Studien visade även att det råder en osäkerhet när elever ska bedömas 
vara i behov av särskilt stöd eftersom olika sammanhang och olika situationer påverkar 
eleven. Skolpersonalen upplever svårigheter i att identifiera elever i behov av särskilt 
stöd. Riktlinjerna i skolpolitiska dokument är allmänt skrivna och det finns en stor 
spännvidd för olika tolkningar, vilket medför ambivalens för pedagogerna. Vidare 
menar författaren att den medicinska diagnosen har fått en stor betydelse vid 
fördelningen av resurser. Den medicinska kartläggningen väger tyngre än den 
pedagogiska och när resurser ska fördelas, så prioriteras elever i behov av särskilt stöd 
med diagnos högre och får mer hjälp.22 

I Perssons studie visas att ca 20% av alla elever får särskilt stöd i grundskolan och den 
andelen är lika över regioner och skolformer.  För att analysera elevens svårigheter i 
skolan görs en utredning på organisation-, grupp- och individnivå. Det är dock ovanligt 
att utredningen görs kring lärarens undervisning. För att göra det krävs någon som 
observerar i klassrummet vilket inte förekommer speciellt ofta. Resultaten i studien 
visar att specialpedagogerna inte prioriterar att utföra denna uppgift. Fokus ligger 

                                                      
20

 Hjörne, E, Säljö, R. Att platsa i en skola för alla 
21

 Emanuelsson, I, Persson, B. Who is considered to be in need of special education: Why, how and by 
whom? 
22

 Isaksson, J. Spänningen mellan normalitet och avvikelse 



8 
 

därför på hur väl eleven är anpassad för att klara undervisningen i klassrummet. Skolor 
med specialpedagoger har fler elever med koncentrations-, tal-, språk- och 
kommunikationssvårigheter än skolor där specialpedagog inte finns. Detta tolkar 
Persson som att specialpedagogen besitter en annan kompetens och ser dessa 
svårigheter på ett annat sätt. Specialpedagoger har en annan inverkan på resultaten, 
då det visas att skolor med specialpedagoger lägger mindre vikt vid undervisningen och 
innehållet i den, än vad skolor gör som inte har specialpedagoger. Detta tolkas som att 
specialpedagogen testar elever i större utsträckning och medför att större fokus läggs 
på individen och individuella svårigheter. 23  

Åtgärder 
I Isakssons m fl studie av åtgärdsprogram som gjordes i en kommun i norra Sverige, 
visar resultatet att de mest förekommande svårigheterna för elever i årskurs 3 handlar 
om läs och skrivsvårigheter. För i elever i årskurs 9 handlar det mest om brister i att 
uppnå kunskapsmålen i olika ämnen. En majoritet av åtgärdsprogrammen handlade 
om att eleven hade individuella problem och att åtgärderna låg på individnivå, alltså 
att individen själv skulle åtgärda problemen.24  

 ”School problems are still seen as problems with pupils not the school”25 

De åtgärder som skrivs i ett åtgärdsprogram speglar den kultur som råder på skolan. 
Det finns skolor där den specialpedagogiska verksamheten är integrerad och där lärare 
och specialpedagoger ofta diskuterar. Alla bär ansvaret för elevens utveckling. På vissa 
skolor är specialpedagogen den allvetande och där visar åtgärderna på 
specialpedagogens intresseområden eller så ligger åtgärderna utanför den ordinarie 
undervisningen. Målet för de flesta elever med åtgärdsprogram är att bli av med sina 
svårigheter. Detta ska eleverna ofta göra genom att träna olika färdigheter vid många 
olika tillfällen.26 

Emanuelsson och Persson kom fram till, i deras studie, att specialundervisningen ofta 
sker i ett rum utanför klassrummet där materialet är förenklat och inlärningstakten är 
mycket långsammare än i det vanliga klassrummet. Detta innebär för elever i behov av 
särskilt stöd att klyftan till det vanliga klassrummet ökar hela tiden. Det var även 
skillnad mellan skolorna, de som på ena skolan ansågs vara i behov av särskilt stöd 
kunde på en annan skola falla inom ramen för den normala variationen. Särskilt stöd 
och specialundervisning är ofta åtgärder som är utpekande och bidrar inte till en skola 
för alla.27 

I Perssons studie Åtgärdsprogram i grundskolan var åtgärder som anpassning av 
arbetssätt och arbetsformer, betydligt vanligare än individuella lösningar, som enskild 
undervisning och placering i en liten grupp. Åtgärden att förändra arbetssätt och 
arbetsformer innebär att lärare förändrar undervisningen i klassrummet. Resultatet i 

                                                      
23

 Persson, Bengt. Åtgärdsprogram i grundskolan 
24

 Isaksson, J. m fl. School problems or individual shortcomings? 
25

 Isaksson, J. m fl. School problems or individual shortcomings? sid 89. 
26

 Persson, Bengt. Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla 
27

 Emanuelsson, I, Persson, B. Who is considered to be in need of special education: Why, how and by 
whom? 
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denna studie pekar på att de föreslagna åtgärderna i ett åtgärdsprogram sker i de 
flesta fall i klassrummet och när dessa åtgärder inte räcker, placeras eleven i liten 
grupp eller enskilt. Dessa åtgärder blir därför vanligare desto äldre barnen blir. 
Anpassningar av läromedel och särskild färdighetsträning var också mycket vanliga i 
denna undersökning. Särskild färdighetsträning innebär att eleven tränar mer på 
färdigheter som är bristfälliga.28 

En viktig faktor för framgångsrika skolor är flexibiliteten i klassrummet, där man 
anpassar undervisningen efter varje individs behov.29 Vidare ser man i en utredning 
gjord av Myndigheten för skolutveckling, där kom man fram till att den viktigaste 
framgångsfaktorn, när det gäller elever i behov av särskilt stöd, är lärarens 
förhållningssätt till både undervisningen och eleverna.30 

Nilholm menar i sin rapport att olikheter bör ses som tillgångar i klassrummen. Skolan 
ska anpassas efter individerna och deras olikheter i skolan. Inkludering innebär att 
olikheter ska ses som tillgångar i klassrummet och att alla elever ska ha inflytande över 
sin lärande situation. Alla barn och elever vill ta del av och kan lära sig något av arbetet 
i skolan och de är delaktiga i ett socialt samspel med andra. Vidare har författaren 
pekat på ett antal faktorer som är viktiga för att öka inkluderingen, t.ex. lärarens 
kunskaper och vilja till att anpassa undervisningen för varje individ i klassrummet. 
Dessa anpassningar gäller inlärningsmetoder, anpassning av läromedel och övrigt 
material samt tiden. Det är viktigt med lärarens förhållningssätt till olikheter och att 
läraren har tillgång till, och även kan få stöd från specialistkunskap, kollegor eller 
stödteam.31 

Elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli stämplade som avvikande eftersom deras 
behov tydligt måste preciseras för att rätt stödåtgärder ska kunna sättas in. I många 
fall är även stödåtgärderna utpekande, eftersom den avvikande eleven lämnar 
klassrummet eller får särskilda böcker etc. i klassrummet.32 

Uppföljning och utvärdering 
Perssons studie visar att åtgärdsprogrammen i många skolor är knutna till 
utvecklingssamtalet, som en naturlig länk mellan skolan och hemmet. Studien visar 
även att åtgärdsprogrammen medför att dokumentationen i skolan blir tydligare vilket 
innebär att skolans pedagogiska arbete förbättras.33 

”Intressant är att en överväldigande majoritet av skolorna anser att 
åtgärdsprogrammen har stor betydelse för hela den pedagogiska 
verksamheten och att de därigenom bidrar till att höja kvaliteten i 
utbildningen för alla elever”34 

                                                      
28

 Persson, Bengt. Åtgärdsprogram i grundskolan 
29

 Berg, G, Scherp, H-Å. Skolutvecklingens många ansikten 
30

 Myndigheten för skolutveckling. Individuell planering och dokumentation i grundskolan 
31

 Nilholm, Claes. Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”-vad betyder det och vad vet vi?  
32

 Isaksson, J. Spänningen mellan normalitet och avvikelse 
33

 Persson, Bengt. Åtgärdsprogram i grundskolan 
34

 Persson, Bengt. Åtgärdsprogram i grundskolan sid 35. 
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Isaksson m fl. menar utifrån sin undersökning att det inte finns tecken på att ett 
åtgärdsprogram skulle vara ett arbetsmaterial för skolutveckling och slutsatsen är att 
det fortfarande råder ett traditionellt individuellt/medicinskt synsätt på elevers 
svårigheter i skolan.35 

Internationellt 
För att bidra till utveckling av inkludering tog UNESCO fram ett servicematerial. 
Grundtanken med materialet är följande:36 

”Orsaken till elevers svårigheter i skolan i första hand ska sökas i deras 
möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö och inte hos eleverna 
själva.”37 

Arbetet med inkludering måste vara långsiktigt och de som jobbar med det måste vara 
uthålliga. Målet är att minska marginalisering och exkludering av barn i skolan och 
skapa en skola för alla barn vilket också är en rättighet. För att öka tillgängligheten för 
lärande och möta alla elevers olika behov i skolan ska det skapas en process som heter 
inkludering. Alla tänkbara hinder för en individ ska kartläggas och minimeras genom 
att eliminera hindren. Alla barn i skolan ska kunna vara deltagande, delaktiga och få 
utvecklas för att klara målen i skolan. Elever som riskerar att falla utanför ramen ska 
skolan uppmärksamma och sätta in fler resurser för att säkerställa deltagande, 
delaktighet och utveckling. En inkluderande skola kännetecknas av flexibilitet och 
delaktighet. Istället för att se barnet som bärare av problemet ska fokus skjutas mot 
att utbildningssystemet är bärare av problemet.38 

Även i Australien skapas planer (IEP) för att möta varje individs speciella behov. En IEP 
skapas när lärare befarar att en elev inte kommer att klara nästa steg i lärandet eller 
att eleven behöver extra hjälp för att klara detta. Studien gjordes på elever som var 8-9 
år gamla och det mest förkommande problemet för elever med IEP var lässvårigheter 
och matematikproblem. Även elever med autismspektra och begåvningssvårigheter 
behövde stöd. Mer än hälften, 55 %, var pojkar. För att elever i Australien ska räknas 
som elever i behov av särskilt stöd ska de uppfylla kraven som varje delstat har för 
specialundervisning. Detta innebär stora skillnader och författaren ställer sig frågan om 
nyttan av IEP, om inte det blir samsyn och ett förtydligande av elever i behov av stöd.39 

                                                      
35

 Isaksson, J. m fl. School problems or individual shortcomings? 
36

 UNESCO. Riktlinjer för inkludering, att garantera tillgång till Utbildning för Alla 
37

 UNESCO. Riktlinjer för inkludering, att garantera tillgång till Utbildning för Alla sid 7 
38

 UNESCO. Riktlinjer för inkludering, att garantera tillgång till Utbildning för Alla 
39

 Dempsey, Ian. The use of individual education programs for children in Australian schools 



11 
 

Teori 

Specialpedagogiska perspektiv 
Nilhom presenterar tre perspektiv på specialpedagogik det kompensatoriska, kritiska 
och dilemma perspektivet.40 I den här studien tolkas materialet mot de två 
dominerande perspektiven kompensatoriska- och kritiska perspektivet. 

Kompensatoriska/Kategoriska perspektivet 
Det kompensatoriska perspektivet innebär att skolan vill kompensera eleverna för 
deras problem så att de har möjligheten att uppfylla skolans krav. Lärare talar om 
brister hos individen, inte hos skolan. För att hitta eller förstå elevens problem 
klumpas elever med likartade beteende ihop och dessa elever avviker från det som 
anses vara normalt. Detta medför alltså att diagnostiseringen är central i arbete och 
forskning och utgår från det kompensatoriska perspektivet.41  

Kritiska/Relationella perspektivet 
Det kritiska perspektivet är motsatsen till det kompenserande perspektivet och ser 
dagens specialpedagogik som något utpekande och segregerande i stället för 
inkluderande. Om en elev har svårigheter i skolan ska skolan anpassa sig till eleven och 
pedagogerna ska hitta individuella lösningar. I det kritiska perspektivet kan 
inlärningsproblem för en elev, lika gärna vara ett utlärningsproblem för skolsystemet. 
Det kritiska perspektivet flyttar fokuseringen från individen som bärare av problemen, 
till att räkna in även andra faktorer som t.ex. psykosocial situation, skolmiljö, 
pedagogens kunskap och skolans organisation. Diagnostisering anses inte gynna 
eleven, men istället främja skolan som inte behöver förändra sitt skolsystem.42 

Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ ansats. Kvalitativ innebär att forskaren försöker ta fram 
tankar, uppfattning och erfarenheter kring olika ämnen. Fenomenografin belyser olika 
människors uppfattningar och lyfter fram olika synpunkter kring ett fenomen. Fakta, 
hur något är, är första ordningens perspektiv och hur detta tolkas av någon är andra 
ordningens perspektiv. Fenomenografi är andra ordningens perspektiv och innebär hur 
något uppfattas av andra. För att göra analysen sorteras åsikterna om ett fenomen i 
kvalitativt skilda uppfattningar. Uppfattningarna sorteras därefter i 
beskrivningskategorier43  

Innehållsanalys 
När det handlar om att analysera stora mängder data är det bra att göra en kvalitativ 
innehållsanalys. Den används för att tolka texter och detta kan göras på en mängd 
olika typer av texter, där den beskriver likheter och skillnader. Ansatsen kan vara 
deduktiv eller induktiv. Deduktiv ansats innebär att analysen görs utifrån en redan 
befintlig mall medan induktiv ansats menas att texterna analyseras förutsättningslöst. 
Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ är att i en kvalitativ undersökning växlar 

                                                      
40

 Nilholm, Claes. Perspektiv på specialpedagogik 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Paulsson, Gun. Fenomenografi 
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forskaren mellan närhet och distans och anser att sanningen finns i betraktarens ögon, 
omvärlden tolkas på olika sätt beroende på vem som tittar. Forskaren diskuterar och 
reflekterar med andra för att nå samsyn kring olika ställningstaganden och de försöker 
se likheter och olikheter på det som studeras. I en kvantitativ undersökning står 
forskaren en bit ifrån och ser objektivt på omvärden, forskaren är ute efter den 
objektiva sanningen.44 Att göra en innehållsanalys innebär att se vilka olika termer som 
förkommer i dokumenten och hur ofta.45 När kategorier skapas är det viktigt att tänka 
på kontexten. Antingen den kontext studien genomförs i eller den kontext som omger 
texten. Analysenheten utgår från helheten (åtgärdsprogram) och domänen handlar om 
ett specifikt område i helheten (ex behoven). Meningsenheten utgörs av ord, meningar 
som hör ihop och beskriver domänen. När analyser sker, kondenserar 
meningsenheterna, dvs texten och meningarna blir kortare, det är viktigt att kärnan i 
meningen blir kvar. Därefter lyftes innehållet till en högre nivå och koder skapas. En 
kod beskriver kortfattat innehållet. Flera koder bildar kategorier. Inget data ska falla 
mellan två kategorier och inget data ska kunna passa in på två kategorier. 46 
Författarna Hsieh och Shannon delar in kvalitativ innehållsanalys i tre delar, 
konventionell (conventional), riktad (directed) och summativ (summative) 
innehållsanalys. Den riktade innehållsanalysen innebär att kodningen sker utifrån 
teorier eller tidigare forskning.47 

Metod 
När en forskare vill ta reda på hur och varför, är fallstudie en bra metod att använda. 
Fallstudien studerar åtgärdsprogrammet i sin verkliga kontext. Jag har valt att göra en 
enfallsdesign där fallet är åtgärdsprogram med flera analysenheter. Analysenheterna 
är tre olika skolor i samma kommun.48 

Sökning av aktuell litteratur 
För att få reda på aktuell forskning i detta ämne har sökningen gjorts med funktionen 
peer-reviewed.49 Peer-reviewed innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. På 
de svenska sökorden har sökningar gjorts på Internet via söktjänsten Google Scholar. 
På de engelska sökorden har sökningar gjorts via referensdatabasen ERIC50. Som 
underlag för att hitta aktuell litteratur till detta arbete har även referenslistor i olika 
aktuella forskningsöversikter, rapporter och avhandlingar använts. 
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 Lundman, B och Hällgren Graneheim, U. Kvalitativ innehållsanalys  
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 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik 
46
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 Filtret står för en kvalitetsstämpel för fackgranskade artiklar enligt Backman, J (2008). Rapporter och 
uppsatser. Lund. Studentlitteratur. 
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 ERIC (Education Resources Information Center) ett informationssystem som innehåller utbildnings- 
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Urval 
Ett bekvämlighetsurval51 gjordes för att få fram de tre skolorna till undersökningen. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att plocka ut de skolor som är i närheten och de tre 
skolorna var även ungefär lika stora. Alla skolor är åk 6-9 skolor. Två av skolorna har 
fått kritik från Skolinspektionen angående skrivandet av åtgärdsprogrammet. Alla tre 
rektorerna var snabba att svara och hade en vilja att delta i undersökningen. Ett 
missivbrev52 skickades till respektive rektor. De tre skolorna som är med i 
undersökningen kommer jag att kalla Gula skolan, Gröna skolan och Röda skolan. Alla 
aktiva åtgärdsprogram i åk 7, 8 och 9 var aktuella i denna undersökning. Åk 6 valdes 
inte ut för att det var tidigt på hösten och de åtgärdsprogram som fanns på dessa 
elever var skrivna på deras tidigare skola. Även åtgärdsprogram för elever i 
specialverksamheter är inte med i undersökningen. Rektor och specialpedagog på 
skolorna valdes ut till undersökningen och alla tre skolorna hade två specialpedagoger 
anställda, vilka samtliga fick frågan om att delta i intervjuerna. Alla sex 
specialpedagoger tackade ja. 

Gula Skolan 
På Gula skolan arbetar ca 35 vuxna. Dessa är lärare, pedagogisk assistent, fritidsledare, 
studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, måltids-personal, lokalvårdare, 
skoltekniker samt administrativ personal. Skolan är indelad i tre arbetslag. Varje lag 
består av tre till fyra klasser och åtta till tolv lärare. Alla lärare har en grundplacering i 
ett arbetslag och i varje arbetslag finns ämneskompetenser som svenska, engelska, 
matematik, samhälls- och naturorienterande ämnen. På skolan finns två 
specialpedagoger på heltid. Det finns 277 elever på skolan, fördelade på 11 klasser. 
Den minsta klassen består av 19 elever och den största har 29 elever. 

Skolan är känd för att vara flitiga användare av datorer i undervisningen. Det finns två 
nomader med bärbara datorer plus en välutrustad datasal. Under året har 
pedagogerna arbetat med Infomentor, ett system som gör det lättare för elev och 
förälder att planera elevens totala utveckling tillsammans med skolan. I Infomentor 
uppdateras varje vecka vad som händer i skolan. Ett skäl är att göra det enkelt för 
vårdnadshavare att stötta och följa ungdomarnas skolarbete.  

Arbetslagen är årskursblandade och två arbetslag har fyra klasser och det tredje har tre 
klasser. Specialpedagogerna fördelar sig på de tre arbetslagen och har en tillhörighet i 
ett, där de är med på alla arbetslagsträffar. De har små grupper i olika ämnen och har 
även en till en undervisning för att träna olika färdigheter. Pedagogerna anmäler oro 
att en elev inte kommer att klara målen i ett eller flera ämnen till rektor, som tar beslut 
om ett åtgärdsprogram ska skrivas eller inte. En gång i veckan samlas elevhälsateamet 
som består av rektor, specialpedagoger, kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare där olika elevers situationer diskuteras. Det är mentorerna som skriver 
åtgärdsprogrammen med hjälp och vägledning av specialpedagogerna. 
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Gröna skolan 
På Gröna Skolan 6-9 arbetar ett 30-tal vuxna, lärare, elevassistenter, skolfritidsledare 
och områdesadministratörer, för att ta om hand 225 elever i nio klasser. Klasserna 
varierar mycket i storlek, den minsta klassen har 19 elever och den största 29. I flera 
ämnen arbetar skolan i mindre grupper, t.ex i slöjd, hemkunskap, språk, NO, bild och 
musik. De vuxna är fördelade i två arbetslag; det blå med ansvar för elever i skolår 6 
och 8 samt det röda med eleverna i skolår 7 och 9. Specialpedagoger och 
elevassistenter som arbetar med elever med särskilda behov, är samlade i 
Kunskapsgården. På skolan finns också en skolkurator och en skolsköterska på 80 % 
vardera samt en studie- och yrkesvägledare på 50 %. 

Skolan har nyrenoverade, moderna lokaler och grupprum för undervisning samt ytor 
för eleverna att vistas på under rast. Skolan är utrustad med bärbara datorer för lärare 
och har projektorer i alla klassrum för en modern undervisning. I några av 
klassrummen finns också interaktiva skrivtavlor. Eleverna har en datortillgång på 7 
elever/dator. Alla klasser arbetar med mentortid för individuell utveckling, mognad 
och hänsyn till kamrater och för att utveckla förmågan att reflektera över det egna 
lärandet. Mentortid är en schemalagd stund då klassen har sin mentor och kan ha 
exempelvis klassråd eller samarbetsövningar. 

Det finns två specialpedagoger på skolan och de tillhör varsitt arbetslag. Ett arbetslag 
ansvarar för åk 6 och 8 och det andra arbetslaget har åk 7 och 9. Varannan vecka är 
rektor med på respektive arbetslagsträff och tar där in anmälan om oro att en elev inte 
klarar målen i ett eller flera ämnen. På träffen tar rektor tillsammans med arbetslaget 
beslut om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Det är sedan specialpedagogen 
som skriver åtgärdsprogrammet. Specialpedagogerna har undervisning i små grupper 
och även enskild undervisning med vissa elever. 

Röda skolan 
Röda skolan är en F-9 skola ca tio kilometer norr om centralorten i den valda 
kommunen. Skolan ligger placerad vid älven i gränslandet mellan samhälle och 
jordbrukslandskap. På skolan finns alla åldrar representerade i årskurserna 1-9 och 
fritids. I åk 6-9 går 250 elever fördelade på 11 klasser. Den minsta klassen består av 19 
elever och i den största finns 27 elever. Till dessa årskurser är det ca 35 vuxna i form av 
pedagoger, elevassistenter, skolsköterska, resurslärare, skolfritidsledare, kurator, 
studie- och yrkesvägledare, speciallärare och två specialpedagoger.  

Det finns två specialpedagoger som är knutna till var sitt arbetslag. Ett arbetslag 
ansvarar för åk 6 och 7 och det andra för åk 8 och 9. Specialpedagogerna har enskild 
undervisning för elever som behöver extra stöd och även små grupper av elever. De 
stöttar och hjälper pedagogerna i klassrummet i olika frågor och problem som dyker 
upp. Mentorerna anmäler till rektor när de känner oro för att en elev inte ska klara 
målen i ett eller flera ämnen. Denna oro diskuteras i elevhälsan som består av 
specialpedagoger, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt rektor. De 
beslutar om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller om pedagogerna ska prova mer 
anpassningar i klassrummet. Specialpedagogen skriver sedan åtgärdsprogrammet. 
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Genomförande 

Dokumentstudier 
Ett mejl skickades till tre rektorer i kommunen. Alla aktiva åtgärdsprogram skulle 
samlas in.  

Tabell 1 Fördelning av åtgärdsprogram på skolorna. 

 Gula skolan Gröna skolan Röda skolan Totalt 

Antal elever i åk 7-9 206 160 185 551 
Antal åtgärdsprogram 15 16 38 69 
Andel elever med åtgärdsprogram 7% 10% 21% 13% 

 

Antalet elever, antal åtgärdsprogram och andelen elever med åtgärdsprogram på 
respektive skola återfinns i tabell 1. Gula och gröna skolan förvarade sina 
åtgärdsprogram i pärmar och dokumentskåp vilket innebar att sortera och kopiera alla 
aktiva åtgärdsprogram. I dessa pärmar och dokumentskåp fanns både aktiva och 
avslutade åtgärdsprogram. För att sortera ut de aktiva var datumet när 
åtgärdsprogrammet upprättades intressant. Jag valde de åtgärdsprogram som 
upprättades på våren 2012 och början av hösten 2012, vilka jag ansågs vara aktiva. På 
Röda skolan gick insamlingen lättare då alla aktiva åtgärdsprogram fanns inlagda i 
Infomentor. Infomentor är ett program som kommunen använder till alla elever där 
information om närvaro och kunskapsutveckling finns att tillgå för pedagoger, föräldrar 
och elever. Åtgärdsprogrammen i Infomentor skrevs ut av en administratör. Alla 
åtgärdsprogram avidentifierades förutom att kön och årskurs var angivet. Dessa 
lämnades för att jag skulle hämta dem på respektive skola.  

Intervju 
Jag valde att genomföra intervjuer eftersom en stor fördel med intervjuer är att 
forskaren kan vara flexibel. Frågor kan följas upp och följdfrågor kan ställas till 
respondenten. Nackdelar med intervjuer är att de tar lång tid att utföra och analysen 
av svaren är svårare att göra.53Mina frågor syftade till att respondenterna skulle 
utveckla sina tankar kring åtgärdsprogram. 

De tilltänkta respondenterna på de tre skolorna var rektorer och specialpedagoger. På 
varje skola fanns det två specialpedagoger. Ett brev mejlades ut till respektive 
respondent där jag berättade vem jag var och syftet med min studie. Alla sex 
specialpedagoger tillfrågades om de hade möjlighet att delta.  Alla tackade ja till att 
delta och tid för intervjuerna planerades. För att underlätta för specialpedagogen 
gjordes intervjun på respondentens skola. Alla intervjuer genomfördes under två 
veckor. Jag använde mig av ett semi-strukturerat54 frågeformulär. Frågorna var 
indelade i tre områden; upprättandet, genomförandet samt utvärdering och 
uppföljning. En pilotintervju gjordes på en rektor och vissa frågor omarbetades. Det 
färdiga frågeformuläret55 användes vid intervjuerna. Samma frågor användes till 
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rektorer och specialpedagoger. Varje intervju tog mellan 35 min och 45 min och 
spelades in på diktafon. 

Databearbetningsmetoder 

Dokumentstudier 
Eftersom jag ville se på likheter och olikheter i innehållet i åtgärdsprogrammen valde 
jag att göra en riktad innehållsanalys med deduktiv ansats.56 Isaksson m. fl. använde en 
riktad innehållsanalys för att analysera, bearbeta och tolka resultaten av informationen 
från åtgärdsprogrammen.57 Min innehållsanalys är inspirerad av den och jag valde att 
göra en riktad innehållsanalys precis som Isaksson m.fl. Alla åtgärdsprogram, 69 st, 
lästes igenom för att få en överblick över innehållet och hur de var uppbyggda. 
Därefter kategoriserades elevernas behov och de åtgärder som var föreslagna i 
kategorier angivna i tidigare forskning. Jag gjorde även en kvalitativ innehållsanalys 
med deduktiv ansats för att ta reda på vilka åtgärder som gjordes på respektive skola. 
Åtgärdsprogrammen lästes igenom och varje åtgärdsprogram analyserades genom att 
kategorisera de åtgärder som var föreslagna mot den befintliga mallen58.  

Intervju 
Varje intervju transkriberades och lästes igenom flera gånger. Materialet bearbetades 
med en fenomenografisk ansats. Ytterligare en gång lästes materialet och utsagor kring 
åtgärdsprogram söktes. Dessa utsagor sorterades och de utsagor som rörde 
forskningsfrågorna ingick i undersökningen. Utsagorna har sorterats till olika 
uppfattningar som sammanställdes till olika beskrivningskategorier. Materialet blev 13 
kategorier som beskriver åtgärdsprogrammen med hänsyn till forskningsfrågorna. 
Därefter sorterades beskrivningskategorierna under respektive forskningsfråga. 

Etiska principer 
Under arbetets gång följdes de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet har 
angett. Det finns fyra grundläggande krav som kallas informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.59 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med forskningen.60 
Jag tog personlig kontakt med de tre rektorerna och diskuterade studiens syfte och 
frågeställningar. När kontakt togs med specialpedagogerna på respektive skolor fick de 
skriftligen studiens syfte och frågeställningar. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att delta frivilligt och de har även 
rätten att avbryta sitt deltagande när de önskar.61 I den inledande kontakten fick alla 
respondenter både information om att de hade rätt att avböja deltagandet och 
möjligheten att tacka ja eller nej under pågående arbete.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i en undersökning ska 
hanteras med största möjliga konfidentialitet.62  I samråd med rektorerna på skolan 
ansågs det att eftersom alla åtgärdsprogram avidentifierades så skyddades elevernas 
identitet. Även övriga respondenter har hanterats konfidentiellt och deras identitet 
och arbetsplatser har fått fiktiva benämningar i min studie. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om personer som samlas in till en studie får 
enbart användas till den forskningen.63 Information om att materialet ska användas till 
ett examensarbete har getts till respondenterna i undersökningen. 

Tillförlitlighet 
Om forskningsmaterialet verifieras ökar tillförlitligheten.64  Resultatet i denna studie 
har jämförts med tidigare forskning, Isaksson och Asp-Onsjö. Tillförlitligheten är även 
hög om en forskare får samma svar av en respondent om förutsättningarna är lika.65 
Frågorna i intervjun handlade om hur de arbetar på skolorna och deras tankar kring 
åtgärdsprogrammet och användningen av det. Respondenten kan ha blivit påverkad av 
någon fråga och förändrat synsättet, vilket gör att det inte skulle bli samma svar en 
gång till. För att öka tillförlitligheten fick alla respondenter samma frågor eftersom ett 
intervjuschema följdes. Triangulering66 användes för att öka tillförlitligheten 
ytterligare. Triangulering innebär att forskaren använder olika metoder för att belysa 
samma sak. Tidigare forskning, intervjuer och dokument67 har använts i denna studie.  

Giltighet 
Giltigheten är ett mått på om man mäter det som ska mätas.68Ju noggrannare urval 
och analysenheter beskrivs desto lättare är det att bedöma giltighet. Används citat 
ökar giltigheten.69 I undersökningen har ett flertal citat använts för att styrka både 
tidigare forskning och resultaten av dokumentstudien och intervjuerna. Alla 
specialpedagoger på de utvalda skolorna valdes som respondenter vilket stärker 
giltigheten. Den stärks ytterligare eftersom alla åtgärdsprogram i åk 7, 8 och 9 på de 
tre skolorna är med i undersökningen. 

Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om hur användbar och överförbar studien är på andra skolor i 
kommunen. Det är viktigt att vara noggrann i beskrivningen av urval, deltagare, 
datainsamling, analysen och kontexten.70 I min undersökning är jag som forskare 
delaktig och färgar texten genom mina åsikter och förförståelse i ämnet vilket minskar 
trovärdigheten. Det som stärker är att ingen av skolorna är min arbetsplats vilket gör 
att varken rektorer eller specialpedagoger är nära arbetskamrater. Mitt jobb i den 
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centrala elevhälsan kan påverka respondenterna och för att minska den påverkan 
påtalades att materialet enbart ska användas i denna uppsats.  

Resultat 
I detta kapitel redogör jag för resultaten utifrån mina tre forskningsfrågor. Varje 
forskningsfråga är en underrubrik. Resultatet är analyserat i en resultatanalys mot 
Nilholms två dominerande specialpedagogiska perspektiv71, det kompensatoriska och 
det kritiska perspektivet. 

Behov och anledningar som föranleder ett åtgärdsprogram 
Denna forskningsfråga besvaras med resultat av intervjuer. Analysen av intervjuerna 
om åtgärdsprogram resulterade i fem beskrivningskategorier. De handlade om behov 
och anledningar som föranleder ett åtgärdsprogram, min första forskningsfråga. Dessa 
beskrivningskategorier ledde till 20 olika uppfattningar. Under varje kategori finns ett 
eller två citat som ska fördjupa innebörden av en kategori, de ska inte ses som bevis 
för det som står i kategorin. 

Syftet med åtgärdsprogram 
I denna kategori har respondenterna fyra olika uppfattningar om syftet med 
åtgärdsprogram. Två av uppfattningarna handlar om att åtgärdsprogrammet är en 
vägvisare för skolan, den ena hur de ska jobba för att nå kunskapsmålen och den andra 
hur skolan ska jobba för att nå de sociala målen. En annan uppfattning är att 
åtgärdsprogrammen ska vara en garant för att eleverna som riskerar att inte klara 
målen får det stöd som behövs. Ytterligare en uppfattning är att åtgärdsprogram 
tydliggör elevernas lärsituation och att de är ett verktyg för samarbete mellan skola, 
elev och hemmet. 

”Det är att eleven ska få rätt stöd utifrån sina behov.”72 

”Samarbetet med eleven, det behövs ett tydliggörande även för den och 
föräldrarna och det kan vara ett bra verktyg för att jobba fram ett bra 
samarbete, man träffas ju regelbundet.”73 

Oro som initierar åtgärdsprogram 
I denna kategori uttrycker respondenterna sex olika uppfattningar. De uppfattningar 
som beskriver denna kategori handlar främst om oron att eleven inte klarar 
kunskapskravet i ett eller flera ämnen. De övriga fem uppfattningarna är olika 
förmodade anledningar till varför eleven inte klarar kunskapskraven. En anledning är 
att eleven inte klarar proven. Att elevens beteende påverkar prestationen negativt är 
ytterligare en anledning. En annan anledning är att elevens beteende påverkar även 
den sociala situationen som eleven befinner sig i, vilket gör att eleven får svårt att klara 
kunskapskraven. Även hög frånvaro, hela dagar eller vissa lektioner, påverkar 
studieresultaten negativt. Att vissa ämnen har prioriterats i de lägre årskurserna och 
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att eleven därmed helt eller delvis saknar färdigheter i andra ämnen, nämns också som 
anledning till att eleven har svårt att klara kunskapskraven. 

”Det kan handla om att inte nå målen och det kan vara någonting med 
elevens allmänna beteende där man ser att det här kommer nog inte att gå 
i längden.”74 

”Det handlar faktiskt ofta om att de inte är där, att de inte är närvarande 
eller att de inte jobbar. Det är de vanligaste tycker jag, sedan finns det 
tusen orsaker”75 

Oro som inte initierar ett åtgärdsprogram 
Respondenterna ger två olika uppfattningar till denna kategori. Den vanligaste 
uppfattningen är att pedagogerna gjort för lite och måste prova mer, innan ett särskilt 
stöd sätts in. Elever som anses lata eller ofokuserade och kan bättre, enligt 
pedagogerna, är anmälningar som rektor inte godkänner. De flesta anmälningar 
godkänner dock rektor. 

”Då kan vi fundera om läraren har gjort allt det som den skulle kunna göra i 
klassrummet, i lärandesituationen. Om inte, bollar vi tillbaka och ber 
läraren fundera, kolla i verktygslådan kan vi tillrättalägga på ett annat sätt 
först?”76 

”De elever som av lärarna förklaras vara lata blir inget åtgärdsprogram”77 

Allmänt stöd 
Fyra olika uppfattningar beskriver respondenterna kring allmänt stöd. En uppfattning 
är att allmänt stöd är anpassningar som sker i och runt eleven i det vanliga 
klassrummet. En annan uppfattning är att allmänt stöd erbjuds till många elever och 
finns redan inskrivet i organisationen. Ytterligare en uppfattning är att om en elev 
jobbar med samma material som övriga elever så spelar placeringen ingen roll och 
eleven kan på detta sätt få allmänt stöd hos en specialpedagog. Beskrivningen av 
allmänt stöd kan också vara att pedagoger ska ta elevens lärstil och personlighet i 
beaktning och anpassa undervisningen där efter.  

”Vanligt stöd är verktygslådan, alltså vad gör vi i klassrummet? Kalle ser 
dåligt och kanske får sitta längst fram för han mår bra av det. Det vi gör i 
klassrummet är det vanliga stödet.”78 

”Allmänt stöd är stöd som eleven får antingen i klassrummet eller utanför 
klassrummet så länge man arbetar med samma material som klassen 
följer, kursplanen.”79 
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Särskilt stöd 
I denna kategori framträder fyra olika uppfattningar om vad särskilt stöd är. En 
uppfattning är att om en specialpedagog eller speciallärare tränar svagheter och 
brister blir det ett särskilt stöd. En annan uppfattning är att när allmänt stöd inte 
räcker för att eleven ska klara kunskapsmålen då sätts särskilt stöd in. Åtgärder som 
anpassad studiegång och enskild undervisning klassas som särskilt stöd enligt 
ytterligare en uppfattning. Den fjärde uppfattningen handlar om nivån på 
undervisningen, måste den anpassas är det särskilt stöd. 

”Särskilt stöd ska vara ett individuellt stöd för barnet. Att bara gå till 
specialpedagogen kan vara en anpassning. Går man till specialpedagogen 
och gör det som de andra gör är det en anpassning av lärmiljön. Går man 
till specialpedagogen och tränar något man inte behärskar då blir det ett 
särskilt stöd för då går man och tränar något speciellt.”80 

”När man är i den fasen att man börjar fundera på saker och ting som man 
inte, insatser som man inte gör för det allmänna, att man kanske… enskild 
undervisning kanske, det är ett särskilt stöd, det är det särskildaste 
stödet.”81 

Resultatanalys 
Skolorna beskriver syftet med åtgärdsprogrammet utifrån ett kompensatoriskt 
perspektiv. Elever med problem ska identifieras och åtgärder ska sättas in för att 
kompensera dessa brister. Precis som skollagen menar anmäler pedagoger och 
specialpedagoger till rektor om en elev riskerar att inte klara kunskapskraven i ett eller 
flera ämnen. Isaksson beskriver tre modeller för att identifiera elever i behov av stöd. 
Skolorna i denna undersökning fokuserar till stor del på den pedagogiska modellen; 
elever i behov av särskilt stöd identifieras vid olika typer av prov. Den pedagogiska 
modellen är ett kompensatoriskt perspektiv där olika tester görs för att urskilja de 
elever som avviker från de ”normala”. Allmänt stöd är att se ur det kritiska 
perspektivet och förändra situationen och miljön i klassrummet. I denna studie är det 
åtgärder som kan göras i klassrummet av undervisande lärare och åtgärder som redan 
är inräknade i organisationen, som halvklasser och mindre grupper i olika ämnen. Ett 
särskilt stöd är rent kompensatoriska åtgärder. Eleven plockas ut från sin befintliga 
grupp och tränar färdigheter tillsammans med specialpedagog. 

Beskrivningen av behov och åtgärder 
Denna forskningsfråga besvaras med både resultat av intervjuer och dokumentstudier.  

Resultat av dokumentstudier 
För att bearbeta resultaten av innehållsanalysen av åtgärdsprogrammen utvecklades 
ett kodningsschema82 utifrån Nilholms två perspektiv på specialpedagogik83, det 
kompensatoriska och det kritiska. Åtgärderna i åtgärdsprogrammen kodades in i 
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schemat och de fyra fälten beskriver olika idealtyper. Tabell 2 är det sammanlagda 
resultatet och tabell 3, 4 och 5 är de olika skolornas resultat. De fyra idealtyperna är: 

 individuella behov – individuella åtgärder: de behov som beskrivs är främst 
relaterade till brister hos eleven och de föreslagna åtgärderna rör enbart 
eleven. Det är eleven som ska åtgärdas och nästan ingen uppmärksamhet ges 
åt skolmiljön i organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse. 

 behov relaterade till skolmiljön – individuella åtgärder: skolan och skolmiljön (i 
organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse) beskrivs som den viktigaste 
källan till elevens behov, men de föreslagna åtgärderna är främst relaterade till 
eleven. 

 individuella behov – åtgärder relaterade till skolmiljön: elevens behov beskrivs 
främst som individuella brister men de föreslagna åtgärderna fokuserar främst 
på åtgärder inom skolmiljön (i organisatorisk, fysisk eller pedagogisk 
bemärkelse). 

 behov relaterade till skolmiljön – åtgärder relaterade till skolmiljön: skolmiljön 
(i organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse) beskrivs som den 
viktigaste källan till elevens behov och de föreslagna åtgärderna är främst 
relaterade till förändringar inom skolmiljön. 

Inga betyder att denna information inte är utskriven i det aktuella åtgärdsprogrammet.  

 

Tabell 2. Kodningsschema utifrån de analyserade åtgärdsprogrammens fokus gällande beskrivning av behov och 
åtgärdsförslag (n=69) 

Åtgärdsprogram  Åtgärder 
  Individuella Skolmiljön Inga 

Behov 

Individuella 2  1 

Skolmiljön 8 31 2 

Inga 8 13 4 
 

Tabell 3. Kodningsschema utifrån de analyserade åtgärdsprogrammens fokus gällande beskrivning av behov och 
åtgärdsförslag (n=15) 

Gula skolan  Åtgärder 
  Individuella Skolmiljön Inga 

Behov 

Individuella 1  1 

Skolmiljön 1 8  

Inga 3 1  
 

Tabell 4. Kodningsschema utifrån de analyserade åtgärdsprogrammens fokus gällande beskrivning av behov och 
åtgärdsförslag (n=16) 

Gröna skolan  Åtgärder 
  Individuella Skolmiljön Inga 

Behov 

Individuella    

Skolmiljön 1 6  

Inga 1 8  
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Tabell 5. Kodningsschema utifrån de analyserade åtgärdsprogrammens fokus gällande beskrivning av behov och 
åtgärdsförslag (n=38) 

Röda skolan  Åtgärder 
  Individuella Skolmiljön Inga 

Behov 

Individuella 1   

Skolmiljön 6 17 2 

Inga 4 4 4 

 

Utifrån beskrivningarna av elevens behov och föreslagna åtgärderna är kodningen 
illustrerad i tabell 2 till 5. I tabell 2 är alla åtgärdsprogram redovisade oberoende av 
skola. Där går att utläsa att i majoriteten av alla studerade åtgärdsprogram, 41 st, är 
elevens behov relaterade till skolmiljön, dvs organisation, grupper eller det 
pedagogiska behöver förändras eller förnyas för att eleven ska kunna utvecklas och 
klara av skolans krav. Även i en majoritet av åtgärdsprogrammen, 43 st, är åtgärderna 
relaterade till skolmiljön. 

De fyra kodningstyperna visar att 31 analyserade åtgärdsprogram tillhör behov 
relaterade till skolmiljön – åtgärder relaterade till skolmiljön. Följande citat beskriver 
åtgärdsprogram som tillhör denna kodning. 

Behov: Eleven ska känna sig trygg med sina klasskamrater och med de vuxna i 
skolan. Stöd av mentor och kurator är viktigt. 

Åtgärd: Kulturpedagogiskt centrum och det pedagogiska stödteamet arbetar i 
klassen och med de undervisande lärarna för att förändra vissa negativa 
beteenden i gruppen. Undervisande lärare skapar samsyn kring hur 
eleven ska bemötas samt betydelsen av att skapa god relation med 
eleven. En loggbok upprättas där elev och mentor kommunicerar via 
loggbok varje vecka.  

I citatet beskrivs både elevens behov och de föreslagna åtgärderna med fokus på den 
omgivande miljön. 

Åtta åtgärdsprogram analyserades och tillhör kodningen behov relaterade till 
skolmiljön – individuella åtgärder. Exempel på denna kodning är 

Behov: Eleven behöver lugn och ro i klassrummet. Att få ledtrådar så att det blir 
lättare att plocka fram kunskaperna. 

Åtgärd: Eleven tränar basfärdigheter i matematik med specialpedagogen.  
Här beskrivs elevens behov utifrån organisatoriska och pedagogiska strategier medan 
åtgärden är kopplad till vad individen kan göra eller behöver träna. 
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Två åtgärdsprogram kodades att tillhöra individuella behov – individuella åtgärder. 
Följande citat tillhör denna idealtyp. 

Behov: Eleven behöver arbeta mer koncentrerat på lektionerna men även arbeta 
och repetera hemma. Eleven arbetar i dagsläget i mindre grupp två  
lektioner av fyra. Böcker finns hemma att arbeta med. Eleven ska arbeta 
med matematik hemma två gånger i veckan i 30 min. Läxläsning på 
skolan en gång i veckan i 20 min där eleven arbetar med matten. 

Åtgärd: Eleven ska nå kunskapskraven i åk 9.  
Här beskrivs vad eleven ska göra och åtgärden är relaterad till individen. 

Inget av åtgärdsprogram kodades till individuella behov – åtgärder relaterade till 
skolmiljön.  

21 av åtgärdsprogrammen saknade beskrivningar av elevens behov och ytterligare tre 
åtgärdsprogram saknade beskrivningar av åtgärderna. Förutom dessa innehöll fyra 
åtgärdsprogram varken behov eller åtgärder men det var utsatt målformuleringar. 

Tabell 6 Antal åtgärdsprogram som innehåller de föreslagna åtgärderna 

Åtgärder Gula skolan 
n=15 

Gröna skolan 
n=16 

Röda skolan 
n=38 

Totalt 
n=69 

I befintlig grupp 9 (60%) 5 (31%) 13 (34%) 27 (39%) 
Skilt från övriga gruppen 6 (40%) 11 (69%) 23 (61%) 40 (58%) 
Läxläsning 8 (53%) 9 (56%) 10 (26%) 27 (39%) 
Assistent 2 (13%) 2 (13%) 4 (11%) 8 (12%) 
Anpassning av 
arbetsformer/arbetssätt  

    

Anpassade läromedel  4 (27%) 4 (25%) 5 (13%) 13 (19%) 
Kompensatoriska 
hjälpmedel 

8 (53%) 8 (50%) 16 (42%) 32 (46%) 

 

För 27 elever genomförs åtgärderna i klassrummet medan 40 elever får åtgärder skilt 
från övriga gruppen, antingen i en liten grupp, enskild undervisning eller anpassad 
studiegång. I två av åtgärdsprogrammen från Röda skolan går det inte att utläsa var 
åtgärderna utförs. Gula skolan har flest andel elever med åtgärdsprogram kvar i den 
befintliga gruppen. Två skolor, Gula skolan och Gröna skolan, använder åtgärder som 
innebär läxläsning, i form av extra träning hemma eller träning på utsatt tid på skolan, i 
mer än hälften av åtgärdsprogrammen. I alla tre skolorna är andelen åtgärdsprogram 
där eleven får stöttning av en assistent ungefär lika och det är en åtgärd som sällan 
förekommer. Kompensatoriska hjälpmedel förekommer i mer än hälften av 
åtgärdsprogrammen på både den Gula skolan och på den Gröna skolan. Även Röda 
skolan har stor andel åtgärdsprogram med denna åtgärd. Kompensatoriska hjälpmedel 
innebär exempelvis dator, inlästa texter och muntliga prov. Anpassning av läromedel 
innebär att texter förminskas mängdmässigt, andra läroböcker och utskrivna sidor som 
ger eleven överblick på vad som ska göras. Denna typ av åtgärd är vanligare på Gula 
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skolan och Gröna skolan. Ingen av skolorna anger någon form av åtgärd där 
arbetsformer eller arbetssätt förändras. 

Analysen av intervjun resulterade i två beskrivningskategorier med 18 olika 
uppfattningar. Detta resultat är redovisat under följande rubriker: Behovet i 
åtgärdsprogrammet och Åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Under varje kategori finns 
citat som ska fördjupa innebörden av en kategori, och inte heller här ska de inte ses 
som bevis för det som står i kategorin. 

Resultat av intervjuer 

Behovet i åtgärdsprogrammet 
Denna kategori består av är nio olika uppfattningar. När respondenterna pratar om 
elevens behov blandas begreppen svårigheter och behov, därför är vissa uppfattningar 
beskrivna utifrån elevens svårigheter. De två vanligaste uppfattningarna är att elever 
med läs- och skrivsvårigheter är i behov av särskilt stöd liksom elever som har 
svårigheter att klara kunskapskraven. Tre uppfattningar är beskrivna utifrån elevens 
behov. En uppfattning är att eleven har behov av struktur. En annan uppfattning är att 
eleven har behov av att öka motivationen till skolarbete och den tredje uppfattningen 
är att eleven är i behov av svenska som andraspråk. De fyra sista uppfattningarna om 
elevens behov är formulerade utifrån svårigheter. Dessa uppfattningar är att eleven 
har koncentrationssvårigheter, en annan uppfattning är att eleven har 
beteendeproblem, ytterligare en är att eleven har matematiksvårigheter och den sista 
uppfattningen är att elever med diagnos är i behov av särskilt stöd.  

”Jag kan tycka att de vanligaste problemen är att man inte klarar nå målen 
men de svåraste det är där det finns, alltså vi förstår inte varför en duktig 
elev inte klarar skolan.”84 

”Det är väldigt olika. Man gör ofta en slags kartläggning, utredning som är 
olik stor beroende på hur många ämnen det är. Ibland kan det vara väldigt 
enkla saker. Om en elev har läs och skrivsvårigheter, har den fått alla behov 
tillgodosedda? Får den använda dator vid skrivuppgifter? Kan den lyssna på 
texter till böcker? Har man anpassat materialet till eleven? Har den 
verkligen fått muntliga prov? Det är sådana behov om det är läs och 
skrivsvårigheter.”85 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet 
Respondenterna beskriver nio uppfattningar om olika åtgärder i ett åtgärdsprogram. 
De två vanligaste åtgärderna som skrivs i ett åtgärdsprogram handlar om olika 
hjälpmedel, den ena åtgärden är att eleven får tillgång till dator och den andra 
åtgärden handlar om att eleven får tillgång till inlästa texter. Tre åtgärder beskriver 
någon form av stöd från pedagogen, en åtgärd är stöd på prov, en annan åtgärd är 
stöd och hjälp med att planera och ytterligare en åtgärd är stöd och hjälp vid 
läxläsning. Fyra uppfattningar om åtgärder handlar om var hjälpen sker. Dessa olika 
åtgärder handlar om att eleven får undervisning i en mindre grupp utanför 
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klassrummet eller en annan åtgärd är att eleven enskild undervisning utanför 
klassrummet. Ytterligare en åtgärd är att eleven kan få hjälp av en assistent i 
klassrummet och den sista åtgärden är att eleven får anpassad studiegång vilket 
innebär att timplan, ämnen eller mål anpassas. 

”Det är som jag sa att man få plockas ut en period i mindre grupper, vissa 
enskilda pass för att nöta. Många har jättesvårt med planering och 
läxläsning sånt stöd. På högstadiet är det mycket att hitta kompensatoriskt 
för de som har diagnoser och inte når målen. Men det är ändå stödet att 
plocka ut som är det vanligaste.”86 

Resultatanalys 
Precis som Skolinspektionen lyfter fram saknas det beskrivningar av elevens behov i 
åtgärdsprogrammen. I 25 av 69 åtgärdsprogram finns inte elevens behov nedskrivna 
och i sju åtgärdsprogram finns det inga åtgärder nämnda. Respondenterna har 
svårigheter att skilja på elevens behov och elevens svårigheter, vilket kan vara en 
bidragande faktor tillatt det är så få behov utskrivna i åtgärdsprogrammen. 
Åtgärdsprogrammen är inte fullständiga och det saknas information. Gröna skolan har 
flest åtgärdsprogram där elevens behov inte är redovisade medan Röda skolan har 
flest åtgärdsprogram där det saknas både åtgärder och behov. Mer än hälften av 
eleverna med åtgärdsprogram får sina åtgärder skilt från övriga i klassen, i form av 
enskild undervisning, liten grupp eller anpassad studiegång. Det kompensatoriska 
perspektivet belyser att individen är bärare av problemet och behöver tränas för att 
komma ikapp övriga elever. Gula skolan skiljer sig från de andra skolorna eftersom de 
flesta elever med åtgärdsprogram stannar kvar i det befintliga klassrummet och 
anpassningar görs där. Här förespråkas det kritiska perspektivet då det är skolmiljön 
och arbetsformer som ska förändras kring eleven. I intervjuerna ligger stort fokus på 
individen som bärare av problemen, individen har inlärningssvårigheter, vilket är det 
kompensatoriska perspektivet. Även åtgärderna är kompensatoriska, man 
kompenserar för elevens brister i form av färdighetsträning. 

Uppföljning och utvärdering 
Denna forskningsfråga besvaras med resultat av intervjuer. Analysen av intervjuerna 
resulterade i fyra olika kategorier med 15 uppfattningar under dessa kategorier. Precis 
som tidigare följs varje kategori av citat som ska fördjupa innebörden av en kategori, 
de ska inte ses som bevis för det som står i kategorin. 

När görs uppföljning och utvärdering? 
Fyra olika uppfattningar beskrivs i denna kategori. En vanlig uppfattning är att 
utvärdering och uppföljning görs beroende på elevens behov. En annan uppfattning är 
att det görs efter 4 till 8 veckor och ytterligare en uppfattning är att det görs en gång 
per termin. Den sista uppfattningen är att det görs vid utvecklingssamtalet. 

”Kontinuerligt, jag brukar utvärdera var sjätte vecka så att man kan 
korrigera nog snabbt, men inte för snabbt eftersom det inte är säkert att 
det ger utdelning direkt heller. Man utvärderar sitt arbete ändå hela tiden 
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inte bara efter sex veckor så man korrigerar under vägen också, var det här 
en bra metod för den här eleven, den ser nöjd ut men går vi framåt?”87 

Vad utvärderas? 
Respondenterna har två olika uppfattningar om vad som utvärderas. Det är både 
målen och åtgärderna som utvärderas. 

”Man utvärderar åtgärderna i första hand och jag tror att det är för att 
oftast ska man bevisa för sig själv att man har gjort något, det känns 
nästan så. För oftast är det många av de här åtgärderna har ju inte hänt 
alltså det kan ju stå åtgärder som, javisst ja, ja jo det där ska vi ju börja 
med, men. Det blir ofta på den nivån och har man inte uppfyllt alla de här 
åtgärderna hur lätt är det då att ha nått målen?”88 

”Det är nog en blandning av. Det viktigaste är ju målen för måluppfyllelsen, 
det är ju det viktiga, men man utvärderar också åtgärderna för har det 
funkat bra, då kanske vi kör vidare på det. Har det inte funkat måste vi 
ändra åtgärderna så att eleven når målen.”89 

Förändring och justering av åtgärdsprogram 
Om eleven inte uppfyllt målet vid utvärderingen hade respondenterna tre olika 
uppfattningar om vad som ska göras. En uppfattning är att hela åtgärdsprogrammet 
skrivs om, en annan uppfattning är att åtgärderna förändras och den sista 
uppfattningen är att tiden förlängs på det befintliga åtgärdsprogrammet. 

”Det har man redan innan funderat på, vad är det som behövs? Då tar man 
andra vägar och provar annat eller så provar man om igen, det beror på.”90 

Åtgärdsprogram som del av skolutveckling 
I denna beskrivningskategori finns sex olika uppfattningar. De två mest frekventa 
uppfattningarna är dels att åtgärdsprogrammen ökar kunskapen om individualisering i 
klassrummet och dels att arbetet med åtgärdsprogram synliggör vad en bra skola är. 
Ytterligare en uppfattning är att arbetslag som lyckats med en viss problematik ska lära 
andra arbetslag. Att alla inblandade jobbar mot samma mål är också en uppfattning 
som respondenterna hade. En annan uppfattning är att många åtgärdsprogram på en 
skola eller i ett arbetslag borde leda till mer resurser vid resursfördelingen. Den sista 
uppfattningen är att det inte blir skolutveckling eftersom dokumenten ofta just förblir 
ett dokument som knappt någon läser. 

”Vi jobbar med att eleverna ska vara kvar klassrummet och individualisera 
och försöka hjälpa dem.”91 

”Man pratade om levande dokument som egentligen från det att alla skrivit 
under så är det ett dött dokument till nästa möte.”92 
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”Det ska ju vara det, och lite kanske det är det. Särskilt nu när vi tänker att 
vi måste jobba mer vad lärarna ska göra för att alla elever ska kunna vara i 
klassrummet, jag tror på enskilt stöd, det behövs för många men det får 
inte vara för mycket av det, de måste ju kunna sitta och jobba i 
klassrummet. Gör vi nog mycket anpassningar och alla tar ansvar för det? 
Det har kommit fram tydligt nu med åtgärdsprogramsskrivandet. Om man 
plockar ut och jobbar med en sak som vi nu tänkt så är det ju från 
åtgärdsprogramsskrivandet. Om många elever riskerar att inte nå målen i 
idrott så kan man fundera på, är det något i idrotten vi bör jobba med. Är 
det bara två elever är det kanske just de som har behov.”93 

Resultatanalys 
Resultatet i denna studie visar precis som i Perssons studie94 att utvärderingen av 
åtgärdsprogrammet ofta är knuten till utvecklingssamtalet och i vissa fall sker det 
tidigare vid ett annat möte. Denna studie visar även att det finns tankar och en vilja att 
åtgärdsprogrammet ska användas för att utveckla skolans arbetssätt och 
arbetsmetoder vilket är motsatsen till Isaksson m.fl.95 resultat där inga sådana tecken 
fanns. Denna vilja att använda dokumentet i skolutvecklingsfrågor pekar på det kritiska 
perspektivet, där ett inlärningsproblem för en elev kan lika gärna vara ett 
utlärningsproblem för skolsystemet och det är skolmiljön som ska förändras.  

Diskussion 
I diskussionen jämför jag denna studies resultat med tidigare forskning. Jag har även 
här delat upp diskussionen enligt mina forskningsfrågor. 

Behov och anledningar som föranleder ett åtgärdsprogram 
Syftet med ett åtgärdsprogram är att eleven har större möjlighet att nå målen och att 
problemen synliggörs.96 Persson menar att åtgärdsprogrammen är till för att följa 
elevens utveckling och vara en redovisning inför hemmet om vad som görs i skolan.97 
Resultaten som framkommit i denna studie är att åtgärdsprogrammen ska vara en 
vägvisare, hur skolan ska jobba, vilket skiljer sig mot både Asp-Onsjö och Persson som 
mer belyser problem och betydelsen av att skolan gör något. Även i denna studie är 
syftet enligt några specialpedagoger och rektorer att belysa problemen och beskriva på 
vilket sätt skolan tar tag i dessa, ett dokument att visa upp om någon skulle ifrågasätta 
vad som gjorts. Tankar som att dokumentet är en vägvisare, utgår från det kritiska 
perspektivet i vilket skolan och utbildningen ska förändras för att alla elever ska kunna 
utvecklas. Detta understryks även av Skolverket som anser att orsaker till en elevs 
svårigheter bör sökas i undervisningens innehåll eller i lärmiljön.98 
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Antalet åtgärdsprogram skiljer sig mycket mellan skolorna.99 Gula skolan och Gröna 
skolan har mindre andel elever i behov av särskilt stöd och Röda skolan har betydligt 
större andel. Emanuelsson och Perssons studie lyfte fram att en tredjedel av eleverna 
var i behov av särskilt stöd.100 I en annan studie, gjord av Persson101, är det ca 20 % av 
eleverna som är i behov av särskilt stöd, vilket stämmer överens med Röda skolans 
siffror. De två andra skolorna har betydligt lägre procentandel. I denna underökning 
beskriver både specialpedagoger och rektorer svårigheter att veta när ett 
åtgärdsprogram ska skrivas. Jag anser att det senaste direktivet, att det ska skrivas 
färre åtgärdsprogram och att enkla anpassningar är allmänt stöd, bidrar till det låga 
antalet åtgärdsprogram på två av skolorna. 

När ett åtgärdsprogram ska skrivas är problembilden komplex, en elev har ofta flera 
behov.102 För att utröna vilka behov eleven har belyses problemen som att en elev 
faller ur det som anses vara normalt.103 I min undersökning nämns faktorer som att en 
elev inte klarar prov, har avvikande beteende och hög frånvaro, som orsak till att 
eleven inte når kunskapskraven och därför är i behov av särskilt stöd. Det är också 
mängden åtgärder eller om eleven själv kan påverka, vara mindre lat och koncentrera 
sig mer, som blir avgörande om skolan ska sätta in särskilt stöd. Om rektor och 
elevhälsateamet på skolan anser att pedagogerna inte individanpassat undervisningen 
tillräckligt eller att eleven kan förändra sitt beteende så kvarstår ansvaret på 
pedagogerna i klassrummet att jobba mer med allmänt stöd.  

Beskrivningen av behov och åtgärder 
Faktorer i omgivningen, som kamrater, lektionernas uppbyggnad eller innehåll är sällan 
med i analysen av problemet.104 Emanuelsson och Persson menar dock att ju äldre 
eleverna är, desto oftare tas dessa faktorer upp i analyserna kring elevernas behov.105 
Intervjuerna i denna studie visar på att skolorna fokuserar på elevens brister när 
behoven skrivs i åtgärdsprogrammet. Respondenterna hade svårt att skilja på behov 
och svårigheter. Närmare hälften av de undersöka åtgärdsprogrammen i min studie 
visar på ett kritiskt perspektiv då elevens behov är relaterat till skolmiljön och 
åtgärderna är förändringar i skolmiljön. Jag anser att de förändringar i skolmiljön som 
främst beskrivs är olika former av träning skilt från övriga klassen. Eleven placeras i 
liten grupp, har enskild undervisning och anpassad studiegång. Utifrån dessa åtgärder 
beskrivs eleven som annorlunda, avvikande och kan inte följa med övriga klassen, 
normen, vilket tolkas som kompensatoriskt perspektiv. Gula skolan skiljer sig från de 
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övriga skolorna där resultatet i denna studie visar att de flesta åtgärdrena sker i den 
befintliga gruppen i klassrummet. 

De vanligaste åtgärderna för elever i lägre åldrar är främst kring läs-och 
skrivproblematik medan det handlar om brister i att klara kunskapskraven i de högra 
årskurserna.106 Detta bekräftar intervjuerna i min studie. Specialpedagogerna och 
rektorerna i undersökningen följer skollagen, så fort en elev inte uppnår kraven i ett 
eller flera ämnen ska detta anmälas till rektor. Med de nya reglerna att alla ämnen är 
viktiga inte bara matematik, svenska och engelska, så blir det ett bredare fokus på alla 
ämnen. I de lägre årskurserna är just svenska ett viktigt ämne eftersom de färdigheter 
som tränas används mycket i resterande ämnen. För att klara t.ex. matematik, SO och 
engelska behövs goda kunskaper i svenska.  

Vanliga åtgärder är att träna de färdigheter som eleven saknar eller har brister i.107 Två 
av skolorna i undersökningen har valt läxläsning, antingen att träna vid speciella 
tillfällen efter skoltid eller att träna extra hemma. Denna kompensatoriska åtgärd står 
angiven i mer än hälften av alla åtgärdsprogram på dessa skolor. I skollagen står att alla 
barn ska ges ledning och stimulans att utvecklas så långt som möjligt och att orsaker till 
problem ska sökas i undervisningens innehåll och upplägg. Därför anser jag att träna 
ännu mer på det som eleven inte kan eller att få hem mycket läxor, för att eleven inte 
hunnit eller haft möjlighet att göra dem på skoltid, blir ingen stimulans utan enbart 
något som måste göras. Undervisningens innehåll och upplägg blir med dessa åtgärder 
inte ifrågasatta utan enbart utpekande för eleven, att det är fel på eleven. 

Åtgärder sker ofta avskilt från övriga klassen med enklare material och långsammare 
inlärningstakt.108 Persson beskriver det motsatta i sin studie, där eleverna i behov av 
särskilt stöd får behoven tillgodosedda i det befintliga klassrummet och där åtgärderna 
är att förändra arbetssätt och arbetsmetoder.109 Berg och Scherp anser att 
anpassningen till varje individ i klassrummet är viktiga framgångsfaktorer.110 I denna 
undersökning innebär de flesta åtgärderna att eleven får undervisning skilt från övriga 
gruppen. Några intervjuer pekar också på att särskilt stöd är när specialpedagog 
kopplas in, åtgärder som ingen annan får. Det innebär att särskilt stöd enbart är 
kopplat till undervisning utanför gruppen och åtgärdsprogrammen blir enbart 
kompensatoriska åtgärder och pedagogen och undervisningens innehåll behöver inte 
utvecklas eller förändras. 

Jag anser att lärarens förhållningssätt, arbetsätt och arbetsmetoder måste synas mer 
samt förändras och utvecklas. Specialpedagogen ska jobba riktat mot pedagogen för 
att utveckla och förändra lärmiljön. Vissa elever behöver dock under korta 
tidsbestämda perioder träna färdigheter tillsammans med specialpedagogen under 
korta perioder men den största förändringen ska ske i klassrummet. 
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Åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd är förknippat med den 
kompetens som specialpedagogen besitter.111 Jag tänker att det är viktigt att fundera 
kring samarbetet mellan pedagoger, specialpedagoger och skolor för att lära av 
varandra och få nya tips och infallsvinklar när det gäller arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Verktygslådan i kommunen är en del i detta arbete då pedagoger får tips 
på åtgärder som kan göras för att individanpassa ännu mer eller förändra arbetssätt 
och arbetsmetoder för att fler elever ska kunna ha möjlighet till utveckling och lärande. 

De behov och åtgärder som skrivs i åtgärdsprogrammen är individfokuserade men en 
tendens att flytta fokus mot interaktionen mellan individ och miljön kan ses. I 
åtgärdsprogrammen är individens ansvar flyttat och skolan erbjuder tillfällen då olika 
färdigheter kan tränas, ansvaret är flyttat till skolan. Detta är dock en bit från att hitta 
orsaker i lärmiljön och förändra arbetsätt och arbetsmetoder, vilket ska gynna alla 
barn. Som tidigare nämnts innebär skolans erbjudande av läxläsningstillfällen, 
läxläsningshjälp och arbete i små grupper att åtgärden enbart blir ett utpekande för 
individen att den inte är som andra.  

Utvärdering och uppföljning 
Diskussioner och analyser av åtgärder och utvärderingar i åtgärdsprogrammen ska 
bidra till att utveckla lärmiljön och pedagoger för att nå målet en skola för alla.112 
Isaksson m.fl. menar att det inte finns tecken på att åtgärdsprogrammen används till 
skolutveckling.113 Resultatet i denna studie visar att specialpedagoger och rektorer har 
tankar kring att åtgärdsprogrammen skulle kunna användas för att utveckla skolan 
men att de inte används så i praktiken. Hjörne och Säljö menar att skolan och lärmiljön 
måste förändras för att alla elever ska platsa.114 Resultatet i min studie visar på en vilja 
och strävan mot att åtgärdsprogrammen ska användas långt mer än idag. 
Specialpedagogerna är inte nöjda med att dokumentet blir en ”hyllvärmare” och de ser 
många användningsområden för att använda det för skolutveckling. 

Jag anser att åtgärdsprogrammet är just en hyllvärmare och att det råder en stor 
osäkerhet i hur det ska skrivas och vad dokumentet ska användas till. Denna osäkerhet 
gör inte att det blir enklare att använda i skolutvecklingsfrågor men det är en stor 
fördel att respondenterna har tankar kring att använda åtgärdsprogrammet för 
skolutveckling. En av respondenterna säger att många elever med åtgärdsprogram i 
t.ex. idrott borde innebära funderingar om det är något med idrotten som skolan ska 
jobba med. Min slutsats är att både undervisningen och läraren borde granskas. Är 
arbetssätt och arbetsformer det optimala för just den specifika elevgruppen och vilket 
förhållningssätt och vilket relation har läraren till eleverna? 

                                                      
111

 Persson, Bengt, Åtgärdsprogram i grundskolan; Isaksson, J. m fl School problems or individual 
shortcomings? 
112

 Skolverket, Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i skolan; Skolverket, Allmänna råd och 
kommentarer 
113

 Isaksson, J. m fl School problems or individual shortcomings? 
114

 Hjörne, E, Säljö, R, Att platsa i en skola för alla 



31 
 

Deltagande, delaktighet och utveckling är framgångsfaktorer i en skola för alla. Skolan 
och utbildningssystemet är problemet, inte enskilda individer.115 I denna undersökning 
är åtgärder mer utpekande och särskiljande, vilket blir en motsats till en skola för alla.  

Nilholm menar i sin studie att det är viktigt att läraren har tillgång till kollegor eller 
stödteam som kan observera lärmiljön i klassrummet och arbete tillsammans med 
läraren kring utveckling av lärmiljön.116 Att förändra arbetssätt och arbetsformer är 
inget som står skrivet i åtgärdsprogrammen. Kanske är det så att detta 
utvecklingsarbete sker tillsammans, i arbetslagen på skolorna. Viktiga resurser som 
skolorna har att tillgå är pedagogiska stödteamet och språkteamet vilka arbetar med 
att stötta arbetslagen i utvecklingsarbetet.  

Precis som Nilholm117 menar så äger inte eleven beteendeproblem eller 
inlärningsproblem utan de är ett uttryck för utlärningsproblem eller beteendeproblem 
hos skolan. I dagens skola ligger mycket av ansvaret på eleven, att veta rätt beteende 
för varje situation, att delta på lektionerna och inhämta kunskap. Jag anser att skolan 
behöver ta mer av det ansvaret, anpassa situationerna på ett bättre sätt och vara 
pedagoger för alla elever, inte bara den smala fåran i mitten, utan även för dem som 
avviker från det ”normala”. Ska det bli en skola för alla kanske åtgärdsprogrammet ska 
skrivas för skolan, för läraren och för miljön i klassrummet? I den form som de skrivs 
nu innebär åtgärderna ofta motsatsen till deltagande och delaktighet. 

Metoddiskussion 
Att använda kvalitativ innehållsanalys innebär att beskriva och belysa variationer. Det 
är därför bra med fler skolor vilket ökar möjligheterna att få åtgärdsprogrammet belyst 
utifrån olika erfarenheter. Ju fler åtgärdsprogram som analyseras desto större 
variation på resultatet.118 I min studie har jag valt att använda två olika analysmetoder. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av fenomenografi och åtgärdsprogrammen 
analyserades med hjälp av riktad innehållsanalys. Fenomenografi innebär att 
respondenternas tankar och åsikter kring ett fenomen lyfts fram,119 i denna 
undersökning är fenomenet åtgärdsprogram. Forskningsfråga 1 och 3 har ingen 
skillnad mellan skolorna redovisats eftersom det skulle vara svårt att klara 
konfidentialitetskravet vilket gör att fenomenografi i detta fall är en bra analysmetod. I 
analysen av åtgärdsprogram valdes riktad innehållsanalys vilket möjliggör att skillnader 
mellan skolorna belyses. Antalet åtgärdsprogram och att alla åtgärdsprogram är 
avidentifierade gör att resultaten inte är i utpekande. I den här studien är det tre 
skolors arbete med åtgärdsprogram som studerats. Underlaget är för litet för att dra 
generella slutsatser som gäller alla skolor i kommunen. Arbetet kan dock användas 
som ett underlag för diskussioner på skolorna för att skapa en skola för alla elever. 
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Fortsatt forskning 
För vidare forskning vore det intressant att intervjua elever och föräldrar för att belysa 
deras syn på särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vidare hade det även varit intressant 
att observera i klassrummen hur stödet ser ut i praktiken. Är specialpedagogens och 
rektorns syn på särskilt stöd annorlunda än det som utövas i klassrummet? Vilken hjälp 
och stöttning behöver i så fall pedagoger för att öka individanpassningen av 
undervisningen och förändra arbetssätt och arbetsformer? Det skulle även vara 
intressant för vidare forskning att följa ett förändringsarbete där åtgärdsprogram 
används för skolutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missivbrev till Rektor 

Hej 

Det är Jenny Eriksson från pedagogiska stödteamet. Jag har under förra läsåret pluggat 
till Specialpedagog vid Umeå Universitet och gör denna termin mitt examensarbete. 
Syftet med arbetet är: 

Beskriva hur det särskilda stödet ser ut i praktiken i Skellefteå kommun. Hur gör skolan 
för att möta elevens behov och förutsättningar och vems behov tillgodoses? 

 

Frågeställningarna är 

 Vilka är anledningarna/behoven som föranleder ett åtgärdsprogram? 

 Hur beskrivs behoven och åtgärderna i åtgärdsprogrammet?  
i vilken mån det är individen, skolmiljön eller interaktionen mellan eleven och 
skolmiljön som står i fokus.  

 Vilka rutiner för uppföljning och utvärdering finns och hur anpassas och 
justeras det för att möta elevens behov eller nya behov? 

Jag skulle gärna vilja ha XXXXX som en skola i min studie och hoppas att du vill delta. 

Detta innebär att jag kommer vilja intervjua dig och någon/några specialpedagoger och 
få tillgång till avidentifierade åtgärdsprogram. Du kommer givetvis att få möjlighet till 
att ta del av arbetet när det är klart om du vill. 

Hör av dig så fort som möjligt med ditt svar. Tycker du att det vore intressant att delta 
så skulle jag vilja träffa dig snarast för att diskutera de praktiska frågorna. 

Tack för hjälpen 

Jenny Eriksson 

Tel: XXXXX 



 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Öppningsfråga; Inledande presentation för att kunna identifiera rösterna på bandet. 

Introduktionsfråga; 

Hur länge har du jobbat som specped/ rektor? Denna skola? Tidigare erfarenhet? 
Utbildning 

Har du ofta skrivit, har du fått utbildning/information om hur ett åp ska skrivas? 

 

Upprättandet 

Vad är syftet med åp? 

Vem tar oftast initiativ till att anmäla till rektor? 

Vad beror oron som föranleder anmälan till rektor på? 

Hur vanliga är anmälningar som inte föranleder ett åp? Vilka problem? 

Vilka är de vanliga behoven som föranleder ett åp? 

Vad innebär vanligt stöd för er på skolan? 

Vad innebär särskilt stöd för er på skolan? 

På vilket sätt används verktygslådan i det vardagliga arbetet? (används i Skellefteå 
kommun) 

  

Genomförandet  

Hur tänker du kring kortsiktiga och långsiktiga mål? Skillnader? 

Hur skrivs utvärderingsbara mål, vad är viktigt att tänka på? 

Hur samarbetar ni på skolan, samverkansformer kring skrivandet av åp? 

När informeras vårdnadshavare till eleverna? 

I vilken utsträckning deltar föräldrarna i upprättandet av åp? 

Vilken typ av insatser är det främst som åtgärdsprogrammen beskriver? Vem eller vad 
ska åtgärdas i första hand?  

Vilka är de vanligaste åtgärderna? 

Vilket stöd formuleras i åp, det eleven egentligen behöver eller det skolan har att 
erbjuda? Motivera!  



 
 

Utvärdering, uppföljning  

När görs uppföljning och utvärdering?  

Hur jobbar ni med uppföljning och utvärdering? 

Vad händer om eleven inte nått målen vid utvärderingen? 

Vad utvärderas, är det målet eller åtgärderna? 

Tycker Du att arbetet med åtgärdsprogram underlättar elevens dagliga 
undervisningssituation? Motivera! 

Vad ser du som den största fördelen med att arbeta med åtgärdsprogram? 

Vad ser du som den största nackdelen med att arbeta med åtgärdsprogram? 

Kan du se samband mellan åp och skolutveckling? Motivera! 

 

Hur många elever finns på skolan?  

 


