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Syftet med denna studie var att undersöka hur de åtgärder som är beskrivna i ett antal 

åtgärdsprogram, skrivna på tre olika skolor, överensstämmer med skolans styrdokument. 

Framför allt var syftet att belysa på vilken nivå åtgärderna låg, vilka specialpedagogiska 

perspektiv som kunde skönjas i åtgärdsprogrammen, föräldramedverkan samt hur 

fördelningen mellan könen såg ut. Vi fick fram vårt resultat genom att analysera texterna i de 

insamlade åtgärdsprogrammen. För det har vi använt oss av kvalitativ textanalys. Studien är 

kvalitativ med vissa kvantitativa inslag och var inspirerad av den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Resultatet visade att individnivån var den klart dominerande nivån. 

Mycket sällan fanns åtgärder på gruppnivå och ganska sällan på organisationsnivå. Det 

kategoriska perspektivet var inte lika dominerande som tidigare forskning visat. 

Individperspektivet dominerade planering av insatser. De flesta åtgärderna hade inkludering 

som mål, även om det inte syntes vid första anblicken. Medverkan från vårdnadshavare 

varierade stort och åtgärdsprogrammen skrevs ofta utan vare sig vårdnadshavares eller 

elevers medverkan. Pojkarna stod för två tredjedelar av alla åtgärdsprogram. Flickornas 

åtgärder bestod till största delen av pedagogiska anpassningar.  
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1. Inledning 

Arbetet med åtgärdsprogram i skolan är ett utmanande uppdrag. Som lärare och blivande 

specialpedagoger har vi haft anledning att fundera över hur det arbetet hanteras. Var läggs 

fokus för insatserna och hur skrivs de fram i åtgärdsprogrammen? Vår erfarenhet är att 

elevers brister synliggörs och betonas i dessa texter och lite behandlar de insatser som ska till 

för att balansera upp brister på grupp- eller skolnivå. Under vår utbildning till 

specialpedagoger har vi nu möjlighet och också valt att studera detta närmare. Vi ställer oss 

frågan, hur hanteras uppdraget, arbetet med åtgärdsprogram och vad kan behöva förbättras i 

det här arbetet? Ett stort ansvar vilar på specialpedagoger och lärare att klara det här 

uppdraget. Vi är också intresserade att se närmare på den här uppgiften utifrån ett 

genusperspektiv. Finns det skillnader i upprättandet av åtgärdsprogram för flickor respektive 

pojkar? 

 

Ordet åtgärdsprogram förekommer första gången i en statlig utredning om skolans inre 

arbete, den så kallade SIA-utredningen (SOU 1974:53). SIA-utredningens intentioner 

synliggjordes i läroplanen Lgr 80. Där ställdes krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas för 

elev som var i behov av särskilt stöd i skolan enligt Tinglev (2014). Åtgärdsprogrammen 

skulle innefatta både beskrivning av individuella insatser och en allmän 

organisationsutveckling. Åtgärderna skulle riktas mot elevens hela skolsituation och inte 

endast mot den undervisning som eleven blev föremål för. Detta innebar enligt Persson 

(2004) att brister i lärares och även rektorers arbete skulle kunna identifieras så att åtgärder 

skulle kunna sättas in på rätt nivå. Persson (2004) skriver att det betonades att man skulle 

utgå från elevens starka sidor och se programmet i ett utvecklingsperspektiv. 

Åtgärdsprogrammen skulle också läggas upp på ett sådant sätt att elevens självuppfattning 

och självtillit stärktes. 

  

Fyrtio år efter SIA-reformen gav Skolverket (2014a) ut en publikation som omfattar allmänna 

råd i samband med upprättande av åtgärdsprogram. Dessa ska fungera som förtydliganden. 

Där framgår att kartläggning i samband med upprättande av åtgärdsprogram även idag ska 

göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Den tidigare intentionen kvarstår i de 

dokument som gäller idag för skolans verksamhet. Alexandersson, Asp-Onsjö & Isaksson 

(2013) har i sin forskning visat att det, trots att Skolverket i fyrtio års tid uppmanat till 

kartläggning och åtgärder på olika nivåer, oftast stannar vid individnivå när åtgärdsprogram 
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upprättas. Grupp- och organisationsnivåerna uteblir i de flesta fall i texter som återfinns i 

åtgärdsprogram. 

  

1.1   Styrdokument 

Skolverket (2014a och b) skriver att om det befaras att en elev inte når kunskapskraven, och 

anses vara i behov av särskilt stöd för att klara dessa, ska ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogram utgör ett arbetsredskap för att stödja skolans arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. De utgör samtidigt en dokumentation över vilka elever som bedöms behöva 

särskilt stöd, samt på vilket sätt skolan ger stöd till dessa. Åtgärdsprogrammet utgör ett beslut 

som ska dateras och undertecknas av beslutsfattaren, vilken vanligtvis är rektorn på den 

aktuella skolan. Rektorn kan även delegera beslut om åtgärdsprogram till exempel till en 

specialpedagog. Skolverket (2015) anger att beslut om åtgärdsprogram samt innehållet i 

åtgärdsprogrammet kan överklagas av vårdnadshavare. Ett åtgärdsprogram är en offentlig 

handling, som kan begäras ut av vem som helst, om det inte finns skäl att tro att den som är 

föremålet för åtgärdsprogrammet kan lida skada av att det lämnas ut. I sådant fall gäller 

sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 23 kap). Diagnoser och annan 

sekretessbelagd information får inte anges i åtgärdsprogram, utan ska dokumenteras av 

skolhälsovården (SFS 2010:800). 

  

Skollagen (2010:800) reviderades den 1 juli 2014. Förändringen innebar att särskilt stöd 

handlar om insatser av mer ingripande och varaktig karaktär, som normalt inte är möjliga att 

genomföra av klasslärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Åtgärderna ska anses 

vara både omfattande och varaktiga. De kan också vara antingen omfattande eller mindre 

omfattande, men varaktiga. Skillnad görs på extra anpassningar och åtgärder, där extra 

anpassningar vanligtvis kan göras av lärare inom klassens ram samt är av kortvarigare 

karaktär. I de allmänna råd som Skolverket (2014b) har gett ut sägs att det är viktigt att 

skolan sett över hur organisationen kring eleven innan stödinsatser inriktade mot individen 

sätts in. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska 

metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är 

organiserade. 

  

 Skolverket (2014b) anger att det i ett åtgärdsprogram ska framgå vilka behov som finns, hur 

dessa ska tillgodoses samt när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Innan ett 
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åtgärdsprogram upprättas görs en pedagogisk kartläggning med efterföljande bedömning för 

att utreda elevens behov av stöd. Vidare säger Skollagen att elev och vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800 kap 3, 9§). 

 

1.2   Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de åtgärder som finns nedskrivna i några 

åtgärdsprogram överensstämmer med intentionerna i skolans styrdokument. Studien ska 

belysa: 

●     På vilken nivå ligger beslutade åtgärder för elever i behov av särskilt stöd? Är det på 

organisations-, grupp- eller individnivå? 

●    Vilka specialpedagogiska perspektiv kan urskiljas i åtgärdsprogrammen? 

●     Hur stämmer de beskrivna åtgärderna överens med skolans inkluderande uppdrag? 

●   Vilka involveras i arbetet med åtgärdsprogram? Specialpedagoger, lärare, föräldrar 

och elever? 

●   Hur är förekomsten av åtgärdsprogram och åtgärder fördelat mellan kön? 

  

2. Bakgrund 

 2.1 Skolverkets statistik 

Skolverkets statistik kring Särskilt stöd i grundskolan (2016) visar att under läsåret 

2015/2016 är det 5,6 procent av eleverna i grundskolan som har ett åtgärdsprogram. Det 

betyder att andelen har sjunkit med en procent sedan läsåret innan och att det har halverats 

sedan läsåret 2013/2014. Då var andelen elever med åtgärdsprogram drygt 12 procent. Denna 

minskning beror troligen på lagändringen 2014 som innebär att många elever inte längre 

bedöms vara i behov av åtgärdsprogram och särskilt stöd eftersom stödinsatser sätts in i form 

av extra anpassningar. Det är vanligare att pojkar har åtgärdsprogram än flickor. Av pojkarna 

har sju procent åtgärdsprogram och av flickorna är det fyra procent som har åtgärdsprogram. 

Andelen elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 till 5. Sedan sker en minskning 

mellan årskurs 6 och 7, för att sedan öka fram till årskurs 9. Nedgången av elever med 

åtgärdsprogram mellan årskurs 6 och 7 beror på att många elever byter skolenhet då. Detta 

talar för att det finns en risk att elevers behov av särskilt stöd inte uppmärksammas vid 

skolenhetsbyten. 
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Skolverket (2016) anger att knappt 38 procent av de elever som har ett åtgärdsprogram har 

särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad studiegång eller 

studiehandledning som åtgärd i sina åtgärdsprogram. Den vanligaste åtgärden är 

studiehandledning på modersmålet. Andelen uppgår till 36 procent år 2016. Föregående år 

var denna andel 30 procent. Den näst vanligaste åtgärden är enskild undervisning som står för 

18 procent år 2016. Året innan var den andelen 25 procent. I särskild undervisningsgrupp får 

16 procent stöd och 10 procent har anpassad studiegång år 2016, förändringen är oförändrad 

sedan föregående år (a.a).  

 

2.2 Pedagogisk kartläggning 

I Skolverkets allmänna råd (2014a) står att om det befaras att en elev kan bedömas vara i 

behov av särskilt stöd för att nå målen är skolan skyldig att göra en pedagogisk kartläggning 

för att utreda vilka behov eleven har och omfattningen av dem. Det är rektors ansvar att så 

sker. Kartläggningen av elevens svårigheter och skolsituation ska göras på både individ-, 

grupp- och organisationsnivå. På individnivå kan kartläggningen handla om lärares och övrig 

skolpersonals observationer av eleven i olika miljöer. Vilka pedagogiska metoder som 

används i klassen och hur den aktuella gruppen fungerar är sådant som kan utredas på 

gruppnivå. På organisationsnivå kan det handla om hur skolan organiserar sin verksamhet 

och fördelar sina resurser. Den som kartlägger ska ta reda på elevens uppfattning av sin 

skolsituation samt vårdnadshavarnas bild av elevens behov och samordna planering för 

insatser (a.a.). När kartläggningen är färdig ska den utgöra underlaget för den pedagogiska 

bedömningen av elevens behov av särskilt stöd enligt Skolverket (2014a). Den pedagogiska 

kartläggningen och bedömningen görs som regel av specialpedagog, men klasslärarens och 

föräldrarnas deltagande är nödvändiga, eftersom dessa har mycket av den information som 

behövs för genomförandet av kartläggningen 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Vissa textavsnitt under denna punkt har vi hämtat från arbeten som vi själva har författat i 

tidigare kurser i vår specialpedagogutbildning. Detta gäller främst stycken där vi hänvisar till 

forskarna Ahlberg, Nilholm & Göransson samt Skrtic.   
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2.3.1 Några specialpedagogiska perspektiv 

Många forskare har försökt att identifiera olika perspektiv på begreppet specialpedagogik. Ett 

perspektiv, som har en lång tradition, ända tillbaka till 1800-talet är individperspektivet. Det 

innebär att som Ahlberg (2013 s.42) skriver att ”en elevs svårigheter betraktas som något som 

ligger förankrat hos individen själv. Det är eleven som har svårigheter och som är bärare av 

problemet”.  Enligt detta synsätt är det eleven, som avviker från det som betraktas som 

normalt, som ska åtgärdas. Till individperspektivet kan man koppla det kategoriska 

perspektivet. För att ta reda på vem som är i behov av specialpedagogisk undervisning måste 

en kategorisering ske, ofta med hjälp av olika tester och diagnoser. Man behöver ta reda på 

vad som är normalt och vad som är avvikande, eller vem som är det. Med detta synsätt tar 

man inte hänsyn till den skolsituation och kontext som eleven befinner sig i. Till 

individperspektivet kan också det kompensatoriska perspektivet kopplas. Det innebär att man 

försöker hitta metoder eller hjälpmedel för att kompensera den brist eleven har. Både individ 

och miljö ska beaktas (a.a.). Det kompensatoriska perspektivet är det synsätt som skolan 

enligt skollagen (2010:800 1 kap 4§) ska arbeta utifrån, och som fortfarande gäller idag. 

  

Organisations- och systemperspektivet förklarar skolproblem utifrån skolan som organisation 

och den verksamhet som skolan bedriver. Här menar Ahlberg (2013) att det handlar om 

frågor kring hur skolans verksamhet organiseras och hur samverkan sker inom skolan för att 

stödja elever med svårigheter av olika slag. Fokus ligger också på gruppnivå, exempelvis 

undervisningsmetoder, och även på individnivå. 

  

Vidare säger Ahlberg (2013) att ur ett samhälls- och strukturperspektiv är frågorna istället 

koncentrerade till det sociala och kulturella sammanhang som eleven befinner sig i, samt 

relationen mellan skola och samhälle. Alla elever har rätt att delta i den sociala gemenskapen 

på sina egna villkor. Det innebär att det inte är eleven som ska förändras för att passa in, utan 

att skolan måste ändra sin verksamhet så att alla elever kan delta på lika villkor och ha en 

naturlig plats i det sociala och kulturella liv som finns på skolan. 

  

I ett relationellt perspektiv, söks enligt Nilholm (2006) förklaringar till skolproblem som 

uppstår i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. Där är forskningen istället inriktad 

på frågor som vad det innebär i skolans vardag att ha funktionsnedsättning och svårigheter i 

skolan eller hur elevers olikheter kan mötas av skolans specialpedagogiska verksamhet. Det 

omfattar även utbyte mellan olika professioner och samordning av insatser. 
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2.3.2 Inkludering 

Tinglev (2014) skriver att långt in på nittonhundratalet segregerades svaga eller 

funktionshindrade elever, till exempel genom att man flyttade dem till så kallade hjälpklasser. 

På senare år har samhället intagit ett mer inkluderande perspektiv. Bakom inkluderingstanken 

ligger en teori att barn lär sig bäst genom att vara inkluderade i vanlig klass. Tinglev (2014) 

skriver om forskning under 1960- och 1970-talet som visade att effekten av undervisning i 

specialklass inte motsvarade förväntningarna. Elever med liknande svårigheter lyckades 

betydligt bättre när de gick i vanlig klass än dem som gick i hjälpklass, vilket talade för 

inkludering. De stärktes genom mötet med andra elever och genom att det fanns högre 

förväntningar på elever i vanliga klasser än elever i specialklasser. 

  

Inkludering är ett centralt begrepp inom specialpedagogiken. Begreppet började introduceras 

under 1980-talet, eftersom många som arbetade med specialpedagogiska frågor var missnöjda 

med begreppet integrering. Enligt Nilholm och Göransson (2013) handlade det oftast om 

fysisk placering för elever i behov av särskilt stöd. Ordet inkludering används inte i de 

svenska styrdokumenten. Däremot har Sverige anslutit sig till olika internationella 

konventioner, såsom FN:s Barnkonvention och Salamanca-deklarationen. I Salamanca-

deklarationen (2006) är ordet inclusion ofta förekommande. Dock är det i den svenska 

översättningen skrivet som integration.  

  

Göransson, Nilholm & Magnusson (2012) reder ut begreppet inkludering och menar att det 

innebär till exempel social inkludering och att delta i demokratiska processer samt att 

inkluderas i lärandesituationer. Skolans mål är att alla elever ska uppnå de kunskapsmål som 

finns i läroplanerna och ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Alla elever ska 

också ges samma förutsättningar och möjligheter att delta i samhällslivet, vilket när de är i 

skolan innebär t ex grupparbeten, demokratiska processer och rastaktiviteter. 

  

Det förekommer olika definitioner av inkludering. Nilholm och Göransson (2013) har 

definierat inkludering som att Ett skolsystem är ansvarigt för alla elever, oavsett deras 

individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av 

elever. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga.  Det är den 

gemenskapsorienterade definitionen. Den individorienterade definitionen innebär enligt 

Nilholm och Göransson (2013) att graden av inkludering avgörs av situationen för de 

enskilda eleverna. En tredje användning av ordet inkludering innebär endast placeringsmässig 
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inkludering. Inkluderingsperspektivet innebär samtidigt ett dilemma. Nilholm och Alm 

(2013) tar upp att problematiken kring att hitta en balans mellan att skapa gemenskap och 

samtidigt tillgodose varje elevs individuella behov och rättigheter. 

  

Nilholm och Alm (2013) undersökte huruvida man kan avgöra om ett klassrum är 

inkluderande. De satte upp tre kriterier. Kriterierna var att olikhet ses som en tillgång, att 

eleverna ska känna sig socialt delaktiga samt att eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga. De 

fann att tre faktorer var extra viktiga i lärarnas arbetssätt; samsynen på arbetet och barnen, en 

konfliktfri arbetsdelning samt den personliga relationen. Asp-Onsjö (2008) menar att 

inkludering inte ska ses som ett konstant eller permanent tillstånd, utan mer som en ständigt 

pågående och många gånger krävande process, som berör hela den omgivning där eleven 

ingår. 

  

Hesjedal, Hetland, Iversen, & Manger (2015) visar i sin undersökning att det som har den 

största påverkan på hur man lyckas att inkludera ett barn med komplexa problem är lärarnas 

attityd till inkludering. De såg också att många elever som riskerar att hoppa av skolan 

behöver stöd från ett team med flera yrkeskategorier, till exempel psykolog, socialarbetare, 

speciallärare med mera. De behöver också ett åtgärdsprogram, vilket de inte alltid får. 

  

Haug (2000) fann att när en reform om inkludering inte ger förväntat resultat söks orsakerna 

bland individerna istället för i organisationen. Många praktiker tar då saken i egna händer och 

gör som de själva tycker är meningsfullt och praktiskt. Till exempel är många lärare och 

vårdnadshavare emot policyn om den inkluderande skolan och därför motsätter de sig det. I 

den decentraliserade skolvärlden får det till följd att de själva väljer om de vill följa eller 

ignorera policyn om en inkluderande skola. 

 

2.3.3 Organisations- och systemteori 

1974 gjordes en stor översyn av den svenska skolan genom SIA-utredningen, (Skolans Inre 

Arbete). Den översyn som SIA-utredningen (SOU 1974:53) gjorde av specialundervisningen 

gick i riktning mot en avveckling av test och diagnoser och från det rådande individuella 

bristtänkandet. Det framfördes i stället en sociologisk – ekologisk syn på skolsvårigheter, 

vilket innebar att synen på skolproblemen kom att förskjutas från ett individuellt till 

organisatoriskt perspektiv. I fokus stod en skola med undervisningssvårigheter, i vilken 
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elevens situation skulle beskrivas och där möjligheter till utveckling skulle uppmärksammas i 

stället för att brister skulle identifieras menar Tinglev (2014). 

  

Organisations- och systemteori är ett sätt att förklara skolproblem utifrån skolan som 

organisation och den verksamhet som skolan bedriver. Här läggs fokus enligt Ahlberg (2013) 

på frågor som hur skolans ordinarie och specialpedagogiska verksamhet organiseras eller 

vilken typ av skolsituationer som kräver särskilda insatser. Åtgärder på organisationsnivå kan 

enligt Ahlberg (2013) handla om resursfrågor, kommunikation och samarbete i och mellan 

arbetslag. Det kan också innefatta samarbete med exempelvis specialpedagog och föräldrar.  

  

Genom att läraren ändrar på sina undervisningsmetoder, eller på hur klassrumssituationerna 

organiseras kan ibland svårigheter som en elev har i en viss situation minska eller försvinna. 

Åtgärder på gruppnivå är sådant som den enskilde läraren kan påverka, till exempel hur den 

pedagogiska verksamheten bedrivs i klassen. Att ta ett steg tillbaka och reflektera över sina 

undervisningsmetoder kan vara svårt, men nödvändigt för att få syn på vad som fungerar och 

vad som kan behöva ändras. Till sin hjälp kan läraren ta en kollega eller specialpedagog, som 

kan vara observatör i klassen. Det kan hjälpa läraren att förhålla sig kritiskt till sina 

undervisningsmetoder, vilket Skrtic (1995) förordar.  Olika undervisningsmetoder kan vara 

katederundervisning, samarbetsinlärning, expert- och hemgrupper, individuellt arbete eller 

fritt respektive styrt arbete. 

  

Skolverket skriver (2014a) att innan man riktar stödinsatser mot en individ är det viktigt att 

skolan har sett över hur organisationen kring en elev ser ut. Det kan man göra genom att se 

hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används och hur den aktuella 

elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljöer är organiserade. Chapman, Ainscow, Miles 

och West (2011) såg i sin studie att åtgärder på gruppnivå som var avsedda för enskilda 

elever med särskilda behov påverkade hela gruppen på ett positivt sätt. Resultaten ökade för 

alla elever i gruppen när åtgärderna gjordes inom klassens inkluderande ram. 

  

Alexandersson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) har sett att fast det sedan länge finns riktlinjer 

för hur skolsituationen för en elev i skolsvårigheter ska utredas, att alla tre nivåerna ska 

beaktas, landar det ändå som individuella tillkortakommanden och brister, vilka ska rättas till 

i åtgärdsprogrammen.  
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2.4 Tidigare forskning 

  

2.4.1 Dokumentation/Åtgärdsprogram 

Lahdenperä (1997) gjorde för tjugo år sedan en studie på fingerade åtgärdsprogram, som 

skrevs i anslutning till specialpedagogiska fortbildningskurser kring invandrarelever. 

Resultatet i denna studie visade att det förekom fler orsaker än åtgärder i åtgärdsprogrammen. 

Problematiken läggs hos eleven som egenskaper och/eller beteenden och sällan i relation till 

omgivande faktorer. Resultatet visar att skolsvårigheter delas upp i: egenskaper (det 

individuella perspektivet), utveckling (mer allsidig) och kontext (systemteori). Det 

förhållningssätt som syns tydligast är det kategoriserande. Man menar att eleven har en defekt 

eller brist åtgärda. 

Egenskaper beskrivs som absoluta, inte beroende på situation eller miljö. Åtgärderna är 

inriktade på experthjälp. Läraren frånsäger sig ansvar och distanserar sig. Orsaker nämns 

oftare än vidtagna eller föreslagna åtgärder. Problemen definieras i hög grad som en egenskap 

eller ett beteende hos eleven. En knapp tredjedel av åtgärdsprogrammen visar ett visst mått av 

utvecklingstänkande. Endast ett åtgärdsprogram hade en kvalificerad analys, där eleven, 

familjen, skolmiljön och lärarnas arbetssätt analyserades. För att beskriva ett sammanhang 

måste man kunna uppfatta detta sammanhang. De lärare som gjorde en analys av 

sammanhanget hade en mer fristående organisatorisk placering. Det kan vara svårt att 

uppfatta ett system som man själv är en del av. Det tycks ha varit lättare att beskriva elevers 

och föräldrars egenskaper, fel eller brister än att beskriva omgivningsfaktorer som relationer, 

arbetssätt eller klassen som grupp. Resultaten av djupstudien av åtgärdsprogrammen visar att 

diskursiva uppfattningar om skolsvårigheter domineras av diskursen egenskaper, 55 procent. 

En tredjedel visade prov på utvecklingssyn genom att ta upp någon aspekt av elevens 

allsidiga utveckling, antingen som orsak till problemet eller som något som kan åtgärdas i 

skolan. Sammanlagt uppfattade 83 procent av lärarna ser eleverna som bärare av 

svårigheterna och problem i skolan och negligerade omgivande faktorer som grupp och 

organisationsnivå (a.a.).  

Asp-Onsjö (2006) har i sin studie sett att till största delen är det specialpedagog som skriver 

åtgärdsprogrammen.  Några skrivs av mentorer. Föräldrar och elever föreslår inte några 

förändringar eller nekar till att skriva under. Studiens resultat visar i likhet med andra 

undersökningar att elevens svårigheter sällan kontextualiseras eller förstås i sitt sammanhang, 
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de ses som bundna till eleven själv. I alla de sex fallstudierna finns någon form av 

exkludering med, rumslig, social och/eller didaktisk. Asp-Onsjö talar om det ”dubbla 

samtalen” och menar att betydelsefulla beslut redan är tagna på det första samtalet, som sker 

”back stage” utan föräldrar och elever. Det efterföljande samtalet blir mest ett bekräftande av 

vad skolans personal redan kommit överens om, föräldrars och elevers inflytande blir 

minimalt. Studien bekräftar vad tidigare studier visat, att drygt 20 procent av samtliga elever 

bedöms vara i behov av någon form av stödåtgärd. Cirka 17 procent av eleverna i 

grundskolan har ett åtgärdsprogram. Den visar också att det är nästan dubbelt så många 

pojkar som flickor som har ett åtgärdsprogram. Asp-Onsjö menar att detta pekar på 

traditionella könsroller hos elever och eventuellt också pedagoger. Hon menar att 

åtgärdsprogram i högre utsträckning utarbetas för pojkar som är i behov än för flickor i 

motsvarande situation och skriver att detta ger stöd åt att pojkar ses som mer besvärliga men 

också att deras behov av stöd tillgodoses i högre utsträckning. Studien visar att pedagoger 

ofta gör förenklingar, genom den språkhanteringen kategoriseras ofta eleven. Detta görs ofta 

för att kunna hantera komplexiteten i den dagliga verksamheten. Ett exempel är att man ofta 

lägger problematiken hos den enskilda eleven istället för att se till sammanhang och 

förhållanden. 

 

Asp-Onsjö (2011) menar att beskrivningen av de specifika förhållanden som 

dokumentationen skapar blir till en sanning genom dokumentet. Så att istället för att styra 

förloppet låter vi oss styras av det som dokumentet fastställt. Hon anser att denna nya 

mentalitet – dokumentaliteten – tar över och flera aspekter av arbetet i skolan underordnas 

dess principer. Hur elever beskrivs i dokumentation får också betydelse för deras 

identitetsuppfattning. Texten skall, enligt styrdokument, fokusera på pedagogiska aspekter, 

men det är fortfarande vanligt att elevens egenskaper skrivs fram i dessa dokument. 

Forskaren menar att skolans roll som identitetsförmedlare har förstärkts genom den massiva 

elevdokumentationen. En annan aspekt på elevdokumentation som Asp-Onsjö (2011) tar upp 

är dess funktion som kontrollinstrument. Skolan kan ställas till svars om dokumentation inte 

finns och också om åtgärder inte utförts, både av Skolverket och av föräldrar. Skolans 

verksamhet blir alltmer präglad av kontrollprogram, dokumentation och entydiga 

bedömningssystem. Detta gör att skolan allt mindre blir en plats för sökande, lyssnande och 

dialog mer en plats för ett färdigproducerat kunskapsinnehåll. 
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Asp-Onsjö (2014) har också studerat huruvida dokumentation, åtgärdsprogram och 

inkludering sker i en skola för alla, eller i en skola på marknadens villkor. Här tas politiska 

och samhälleliga aspekter upp. Forskaren ger en beskrivning av vad hon ser är en utveckling 

från en skola för alla till en skola på marknadens villkor. Hon menar att skolan har blivit en 

marknad och att dokumentationen fått nya funktioner. Eleven har blivit kund och 

utbildningen en vara. Fokus har hamnat på skolors och elevers förmåga att leva upp till 

mätbara kriterier istället för att som tidigare via fostran och kunskap bygga samhället. 

Skolinspektionens kritik mot enskilda skolor berör i första hand dokumentationens 

utformning, snarare än hur arbetet i klassrummen bedrivs. Regelverket kring 

åtgärdsprogrammen säger att elever i behov av särskilt stöd ska kartläggas och eventuellt få 

ett åtgärdsprogram. Idag har särskilt stöd i praktiken blivit förbehållet elever med olika 

diagnoser. Trots att Skolverket (2013) säger att så inte ska vara fallet. Under senare år har 

särskilt stöd i form av åtgärdsprogram kommit att fokusera på och åtgärda den enskilda 

elevens tillkortakommanden och brister. Man ser mindre till lärmiljöer och pedagogik trots 

att forskning visar att verksamheter med generellt goda lärmiljöer har mindre behov av 

särskilt stöd. Regelverket kring åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har 

förändrats flera gånger under senare år vilket försvårar arbetet med dessa (a.a). 

Asp-Onsjö (2014) menar att man idag kan se en uttalad intention att färre elever ska ha 

särskilt stöd och åtgärdsprogram. Idag räcker det inte att riskera att inte nå skolans 

kunskapskrav. Forskaren säger också att detta innebär att skolan numera ägnar sig åt primitiv 

inkludering. De är en inkludering utan att några extra resurser tillförs, vilket försvårar 

villkoren för de elever som kommer socio-ekonomisk svaga och studieovana miljöer. Det gör 

man trots att det i skollagen (SFS 2010:800) står att skolan ska kompensera för elevers olika 

förutsättningar. Hon avslutar med att fastställa att åtgärdsprogram och inkludering inte är 

neutrala verktyg. Hur vi ser på elever med stödbehov visar hur vi ser på skolan roll i 

samhället.  

Andreasson (2007) har funnit att i gruppen ”kunskapsmässiga svårigheter” finns lika många 

flickor och pojkar. I gruppen ”beteendemässiga svårigheter” finns 42 pojkar och 6 flickor. 

Denna fördelning stämmer väl överens med tidigare forskning. Förslag till lösningar i de 

individuella utvecklingsplanerna eller åtgärdsprogrammen är oftast ett flertal olika åtgärder. 

Här finns också en ansvarsfördelning, vem som ansvarar för vilka åtgärder, oftast lärarens, 

skolans, vårdnadshavares och elevers ansvar. På så vis liknar planerna ett socialt kontrakt där 
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överenskommelser sker mellan skolan och elev/föräldrar. Lösningarna som framkommer i 

elevplanerna för elever i behov av särskilt stöd är konstruerade utifrån ordet särskild, särskild 

färdighetsträning, särskild resursperson, särskild tid, särskild plats, särskilda hemuppgifter 

och särskilt anpassade läromedel. Färdighetsträning var en av de vanligaste åtgärderna i de av 

Andreasson (2007) analyserade dokumenten. Stöd av speciallärare/specialpedagog eller 

annan vuxen är en vanligt förekommande åtgärd. Tid är ett centralt begrepp i alla de 

analyserade elevplanerna, det handlar ofta om att inte nå kunskapsmålen inom den avsedda 

tiden. Flera av åtgärderna handlar om att förlänga tiden. Många åtgärder ska ske på en 

särskild plats, ofta särskiljande. Hemuppgifter är också en av de vanligast förekommande 

åtgärderna i materialet, föräldrar får alltså ofta en kompenserande uppgift i 

ansvarsfördelningen, det handlar om läxläsning och/eller färdighetsträning. Studiens resultat 

visar att det ofta är traditionella pedagogiska lösningar, innehållande mycket vuxenkontroll 

och disciplin, som erbjuds i dokumenten. 

Andreasson & Carlsson (2013) visar i sin studie att dokumentationen av elever i svenska 

skolor är omfattande och en dokumentationskultur har kommit att karaktärisera skolan under 

de senaste åren. I en kontext av decentralisering och regeringsskifte, har fokus kommit att öka 

mot bedömningar, uppföljning och utveckling av elevernas lärande och sociala utveckling. 

Studien visar hur dessa åtgärdsprogram används som en pedagogisk teknik för nya sätt att 

styra påtvingad självreglering, individuellt ansvarstagande och social kontroll. Resultatet 

visar hur texten fokuserar på eleven och dess egenskaper snarare än omständigheter i 

undervisningen eller organisation som kan ha betydelse. Eleverna placeras i olika kategorier 

och hamnar inom eller utanför skolans ”normalitetssyn”. Andreasson och Carlsson (2013) 

finner också att det finns en stor samsyn på beskrivningarna av eleverna, vilket indikerar att 

diskursen är väletablerad och accepterad i praktiken. Samma ord och samma kategorier 

används ofta i konstruktionen av normalitet när de beskrivs i dessa texter. Forskarna skriver 

att dessa åtgärdsprogram skrivs utifrån mallen ”den goda eleven” (s. 23), den frånvarande 

men önskvärda. Eleven blir då analyserad utifrån hens skillnad från den ”goda eleven”. 

Åtgärdsprogram skrivs alltså med fokus på brister och tillkortakommande hos den aktuella 

eleven. Detta, skriver forskarna påverkar elevens identitet, både elevens syn på sig själv men 

också föräldrars och skolpersonals syn och förväntningar på eleven. Resultatet visar också att 

den pedagogiska utredningen som ligger till grund för åtgärdsprogram ofta innehåller en 

förenklad, idyllisk tanke om att ett antal tekniker/övningar kan användas för att forma eleven 

till ”den goda skoleleven”. Forskarna anser att resultatet på denna studie visar att det finns 
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behov av att belysa och diskutera skolans roll som identitetsskapare utifrån den producerade 

elevdokumentationen. Här behövs försiktighet och kunskap om vikten av språkets makt och 

dess påverkan av elevens identitet. Det skrivna ordets makt är en komplex fråga och måste 

belysas för lärare, det måste bli tydligt att beskrivningar av elever i text kan påverka deras 

identitetsbildning (a.a.). 

  

2.4.2 Internationell forskning 

I internationell forskning är det emellanåt svårt att urskilja om det i artiklarna menas ”elever i 

svårigheter” eller ”elever med svårigheter”. I Sverige är det stor skillnad på att vara i 

svårigheter och att ha svårigheter. Är man i svårigheter läggs problemen utanför eleven, på en 

organisatorisk nivå. Talar vi om en elev med svårigheter ligger problemen hos eleven som 

individ. I ett flertal artiklar används ordet disability och det kan vara svårt att göra en exakt 

översättning. I vissa fall handlar det om funktionsnedsättning. I andra fall om oförmåga eller 

behov av särskilt stöd. Vi har dock försökt att göra en så korrekt tolkning som möjligt av den 

internationella forskning vi har tagit del av och valt att använda oss av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd. Begreppet Individual Educational Plans, IEP används i internationell 

forskning. Vi har valt att översätta detta begrepp med åtgärdsprogram 

Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos, Alves och Silveira-Maia (2013) har studerat 

åtgärdsprogram i Portugal och sett att målen i ett åtgärdsprogram ofta är undermåligt skrivna, 

speciellt med tanke på mätbarhet. De har också funnit att kvaliteten på åtgärdsprogrammen 

minskar vartefter studenten gör framsteg i sin utveckling. Målen svarade ofta inte mot 

elevens behov av ett funktionellt innehåll. Sanches-Ferreira et.al (2013) har vidare sett att 

målen i åtgärdsprogrammen för elever i behov av särskilt stöd ofta representerar elevens 

individuella mål i form av önskat beteende och förmågor, det vill säga ligger på individnivå. 

Resultaten i deras studie pekar på att lärare behöver mer utbildning för att utveckla skrivandet 

av åtgärdsprogram. Man behöver också bli bättre på att ta in omvärldsfaktorer, alltså 

analysera stödinsatser utifrån grupp- och organisationsnivå. 

  

Fylling (2008) belyser olika sätt att uppfatta och kategorisera problem som elever möter i 

skolan i Norge. Den tar också upp vilka faktorer som påverkar rekrytering till 

specialundervisning i grundskolan. Utgångspunkten är att det finns stor variation när det 

gäller skolor och kommuner i omfattningen av specialundervisning. Det var mycket stor 
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skillnad mellan kommunerna vad gäller andelen elever som fick specialundervisning, från 

fyra till 16 procent. Resultatet visar på att dessa skillnader beror på olika 

resursfördelningsmodeller i de kommunala skolförvaltningarna. Det var inte så stor skillnad i 

hur många elever som fick olika former av extra stöd, men skolorna definierar dessa 

stödåtgärder på olika sätt. I somliga skolor sågs vissa stödåtgärder som en del av den 

ordinarie undervisningen, i andra skolor som specialundervisning. Själva 

resursfördelningsmodellen bidrar alltså till att konstruera kategorier av vad som definieras 

som specialundervisning och vad som är allmän klassrumspedagogik. Fylling (2008) tar 

också upp könsskillnader i fördelningen av specialpedagogiska åtgärder, pojkarna får två 

tredjedelar av dessa. Hon menar att den skillnaden i behov inte finns utan att flickorna i högre 

utsträckning blir utan det stöd de behöver. 

Rose, Shevlin, Winter, O´Raw och Zhao (2012) genomförde en studie vars fokus låg på att 

undersöka i vilken utsträckning som skolorna har implementerat åtgärdsprogram i Irland, fast 

det inte ännu finns lagkrav på detta. Författarna besökte tio grundskolor över hela Irland. 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och granskning av skoldokument. 

Resultatet visar att fast det inte finns några krav på åtgärdsprogram för elever med särskilda 

pedagogiska behov i Irland har det blivit en etablerad praxis. Lärare och andra professioner 

ser att åtgärdsprogram kan vara ett värdefullt verktyg för att säkerställa att fokus ligger på det 

individuella behovet hos eleven. Det finns dock en inkonsekvens i hur skolorna har utvecklat 

och hanterar åtgärdsprogram som direkt kan relateras till bristen av en klar lagstiftande 

guidning kring detta område. Forskarna menar att lagstiftning behövs kring åtgärdsprogram 

för att få en större samstämmighet mellan skolorna och att man också bör titta på de länder 

som använt åtgärdsprogram för att undvika svårigheter och misstag som redan är gjorda. 

Även om det anses vara ett verkningsfullt verktyg så innehåller intervjuerna också kritik 

kring dessa, bland annat förmågan att involvera föräldrar och elever i processen, och hur 

skolorna identifierar, kartlägger, behoven är en annan utmaning (et.al.). 

I Australien har Dempsey (2012) undersökt intervallet av studenter och skolans variabler hos 

australiensiska barn i åldern åtta och nio år, som har ett åtgärdsprogram. Australiens lagar 

påverkar utbildningen för elever med funktionsnedsättning eller svårigheter. Dessa lagar 

reglerar olika aspekter, men ingen kräver något åtgärdsprogram för elever med svårigheter. 

Det närmaste man kommer är att det finns krav på samverkan med eleven och föräldrarna om 

hur svårigheterna påverkar elevens möjlighet att delta i undervisningen i skolan och om 

anpassningar för eleven om detta erfordras. Åtgärdsprogram beskrivs och definieras på 
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många olika sätt i Australien. En statlig undersökning kring elever med särskilda behov 

noterade 2010 att åtgärdsprogram borde användas när det finns en risk att eleven ej når nästa 

steg i utbildningen och när elevens lärande behöver stödjas på annat sätt än de övriga 

eleverna i gruppen. Denna undersökning rekommenderade att regler och riktlinjer kring när 

och hur ett åtgärdsprogram ska skrivas. Dempsey (2012) visar på att antalet elever med 

åtgärdsprogram (7,1 %) överensstämmer ganska väl med andelen som har ett medicinskt 

tillstånd eller funktionsnedsättning (6,7 %). Den visar också en stigande siffra på andelen 

elever med svårigheter, vilket författaren tror beror på att det tidigare underrapporterades och 

numera stämmer mera med verkligheten. Dempsey (2012) tar också upp att det finns många 

elever som får särskilt stöd utan att det finns något åtgärdsprogram. En annan slutsats är att 

åtgärdsprogram inte är någon garanti för en kvalitativ individuell undervisning men det 

garanterar att en adekvat genomgång/dokumentation av elevens utbildning har gjorts. 

Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) har undersökt speciallärares roll inom 

specialpedagogiken i den ordinarie undervisningen i Finland. I Finland är inkludering den 

officiella utbildningspolicyn. Målet är att skolan ska passa för alla elever. Ett centralt medel 

för inkludering kallas för ”deltids-specialutbildning” (part time special education). Detta 

behöver inte föregås av något åtgärdsprogram eller några andra officiella beslut, för att det är 

av temporär natur för eleven och innefattar bara en del av skoldagen. När denna studie skrevs 

så innefattades ca 22 procent av eleverna denna åtgärd. Heltidsåtgärder av specialpedagogisk 

art har 8,1 procent av eleverna. Med dessa siffror har Finland världsrekordet i antalet elever 

som har heltidsåtgärder och denna siffra stiger. 

Finlands höga resultat i PISA-mätningarna har till viss del tillskrivits denna part time special 

education. Den finska modellen av specialundervisning i ordinarie skolor ser ut att vara 

åtminstone delvis inkluderande. Detta för att eleven lätt kan få tillgång till 

specialundervisning. Inga formella beslut krävs och eleven får specialundervisning under en 

tidsbegränsad period. Denna specialundervisning är dock ofta av exkluderande natur, eleven 

går någon annanstans och får undervisning av en speciallärare. 

Sundqvist, von Ahlefeld Nisser och Ström (2014) redovisar en viktig lagändring 2011 som 

gäller specialundervisningen i Finland. Det är en revidering av skollagen som betonar elevens 

rätt att få specialundervisning i den ordinarie skolan. Stödet arrangeras i tre olika nivåer. 

Allmänt stöd som ges av ordinarie lärare i det ordinarie klassrummet genom att differentiera 

materiel och metoder. Nästa nivå är ökat stöd. Här kommer ”part time special needs 
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education” in som en del, (kortare insatser av speciallärare, ofta på annan plats än det 

ordinarie klassrummet), men också flexibla undervisningsgrupper och lärarhandledning. Den 

tredje nivån är särskilt stöd. Här krävs ett åtgärdsprogram. Det kan även betyda placering i en 

särskild undervisningsgrupp. Sundqvist, von Ahlefeld, Nisser & Ström (2014) skriver att i 

Finland görs ingen skillnad på speciallärare och specialpedagog, vilket görs i Sverige. I 

Finland kan man välja att utbilda sig till speciallärare direkt under lärarutbildningen till 

skillnad från Sverige där både speciallärare och specialpedagog är en utbildning som kan 

genomföras efter lärarutbildning och tre års arbetslivserfarenhet i yrket. 

Goepel (2009) har undersökt i Storbritannien i vilken utsträckning det finns en gemensam 

överenskommelse mellan lärare, föräldrar och elev, gällande behov av stöd för eleven. 

Forskaren undersöker också hur samarbetet uttrycks i målen/åtgärderna som finns i 

åtgärdsprogrammen. Specifikt undersöks om elevens röst hörs. Slutsatsen är att om elevens 

åsikter inte hörsammas finns en risk att eleven blir mindre engagerad och mindre motiverad 

till sin inlärning. Storbritannien har, precis som Sverige, tydliga skrivningar i sina 

styrdokument kring åtgärdsprogram som säger att föräldrar och elev ska vara delaktiga i hela 

processen kring och skrivandet av dessa dokument. Resultatet visar att lärarens röst är väldigt 

stark, elevens däremot är svag. I alla de undersökta fallen negligeras flera av, ibland alla 

elevens inlägg om styrkor, bekymmer och lösningar. Lärare och föräldrar är ganska ofta 

överens, föräldrar och elev tänker ofta lika, den stora diskrepansen här fanns mellan elev och 

lärare. Dessa två hade den minsta överlappningen av vad som borde stå i dokumentet. 

Författaren menar att eleven behöver vara medveten om innehållet i åtgärdsprogrammen för 

att kunna delta i arbetet och strategierna som beslutas. Elevens attityd är fundamental för att 

säkerställa en god arbetsmiljö och motivation för lärandet. En elev som är omedveten om 

målen i åtgärdsprogram eller inte fått sin röst hörd i skrivandet av detsamma, riskerar att bli 

omotiverad, både i fråga om sin inlärning men även socialt, (a.a.). 

 

2.4.3 Samverkan med elever och vårdnadshavare 

Skolverket (2014) skriver att en förutsättning för elevens och vårdnadshavarens delaktighet är 

att de får medverka i kartläggningsprocessen som föregår ett åtgärdsprogram. Asp-Onsjö 

(2006) har i sin studie visat på att vårdnadshavarnas deltagande i samtalen vid utarbetandet av 

åtgärdsprogrammen är lågt. Mindre än hälften av vårdnadshavarna deltar i detta arbete. 

Orsaken till att det är så framgår inte. Eleven själv deltar i ungefär hälften av fallen, men 
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elevens deltagande ses inte som någon självklarhet. I studien framgår att är det vanligt 

förekommande att dokumentet skrivs ut och distribueras i efterhand till samtliga 

mötesdeltagande. Asp-Onsjö (2006) menar att betydelsefulla beslut redan är tagna på samtal 

som sker mellan personal innan mötet med vårdnadshavare och elever. Det efterföljande 

samtalet med vårdnadshavare blir mest ett bekräftande av vad skolans personal redan kommit 

överens om. Vårdnadshavares och elevers inflytande blir minimalt. 

  

Även Isaksson, Lindqvist och Bergström (2006) fann i sin undersökning att ett antal av 

åtgärdsprogrammen var upprättade utan att involvera vårdnadshavarna och många av dem 

visste inte ens om att deras barn hade ett åtgärdsprogram. Det strider mot riktlinjerna (SOU 

1998:66) där det står att åtgärdsprogram måste utarbetas för elever med specialpedagogiska 

behov och en sådan plan måste utarbetas i samarbete mellan skolan, hemmet och eleven. 

Ansvaret för detta är enligt skollagen (2010:800 kap 3 8§) rektorns.  Lee-Tarver (2006) 

upptäckte i sin studie om åtgärdsprogram att både vårdnadshavare och vanliga lärare hade 

mycket lite inflytande på det som skrevs ned i ett åtgärdsprogram. Den största inverkan hade 

specialläraren/specialpedagogen. 

  

Asp-Onsjö (2007) har vidare funnit att det i skolans styrdokument betonas delaktighet. 

Eleven och dess vårdnadshavare har viktiga roller, men oftast används deras medverkan till 

att stärka skolans perspektiv. Här finns dock en dubbelhet. Vårdnadshavare kan använda 

dokumentationen för att driva sin rätt till kring särskilt stöd för sina barn. 

  

Rose, Shevlin, Winter, O’Raw och Zhao (2012) visade i sin studie av åtgärdsprogram på 

Irland att vårdnadshavares medverkan vid utformning varierade betydande. Vissa skolor hade 

gjort ansträngningar för att involvera vårdnadshavarna, men nivån på deras deltagande och 

närvaro var skiftande. Vissa vårdnadshavare var mycket involverade och andra inte alls. 

Nivån på deltagandet visade sig ofta ha med relationen till den enskilda läraren att göra. 

  

Fylling (2008) har funnit att skolans samarbete med elev och vårdnadshavare generellt är 

dåligt. Hon menar att elevers och föräldrars inflytande är lågt. Vårdnadshavare delas upp i 

”klienter” och ”implimentatörer”, där klienterna är de ifrågasättande och krävande 

vårdnadshavarna och implimentatörerna är de samarbetsvilliga 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Syftet med vår studie är att undersöka om de åtgärder som finns nedskrivna i åtgärdsprogram 

överensstämmer med intentionerna i skolans styrdokument, på vilken nivå de insatta 

åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd lagts vid skrivande av åtgärdsprogram, samt i 

vilken mån de kan anses vara inkluderande. Studien är kvalitativ med vissa kvantitativa 

inslag. Den kvalitativa forskningen syftar till att förklara något. Det är en typ av forskning 

som förklarar något genom orddata, data som består av språkliga utsagor enligt Fejes och 

Thornberg (2015). Undersökningen är i sin utformning induktiv. Fejes och Thornberg (2015) 

menar att en induktiv studie innebär att forskaren drar generella slutsatser från en mängd 

enskilda fall. En induktiv slutledning är aldrig bindande eftersom det är möjligt att framtida 

observationer innehåller undantag till det som tidigare observerats. Vår studie bygger på 

empiri och inte teori, detta är också ett kännetecken för den induktiva forskningen (Fejes och 

Thornberg 2015). 

  

Som metodansats valde vi kvalitativ textanalys. En kvalitativ analys av texter passar enligt 

Widén (2015) bra när man har texter som utgångspunkt för sin studie. Genom att läsa och 

analysera dessa kan man undersöka och analysera olika problem och samhällsfenomen. I den 

kvalitativa textanalysen använder man sig, enligt Widén (2015) av en av tre analytiska 

dimensioner. I den första dimensionen analyseras författaren till texten och vilken innebörd 

han/hon tillskrivit texten. Den andra dimensionen handlar om textens innehåll och form och 

fokuserar på det språkliga. Vi väljer att fokusera på den tredje dimensionen i vår studie. Det 

innebär att åtgärdsprogrammen analyseras i syfte att försöka förstå vad innehållet i 

åtgärdsprogrammen säger om hur skolan ser på elever i behov av särskilt stöd. Den tredje 

dimensionen handlar enligt Widén (2015) om att tolka vilken innebörd texten får till 

omvärlden. 

  

Westlund (2015) skriver att den kvalitativa textanalysen har sin historia i en lång 

tolkningstradition, hermeneutiken. Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla. Vi 

har inspirerats av den hermeneutiska forskningstraditionen, eftersom de hermeneutiska 

vetenskaperna söker efter innebörder hos sina studieobjekt. Innebörder och 

meningssammanhang förmedlas och förstås genom språklig tolkning. Tolkning är följaktligen 
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de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform och som sådan en motsvarighet till 

de naturalistiska vetenskapernas information menar Ödman (2007) 

  

I studien användes den inriktning inom hermeneutiken som enligt Westlund (2015) kallas 

misstankens hermeneutik. Den får innehålla en strukturanalys, där en texts olika delar 

analyseras. Det innebär att vi i vår studie kan ha vissa kvantitativa inslag och göra 

frekvenstabeller över de olika åtgärderna och utifrån utfallet göra en tolkning av resultatet. 

Westlund (2015) anger att en frekvenstabell kan ge ledtrådar till analysen i studier med 

hermeneutisk inspiration.  

 

Vi har samlat in kvalitativ information, tjugo åtgärdsprogram vardera från tre olika skolor, 

som sedan har kvantifierats under analysens gång. Vi utnyttjar både styrkan hos den 

kvalitativa metoden, att den ligger så nära vardagen, men också den kvantitativa metodens 

analytiska egenskaper som ökar strukturen och precisionen (Holme & Solvang 2000). 

 

Ödman (2007) skriver att texten överskrider intentionen. Vad texten säger blir något mer än 

vad författaren avsåg att säga. Därför ska texten tolkas och inte författarens intentioner. 

Westlund (2015) uppger att det är viktigt att ha en genuint nyfiken hållning inför det 

empiriska materialet, så att man kan upptäcka vad texten erbjuder. Forskaren menar att den 

hermeneutiska processen ofta kan liknas vid en spiral, som på sin väg dels söker nya delar 

och dels gräver sig djupare ner i förståelsen. Vartefter förståelsen djupnar ställer man sig nya 

frågor. 

 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Urval 

I studien ingår tre F-6-skolor, de representerar tre olika kommuner. Åtgärdsprogrammen som 

samlades in har författats under perioden från HT 2015 till HT 2016. Urvalet för vår 

datainsamling har skett utifrån en bekvämlighetsaspekt, vi valde att kontakta skolor som vi 

redan hade lite kunskap om och där vi hade kontaktpersoner som det var lätt att tillfråga om 

ett deltagande. Vi tog inte med de skolor vi själva arbetar på, då det inte verkade vara 

objektivt att analysera åtgärdsprogram som vi själva deltagit i att utforma. 
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Skola A är en F-6-skola med cirka 300 elever i en mindre stad. Mellan 25 och 50 procent av 

eleverna har ett annat modersmål än svenska. De sociokulturella skillnaderna bland skolans 

elever är betydande. 

Skola B är en F-6-skola med cirka 300 elever på en mindre ort. Den har en relativt homogen 

elevsammansättning. Socioekonomiskt kan den betraktas ligga i ett medelklassområde. 

Skola C är en F-6-skola med cirka 170 elever med mångkulturell prägel i en större stad. Den 

ligger i ett socialt och socioekonomiskt utsatt område. 

  

3.2.2 Genomförande (datainsamling) 

Vi tog kontakt med specialpedagoger och rektorer på fem tänkbara skolor i olika kommuner 

för att höra efter om de kunde tänka sig att ingå i vår studie. Två av de tillfrågade skolorna 

tackade nej till att medverka. Därefter skickade vi missivbrev dem som ville delta och gjorde 

överenskommelser om att träffas. Vi fick kopior på tjugo slumpmässigt utvalda 

åtgärdsprogram från varje skola. Dessa var avidentifierade till största delen. När alla 

åtgärdsprogram var insamlade kopierade vi dem, för att få varsitt exemplar av alla dokument. 

Dokumenten avidentifierades i de fall de hade lämnats ut med namn och underskrifter. Varje 

dokument märktes med skola, kön och årskurs. Alla dokument fick en egen beteckning, 

exempelvis A1 pojke, B2 flicka och så vidare. 

  

3.3 Dataanalys 

Samtliga åtgärdsprogram lästes igenom av oss båda. Därefter läste vi tillsammans och kom 

överens om hur vi skulle hantera oklarheter. Vi gick igenom varje åtgärd och klassificerade 

dem i inkluderande eller exkluderande åtgärder. Ett underlag för att sortera innehållet 

upprättades och användes för granskningen. Kategorierna grupperades för sortering av 

insatser på organisations-, grupp- eller individnivå. Vi läste igenom materialet många gånger 

och satt också och arbetade med materialet var och en för sig. Den ena av oss utvecklade ett 

underlag i tabeller och den andra analyserade texter. Slutligen tolkade vi genom en 

gemensam läsning tillsammans varje åtgärdsprogram utifrån specialpedagogiska perspektiv. 

Widén (2015) menar att det är viktigt att i förväg bestämma sig för vilken dimension man vill 

använda sig av vid analysen. Vi valde den tredje dimensionen, att tolka vilken innebörd 

texten får till ett sammanhang utanför själva texten det vill säga hur kan vi tolka intentionen 

av insatser som beskrivs i texterna i ett pedagogiskt sammanhang. Innan vi kom så långt att 
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det var möjligt att se ett mönster i kategoriseringen var det mycket förarbete i form av att 

försöka tolka och strukturera upp det material och att sortera data. 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning brukar man använda begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Det 

handlar om forskarens noggrannhet och systematik under processen Det handlar också om 

hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten i studien är enligt Fejes och Thornberg (2015).  

 

Vår studie är inte generaliserbar. Resultatet gäller bara för de skolor som deltagit i 

undersökningen men tillsammans med tidigare forskning antar vi att ett mönster kan skönjas. 

Larsson (2005) menar att en kvalitativ studie kan vara användbar utanför sitt eget 

sammanhang om läsaren kan övertygas att se en aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. 

Göransson och Nilholm (2009) varnar för smygrepresentativitet och menar att ordvalet i 

resultatdelen är viktigt. Analyser och slutsatser gäller endast de skolor som deltagit i vår 

studie. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Vid vetenskaplig forskning finns ett grundläggande krav på att skydda deltagande individer. 

Vetenskapsrådet (2016) delar upp det kravet i fyra olika huvuddelar. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår studie 

har vi utgått från dessa fyra krav på följande sätt. Innan vi tog personlig kontakt med 

respektive skola för att begära ut åtgärdsprogram skickade vi ett missivbrev med E-post. (se 

bilaga 1). Vi informerade om syftet med vår studie samt hur vi tänkte använda 

åtgärdsprogrammen i studien. Vi informerade också om att vårt datamaterial är inte skulle 

komma att användas till något annat än vår studie. Skolorna informerades också om att 

deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

  

Kravet på konfidentialitet följde vi på så sätt att vi lovade att inte yppa något om de personer 

eller de åtgärder vi fått kännedom om när vi analyserat våra dokument. Enligt 

konfidentialitetskravet avidentifierade vi allt material, både vad gäller skolor, kommun och 

personer.  Endast vi har haft att ha tillgång till materialet. De personer vars åtgärdsprogram vi 

använt i studien kunde inte identifieras av utomstående, vilket gjorde att vi kunde garantera 
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fullständig anonymitet för de personer vars åtgärdsprogram vi analyserat. Vårt material i 

pappersform (åtgärdsprogrammen) makulerades efter studiens slut. 

  

3.6 Arbetsfördelning 

I alla moment i studien har vi båda varit delaktiga. Vi har arbetet på ett gemensamt dokument 

i en webb-baserad plattform, där vi kunnat och skriva och redigera samtidigt i den 

gemensamma texten. En viss uppdelning har vi gjort på bakgrundsavsnittet, där vi fokuserat 

på att skriva olika delar av tidigare forskning och väsentliga begrepp, utifrån de texter var och 

en har läst. Detta har skett efter en gemensam diskussion kring det lästa materialet. Vi bor på 

olika orter, men har träffats under flera längre arbetsdagar med flera arbetsdagar i sträck 

hemma hos varandra (och i sommarstugor) för att få tillräckligt med tid till gemensamma 

diskussioner och arbete. 

 

4. Resultat 

Resultatet redovisas under rubriker som stämmer överens med frågeställningarna i studiens 

syfte. Resultatet baseras på 20 åtgärdsprogram vardera från tre skolor och redovisas på de tre 

skolorna A, B och C. Under genomläsning av materialet gjordes ett antal upptäckter som är 

intressanta, men kan ses ligga utanför besvarande av frågeställningarna. De är ändå värda att 

notera. Dessa resultat är placerade under rubrik 4.6 Övriga iakttagelser. 

  

I de 60 åtgärdsprogram som har analyserats finns totalt 286 beslutade åtgärder. Av dessa 

åtgärder återfinns drygt hälften, det vill säga 52 procent, på skola C. Skola C är en skola som 

ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. Skola A står för 21 procent och skola B har 27 

procent av åtgärderna. I 17 procent av åtgärdsprogrammen anges endast en åtgärd och i 10 

procent av åtgärdsprogrammen finns så mycket som 10 åtgärder eller fler. Det 

åtgärdsprogram som har flest åtgärder återfinns på skola C och innehåller förslag på 14 

åtgärder. 
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Tabell 1. Fördelning av antal åtgärdsprogram per årskurs och kön (N=60) 

Årskurs Pojkar Flickor Procent av alla 
ÅP 

FK 2 - 5 
Åk 1 4 1 8 
Åk 2 7 3 17 
Åk 3 11 1 18 
Åk 4 6 4 17 
Åk 5 5 6 18 
Åk 6 5 5 17 

 

 

4.1 Olika nivåer på åtgärder beslutade i åtgärdsprogram 

Resultatet i studien visar att det finns åtgärder som kan föras till kategorin insatser både på 

organisations- och individnivå. Exempelvis passar åtgärden assistent/resurs in i båda 

kategorierna. Det är en organisatorisk och en individuell åtgärd. 

I alla textgranskade åtgärdsprogram handlar 75 procent av alla åtgärder om planerade insatser 

på individnivå och 20 procent utgörs av förslag på insatser på organisationsnivå. Endast fem 

procent av alla åtgärder kan kopplas till gruppnivå.  

 

Figur 1. Fördelning av insatser i 60 åtgärdsprogram tolkat utifrån analys av systemnivåer. 

 

4.1.1 Organisationsnivå 

På organisationsnivå finns benämningen resurs, resursperson och assistent i flera 

åtgärdsprogram. Det är svårt att tolka om detta är synonymer eller om det handlar om olika 

kategorier av personal. Assistent kan vara någon med pedagogisk utbildning eller någon som 

helt saknar utbildning för uppgiften, enligt vår erfarenhet. En resurs och resursperson kan 
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vara en lärare som har resurstimmar i sin tjänst, men också en vuxen utan pedagogisk 

utbildning. Det ger ett brett tolkningsutrymme och försvårar kategoriseringen av åtgärderna. 

Av alla åtgärder i de åtgärdsprogram som textgranskats har vi sett att 20 procent av alla 

åtgärder ligger på organisationsnivå (se figur 1).  Av dessa 20 procent är 30 procent 

assistent/resurs, vilket är en organisatorisk åtgärd i form av personalförstärkning. Andra 

exempel på organisatoriska åtgärder är samarbete mellan skolor när eleven är placerad på 

annan skolenhet än den ordinarie. Det kan också handla om tillsättande av studiehandledare 

eller samarbete mellan olika personalkategorier samt fortbildning. I ett par fall handlar 

åtgärderna om delning av grupper.  

Det finns totalt 23 åtgärder på organisationsnivå i åtgärdsprogrammen, som handlar om 

kommunikation. Det är till exempel formulerat såsom förslag på “psykologutredning under 

våren 2017”, “utredning på barnpsyk pågår” och “psykologutredning är beställd”. Det är 

inte en åtgärd riktad direkt till elevens skolarbete, utan är mer en fördjupning och 

komplettering av den pedagogiska utredning som föregår ett åtgärdsprogram. Det 

framkommer att drygt tio procent av alla funna åtgärder handlar om kommunikation av olika 

slag. De flesta av dessa handlar om pågående utredningar och ansökan om utredningar.  

 

Figur 2. Fördelning av föreslagna insatser i åtgärdsprogram som kan föras till området 

kommunikation här fördelat per skola. 

 

Detta kan kategoriseras som kommunikation. Här finns också beslut om samarbete mellan 

olika professioner i skolan, logoped, klasslärare, SvA-lärare och studiehandledare. Samarbete 

mellan hem och skola finns med som åtgärd i några få åtgärdsprogram. Resterande åtgärder 

som handlar om kommunikation är till exempel “lärare samtalar om dagen med eleven” 

arbetsfördelning mellan pedagoger samt “ta reda på hur vi kan lösa engelskan”. 
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4.1.2 Gruppnivå 

Av alla nedskrivna åtgärder kan endast fem procent klassas som åtgärder på gruppnivå. I de 

allra flesta av dessa fall handlar åtgärderna om att ha bildstöd och olika typer av schema på 

tavlan. I endast tre procent av alla åtgärdsprogram, skrivna på skola B, finns åtgärder på 

gruppnivå som uttryckligt handlar om lärarens undervisningsmetoder. Det handlar om 

konkret schema på tavlan med alla tider och aktiviteter nedskrivna eller om att varje dag 

inleds och avslutas på samma sätt för att skapa trygghet.  Åtgärden består dessutom av att 

klassläraren arbetar mycket med muntliga uppgifter i helklass för att undvika att peka ut 

eleven i fråga.  

 

 I åtta procent av åtgärderna föreslås åtgärden bildstöd. I ett av dessa åtgärdsprogram står att 

”Vid genomgångar används alltid bildstöd, genom bilder som visas via kanonen eller som 

kort som sätts upp på tavlan”. Där syns det tydligt att det är fråga om en åtgärd på gruppnivå. 

I övriga fall går det inte att tyda ut om bildstödet är något som kommer hela gruppen tillgodo 

eller något som ges den enskilda eleven, vilken åtgärdsprogrammet är till för. Ett par av 

åtgärderna på gruppnivå handlar om att dela gruppen i mindre grupper, vilket är en åtgärd 

som hamnar både på grupp- och organisationsnivå. 

   

4.1.3 Individnivå 

Åtgärder på individnivå är den klart dominerande kategorin. Drygt 75 procent av alla åtgärder 

kan kategoriseras som individuella. En viss skillnad kan ses på skolorna, där skola B 

utmärker sig med 92 procent individuella åtgärder. Skola A har 77 procent individuella 

åtgärder och skola C ligger lägst på 66 procent. 
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Tabell 2. Fördelning av åtgärder på individnivå i procent av det totala antalet åtgärder 

 

  

Under rubriken pedagogisk anpassning återfinns anpassat material, läromedel, 

inläsningstjänster och redovisningar. Inläsning och uppläsning finns angivet som åtgärder på 

två skolor, skola A och skola B. Denna åtgärd finns inte alls på skola C. Struktur, stöttning 

och förberedelser är också ojämnt fördelat på skolorna. Förslag som berör enskild träning är 

ganska jämnt fördelad. På två av skolorna, nämligen skola B och skola C är det betydligt 

vanligare med assistent/resurs än på skola A, se tabell 2. Bildstöd verkar vara en vanlig 

åtgärd på skola C, medan endast den ena av de andra två skolorna, skola B har en sådan 

åtgärd. På skola A saknas den. Anpassad studiegång och enskild placering eller arbete i liten 

grupp är relativt ovanliga åtgärder. På skola C är anpassad studiegång vanligare än på de 

andra två skolorna. 

 

4.2 Olika perspektiv vid planering av insatser 

4.2.1 Individperspektivet 

Individperspektivet dominerar tydligt i de flesta åtgärdsprogram som ingår i studien. I 

åtgärdsprogrammen finns skrivningar såsom “NN behöver stöd att hålla koncentration och 

uthållighet”, “NN behöver ständigt ha en sekreterare” eller “NN har särskilda behov inom 

matematikämnet”.  Elevers svårigheter finns också uppräknade i några åtgärdsprogram, till 
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exempel “NN har svårighet att läsa och förstå texter” eller “NN har svårigheter i matematik 

och grundläggande taluppfattning”. I ett par av åtgärdsprogrammen står att NN har diagnoser 

såsom ADHD eller Dyslexi. Det finns också flera exempel där det står att psykologutredning 

eller utredning på BUP ska genomföras. Dessa skrivningar är direkt kopplade till 

individperspektivet, men också till medicinska och neuropsykiatriska förklaringsmodeller.  

 

I två åtgärdsprogram finns det nedskrivet om diagnoser. Där kan både individperspektiv och 

kategoriskt perspektiv tydligt urskiljas. Information om pågående, beställda och uppföljning 

av utredningar finns i sex åtgärdsprogram, alla från samma skola, skola C. När det gäller 

övriga åtgärdsprogram är det kategoriska perspektivet, där svårigheten läggs hos eleven, inte 

är lika tydligt. Endast i några enstaka åtgärdsprogram finns värderande skrivningar gjorda, så 

som att “NN har långsammare inlärning” eller “NN har svårigheter med läs- och 

hörförståelse” eller “NN har svårt att koncentrera sig” eller “NN är en ambitiös och 

studiemotiverad elev som…” De flesta åtgärdsprogrammen är skrivna som “NN är i behov 

av…”. I ett åtgärdsprogram används beskrivningen ambitiös. I ett annat beskrivs eleven som 

lugn. Annars är åtgärdsprogrammen fria från värdeladdade ord och egenskaper när det gäller 

att beskriva en elev i behov av särskilt stöd.   

 

4.2.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet återfinns endast i ett åtgärdsprogram. Det handlar om hur 

klassläraren anpassar klassrumsundervisningen utifrån en elevs specifika behov. I övriga 

åtgärdsprogram saknas relationellt perspektiv helt. 

 

4.2.3 Organisations- och systemnivå 

I åtgärdsprogram från de tre skolorna finns behov på organisationsnivå beskrivet i tjugo 

procent av åtgärderna. Det handlar om behov såsom att dela grupper, sätta in mer personal 

och att ge olika personalkategorier gemensam planeringstid kring barn med särskilda behov. 

Ofta handlar åtgärder som ligger på organisationsnivå om utökning eller omfördelning av 

skolans personal till exempel studiehandledare, resursperson eller assistent.  
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4.3 Inkluderande eller exkluderande åtgärder 

Många beslutade åtgärder verkar vid första påseendet vara exkluderande. För att förstå vilken 

kategori de olika åtgärderna egentligen tillhör, behövs en noggrann analys. Ett sådant 

exempel är studiehandledning på modersmålet, där eleven plockas ut ur klassrummet. Det 

kan tolkas som en exkluderande åtgärd som arbetar för att eleven ska inkluderas på sikt. En 

del åtgärder är beskrivna på ett sådant sätt i åtgärdsprogrammen att det är svårt att bedöma 

om de är inkluderande eller exkluderande, eftersom det inte står något om hur de ska 

genomföras, i eller utanför klassrummet. En annan åtgärd, som var svår att kategorisera 

handlade om att ha möjlighet att gå in och arbeta enskilt med skolarbete i ett eget rum, för att 

inte störas av kamrater, eller störa dem. Den åtgärden är exkluderande då eleven går iväg och 

arbetar enskilt, men om möjligheten att gå iväg en kort stund leder till att eleven kan öka 

tiden tillsammans med kamraterna i klassrummet blir den inkluderande.  

  

En extra resurs eller assistent är också svår att kategorisera. Om assistenten/resursen arbetar i 

enskildhet med eleven är det exkluderande, men om en assistent/resurs möjliggör att eleven 

kan stanna i klassrummet och arbeta blir den inkluderande. Har assistenten/resursen en tydlig 

pedagogisk tanke om att stödja eleven till ökad självständighet är den också på sikt 

inkluderande. 

  

De individuella åtgärder som direkt klassificeras som inkluderande är det extra stöd i 

klassrummet som möjliggör pedagogisk och social inkludering, till exempel bildstöd, tillgång 

till uppläsning av texter, anpassat material och anpassat läromedel. Det framgår i texterna att 

34 procent av de individuella åtgärderna och 25 procent av alla åtgärder faller inom denna 

kategori. I viss mån kan också struktur, stöttning och förberedelser räknas som inkludering, 

det beror på hur åtgärderna hanteras. Här återfinns ungefär 10 procent av de individuella 

åtgärderna och sju procent totalt.  

 

Av resultatet framkommer att 54 procent av alla föreslagna åtgärder kan kategoriseras som 

inkluderande. De åtgärder som räknas som exkluderande är enskild träning och enskild 

placering. Dessa åtgärder utgör 15 procent av alla åtgärder. Resterande 31 procent är sådana 

åtgärder att de kan vara både exkluderande och inkluderande beroende på hur de hanteras.  

Åtgärderna som återfinns på organisationsnivå, 20 procent av alla åtgärder, är till allra största 

delen inkluderande. Den åtgärd som inte självklart är inkluderande är assistent/resurs, denna 
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åtgärd utgör 30 procent av alla åtgärder på organisationsnivå. De åtgärder som kategoriserats 

som åtgärder på gruppnivå, fem procent, är inkluderande.  

 

4.4 Medverkan från elev- och vårdnadshavare 

Vårdnadshavares medverkan vid utformning av åtgärdsprogram varierar. På skolorna B och 

C har åtta respektive sju vårdnadshavare medverkat vid upprättandet av åtgärdsprogrammen, 

vilket blir drygt 40 procent. På skola A är 65 procent av vårdnadshavarna delaktiga. På skola 

A saknas dock information om vårdnadshavares medverkan i två av åtgärdsprogrammen. 

Rutorna för medverkan av vårdnadshavare och elev är dessutom borttagna ur två 

åtgärdsprogram från samma skola. På skola C deltar inga elever vid utarbetande av 

åtgärdsprogrammen. Skola B har hög medverkan bland elever som går på mellanstadiet. Av 

lågstadieelever med åtgärdsprogram har endast en elev deltagit. Det visar sig vara en elev 

med ett fysiskt funktionshinder som får vara med att utforma sitt åtgärdsprogram. Skola A 

har högst andel deltagande vårdnadshavare och elever, men det är också den skola där 

information saknas om deltagande i 20 procent av åtgärdsprogrammen. 

 

4.5 Fördelning pojkar och flickor 

Av de 60 åtgärdsprogram från de tre skolorna är en tredjedel skrivna för flickor och två 

tredjedelar för pojkar. I antal har skola A fördelningen 13 pojkar och 7 flickor. Skola B har 

10 pojkar och 10 flickor. Skola C har 17 pojkar och tre flickor. Dessa åtgärdsprogram är 

slumpvis utvalda av deltagande skolor. Vid jämförande av antalet åtgärder har flickorna färre 

åtgärder än pojkarna. Ett genomsnitt för flickorna är 3,6 åtgärder per åtgärdsprogram. 

Pojkarna har i genomsnitt 5,3 åtgärder i sina åtgärdsprogram, se bilaga 2. 

 

På organisationsnivå handlar hälften av åtgärderna om kommunikation och samverkan. Av 

dessa har flickorna 13 procent och pojkarna 87 procent. Av övriga organisatoriska åtgärder är 

endast en åtgärd riktad till en flicka. Åtgärden består av tillsättande av en resurs. På 

organisationsnivå, där assistenter/resurs också återfinns, är fördelningen 47 åtgärder för 

pojkarna och fyra åtgärder för flickorna. Av totalt nio åtgärder på gruppnivå är endast två 

riktade till flickor. Båda dessa handlar om bildstöd och är skrivna på skola C. 
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Skolorna har inte analyserats var för sig när det gäller flickor och pojkar på grund av att 

underlaget är så litet att inga mönster kan urskiljas.  När det gäller de individuella åtgärderna 

är fördelningen av åtgärder jämn mellan könen i relation till antal åtgärder. Antal åtgärder 

skiljer sig dock mellan och inom kategorierna. Inom kategorin individnivå skiljer flickorna ut 

sig och har en större del av den pedagogiska anpassningen (som bland annat består av 

anpassat material, anpassat läromedel, digitala hjälpmedel, inläsningstjänster och anpassade 

redovisningar). Flickorna har också en större del av åtgärderna som innefattar enskild träning. 

Pojkarna har 16 av 17 åtgärder som rubriceras som assistent/resurs. I dessa åtgärdsprogram 

nämns problem med sociala samspelsprocesser som helt eller delvis anledning till åtgärden. 

Pojkarna har också fler åtgärder inom kategorierna struktur, bildstöd och anpassad studiegång 

(se tabell 3). För detaljerat resultat av åtgärder fördelat mellan pojkar och flickor, se bilaga 2. 

 

Tabell 3. Individuella åtgärder fördelat på kön (N=217).

 

 

4.6 Övriga iakttagelser 

Åtgärdsprogram kan se väldigt olika ut. På en av skolorna används tre olika blanketter för att 

skriva åtgärdsprogram. Det finns skillnader i den språkliga hanteringen i åtgärdsprogrammen, 

vilket gör att det i vissa åtgärdsprogram är svårt att tolka vad som egentligen menas. I ett 

antal åtgärdsprogram finns oväsentlig information utskriven, till exempel varför en 

elevassistent ska sluta sitt arbete. I några åtgärdsprogram finns elevens behov nedskrivna 
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under rubriken åtgärder. I vissa åtgärdsprogram finns många åtgärder uppräknade, somliga 

kan också räknas till extra anpassning och även till stöd och stimulans i klassrummet. 

 

En annan intressant upptäckt var att förnamn används i ett antal åtgärdsprogram, utan att tala 

om vilken roll de olika personerna har. I flera åtgärdsprogram går det inte att tyda ut vilken 

profession de namngivna har eller om de är till exempel föräldrar, vilket leder till att åtgärden 

blir svår att förstå i en del fall. 

 

Av alla åtgärdsprogram skrivna på skola C är 90 procent fortsatta åtgärdsprogram, med nya 

åtgärder tillagda. För fortsatta åtgärdsprogram används en egen blankett. På dessa dokument 

går det inte att läsa ut vilket elevens behov är. Rubrik för elevens behov saknas i dokumentet. 

Det förutsätter att läsaren har tillgång till det första åtgärdsprogrammet. 

 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att individnivån är den klart dominerande nivån. Här finns 75 procent av alla 

åtgärder. Individperspektivet dominerar stort. Det finns mycket få exempel på övriga 

perspektiv. Många nivåer och tolkningsmöjligheter finns vid analys av inkluderingsgrad. 

Flera åtgärder som vid första påseendet är klart exkluderande kan tolkas som en åtgärd som 

på sikt ökar inkluderingen för eleven.  

 

Elev- och föräldramedverkan redovisas inte i alla åtgärdsprogram. I cirka 50 procent av 

åtgärdsprogrammen finns medverkan av förälder/vårdnadshavare och/eller elev. Deltagande 

av elever är lägre i de yngre åldrarna. Fördelningen mellan pojkar och flickor inleds med att 

det i de åtgärdsprogram som erhålls från skolorna finns dubbelt så många pojkar som flickor 

representerade. Totalt sett har pojkarna fler åtgärder i förhållande till antal åtgärdsprogram än 

flickorna. På individnivå har pojkar och flickor lika många åtgärder i genomsnitt. Det skiljer 

däremot inom individnivån och det skiljer sig på grupp- och organisationsnivå. Flickorna har 

mer pedagogisk anpassning och mer enskild träning. Pojkarna har 94 procent av åtgärden 

assistenter/resurs. Pojkarna har också högre andel åtgärder på grupp och organisationsnivå än 

flickorna. 
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Blanketternas utformning styr till viss del innehållet i dokumentet, vilket också ger 

tolkningsutrymme. Bland de insamlade åtgärdsprogrammen finns fem olika varianter på 

dokument.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Det visade sig vara ganska svårt att få skolor att delta i undersökningen, trots att goda 

kontakter fanns på ett flertal skolor. Vi ställer oss förstås frågan vad det kan bero på. Är 

skolorna rädda för att lämna ut sina åtgärdsprogram för att man är rädda för att blotta sig? Är 

man rädd för att bli kritiserad eller visa okunskap? På de skolor som inte ville vara med i 

undersökningen är de som arbetar som speciallärare eller specialpedagoger inte utbildade för 

detta. Det kan förstås spela in, om man känner sig osäker i sin yrkesroll. I ett åtgärdsprogram 

visar man skolans ambitioner, förmåga eller oförmåga att hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd. Är man rädd för att bli granskad och ifrågasatt för att man inte gör tillräckligt? En annan 

förklaring till att det är svårt att få skolor att delta i studier kan vara tidsbrist eller att man i 

skolvärlden är trött på dokumentation och rapporter och upplever sig som kontrollerad. De 

skolor som visade intresse för studien skickade vi ut missivbrev till med information om 

genomförande, insamlandet och etiska aspekter. 

 

I studien har 20 åtgärdsprogram från varje deltagande skola granskats. Vi vet inte hur stor 

andel av skolornas totala antal åtgärdsprogram per läsår det är. Detta faktum sänker graden av 

generaliserbarhet både totalt och på respektive skola. Resultatet kan endast visa på tendenser 

och obalanser i de åtgärdsprogram som vi analyserat. 

 

Studien kan bidra till att synliggöra brister och utvecklingsområden. En granskning av hur 

åtgärdsprogram skrivs kan fungera kvalitetshöjande, om man ser det som en möjlighet till 

utveckling av sina kunskaper i dokumentation. 

  

Det hade varit möjligt att intervjua de specialpedagoger och speciallärare som utformat 

åtgärdsprogrammen på varje skola. En av skolorna uttryckte dessutom önskemål om detta. 

Tyvärr fanns inte tiden för intervjuer, då varje skola i så fall skulle få samma chans. Det kan 
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möjligen utgöra en begränsning i undersökningen, men skulle kunna utgöra en möjlig 

fortsättning på studien eller utveckling av densamma. 

 

Vårt val av analysredskap med fokus på den tredje dimensionen i enlighet med vad Widén 

(2015) skriver, gav oss vägledning för arbetet. Vi svarar på de frågor vi ställt och följer vårt 

syfte. Vi har varit noggranna och systematiska under hela forskningsprocessen och har under 

hela arbetet haft ett reflektivt förhållningssätt (Fejes och Thornberg 2015). Vi är dock 

medvetna om att våra resultat endast gäller för de analyserade åtgärdsprogrammen och i viss 

mån för de undersökta skolorna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om de åtgärder som finns nedskrivna i åtgärdsprogram 

överensstämmer med intentionerna i skolan styrdokument. Vi ville också undersöka på vilken 

nivå åtgärderna lagts samt i vilken mån dessa kunde anses vara inkluderande och vilka 

perspektiv som kunde skönjas. Hur fördelningen mellan pojkar och flickor var i de upprättade 

åtgärdsprogrammen var också av intresse. Genom vårt resultat och vår analys har våra 

frågeställningar belysts.  

 

En svårighet med att analysera åtgärdsprogram och hur de är utformade är att vi inte vet 

något om de extra anpassningar som kan finnas kopplade till de elever som har 

åtgärdsprogram. Dessa kan mycket väl hamna på åtminstone gruppnivå, eftersom dessa som 

regel görs av klasslärare inom klassens ram. Det kan handla om val av pedagogik för att 

anpassa till en särskild elev. Detta såg vi i endast ett åtgärdsprogram. Vi vet heller inget om 

de pedagogiska kartläggningar och bedömningar som föregår ett åtgärdsprogram, eftersom vi 

inte har tagit del av dessa. Det gör att det stora förarbetet till åtgärdsprogrammen är helt 

osynligt. Där kan finnas mycket information som hade skapat en förståelse för de åtgärder 

som är angivna i åtgärdsprogrammen. 

 

5.2.1 Nivåer 

Resultatet visar att åtgärder på individnivå är klart dominerande. Här återfinns 75 procent av 

alla åtgärder. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning (Asp-Onsjö 2014, 

Andreassen och Carlsson 2013 och Alexanderson, Asp-Onsjö och Isaksson 2013) där det 
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visas att särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram fokuserar på att åtgärda den enskilda 

elevens brister och tillkortakommanden.  Detta resultat ger fog för vad Andreasson och 

Carlsson (2013) skriver att åtgärdsprogram skrivs utifrån modellen ”den goda eleven”, eleven 

blir analyserad utifrån sin skillnad från denna önskeelev.  

I de allmänna råd kring åtgärdsprogram som Skolverket (2014b) ger ut poängteras vikten av 

att se över organisationen kring eleven innan stödinsatser på individnivå sätt in. Denna 

studies resultat och många andra forskares (Asp-Onsjö 2014, Andreassen och Carlsson 2013, 

m.fl.) samstämmiga resultat visar på att skolor antingen inte följer dessa riktlinjer eller på att 

skolvärlden är så fast i det individuella synsättet att man inte kan se hur åtgärder på andra 

nivåer skulle kunna kompensera för elevers svårigheter. 

På gruppnivå återfanns endast 5 procent av de analyserade åtgärderna.  Åtgärder på denna 

nivå kan till exempel vara förändring av pedagogik och undervisningsmetoder. Skolverket 

(2014a) skriver att när den pedagogiska utredningen och bedömningen görs ska fokus ligga 

på undervisningsmetoder och innehåll samt hur lärmiljöerna kan anpassas till en elev i behov 

av särskilt stöd. Asp-Onsjös (2006) resultat visar att grupp- och organisatoriska faktorer 

negligeras och eleven blir bärare av problemet. Ahlberg (2013) skriver att på gruppnivå kan 

den pedagogiska utredningen komma fram till att läraren behöver ändra sitt sätt att se på 

innehållet i undervisningen och hur undervisningen ska organiseras. Bland annat Chapman, 

Ainscow, Miles och West (2011) har visat att åtgärder på gruppnivå, som gynnar en elev med 

särskilda behov, i regel gynnar resultatet för alla elever i klassen. 

I studiens resultat återfinns 20 procent av åtgärderna på organisationsnivå. Dessa består till 

allra största delen av tillsättande av extra resurser och av kommunikatoriska insatser som i sin 

förlängning möjliggör insatser på individnivå. Det handlar om assistenter och 

studiehandledare som ska kompensera någon brist hos eleven. Det handlar också om 

planerings- och kommunikationstillfällen för olika professioner runt individen. 

Resultatet visar att de deltagande skolorna inte tagit till sig det sociologisk-ekologiska synsätt 

som innebär att synen på skolproblemen förskjuts från individuellt till organisatoriskt 

perspektiv. Redan SIA-utredningen (SOU 1974:54) 1974 förordade det synsättet och 

Skolverket (2014a) säger att det ska finnas i skolan. En av förklaringarna kan vara det som 

Skolinspektionen (2010) skriver i sin rapport att flera rektorer ger uttryck för att det är 

känsligt att analysera hur resultaten hänger ihop med lärarnas insatser och drar sig för sådana 

analyser av hänsyn till lärarna. 
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Av åtgärder på individnivå är kategorin pedagogisk anpassning den vanligaste åtgärden i 

resultatet. Där ingår anpassning av material, läromedel och redovisningar. Där finns också 

inläsnings- och uppläsningstjänster. Det är också den åtgärd som är lättast och minst kostsam 

att genomföra. Det är lättare att byta ut en lärobok än att anpassa sin undervisning och det är 

en åtgärd som är synlig för både elev och föräldrar. Även enskild träning, som är den näst 

vanligaste åtgärden i resultatet, när eleven går iväg till en speciallärare är en mätbar och 

synlig åtgärd. I Fyllings (2008) studie var enskild träning den vanligaste åtgärden. Här kan vi 

fundera på om det är skolans knappa resurser som gör att vi i vår studie har fått pedagogisk 

anpassning som vanligaste åtgärd. Det kan också handla om det som Asp-Onsjö (2014) 

benämner som primitiv inkludering, en inkludering utan att några extra resurser tillförs. Det 

är mindre resurskrävande med pedagogisk anpassning än med tid hos speciallärare. En annan 

anledning kan vara att tekniken har utvecklats så mycket de senaste åren att det nu är möjligt 

att göra anpassningar i klassrummet med hjälp av till exempel inläsningstjänster, talsyntes 

och olika digitala program, vilket kan påverka att inte lika många elever är i behov av enskilt 

stöd hos speciallärare. 

I internationell forskning vi har tagit del av finns inget om åtgärder på gruppnivå. Finland, 

som har höga resultat i PISA-mätningarna verkar uteslutande använda sig av individnivån, 

även om målet är att skolan ska passa alla. Takala, Pirttimaa och Törminen (2009) skriver att 

“part time special education”, där eleven plockas ut ur klassrummet del av dag är ett medel 

för inkludering. I Sverige kallar vi det en exkluderande åtgärd, att plockas ut ur klassrummet, 

även om vi gör det för att inkludera eleven på sikt.  Här verkar det finnas en skillnad i hur 

olika länder definierar åtgärder. 

  

Det verkar råda en viss osäkerhet eller oklarhet kring de olika nivåerna i åtgärdsprogram från 

de studerade skolorna. De som skriver åtgärdsprogrammen vet inte alltid vilken nivå en 

åtgärd räknas till, eller vad de olika nivåerna betyder. Ett exempel är ”SVA-lärare, 

studiehandledare och klasslärare har fortlöpande kontakt under terminen för att följa hur det 

går och på ett bra sätt komplettera varandra.”, som är skrivet under rubriken gruppnivå. 

Detta handlar om kommunikation och organisationsnivå, att skapa tid för att följa upp arbetet 

kring eleven än ett arbete som sker i klassen och kommer fler elever till gagn.  
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5.2.2 Perspektiv 

Det starka individperspektiv på insatser och behov, som finns i åtgärdsprogrammen, kan 

kopplas till det kompensatoriska perspektiv som skolan enligt skollagen (2010:800 1 kap 4§) 

ska ha. Det bygger på en slags syn på att något brister hos eleven och därför ska 

kompenseras. 

 

Vi frågar oss hur det i verkligheten påverkar de insatta åtgärderna att skriva ”NN har svårt 

att” jämfört med att skriva ”NN är i behov av…”? Asp-Onsjö (2011) menar att skolan, 

genom hur dokumentationen formuleras, skapar sanningar. Istället för att styra förloppet låter 

vi oss styras av det som dokumentet fastställt. Är det på det viset, blir det ännu viktigare att 

formulera sig korrekt. Då har det verkligen betydelse om formuleringen görs som att eleven 

är i behov av något och inte att eleven har svårt för något. Andreasson och Carlsson (2013) 

såg i sin studie att åtgärdsprogram skrivs med fokus på brister och tillkortakommanden hos 

den aktuella eleven. De menar att hur eleven beskrivs påverkar både hur eleven ser på sig 

själv, men också hur vårdnadshavare och skolpersonal ser på eleven. Även Asp-Onsjö (2006) 

visade att fokus i åtgärdsprogram låg på värderingar av elevers tillkortakommanden. 

 

De åtgärdsprogram från 2015 och 2016 vi har analyserat är betydligt mer fria från värderande 

beskrivningar av eleverna än vad den studie Lahdenperä (1997) gjorde och den Hjörne och 

Säljö (2013) gjorde visade. Här verkar det ändå som att det har skett en positiv utveckling i 

hur åtgärdsprogrammen formuleras. Det kan bero på att lärare och 

specialpedagoger/speciallärare som skriver åtgärdsprogram har fått utbildning i hur man ska 

skriva åtgärdsprogram enligt god etik. Bland annat har Skolverket (2014) gett ut ett antal 

skrifter med råd och stöd att ta hjälp av vid upprättande av åtgärdsprogram. Att de värderande 

uttrycken nästan är borta från åtgärdsprogrammen ger ändå hopp om att det går att förändra 

hur åtgärder skrivs och beslutas, om rätt stöd ges till dem som ska skriva dem 

 

Det som kan utläsas i åtgärdsprogrammen är att åtgärderna fortfarande är formulerade utifrån 

ett kategoriskt perspektiv, trots att värderande ord är borttagna. Själva åtgärderna ser inte ut 

att påverkas för att skolorna ändrar sina formuleringar. Det verkar som att ett annat synsätt 

behöver komma in i skolorna för att även perspektivet ska ändras från kategoriskt till mer 

relationellt. I det kompensatoriska perspektivet borde det även vara möjligt att ha ett 

relationellt perspektiv. Det kanske är skolans brister i att möta varje enskild individ som ska 

kompenseras och det är skolans åtgärder som ska utvärderas i ett åtgärdsprogram, inte eleven.  
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Nilholm (2006) skriver att i ett relationellt perspektiv söks förklaringar till skolproblem i 

mötet mellan elev och skolans miljö. Det handlar mycket om skolans organisation och om 

gruppnivå. I de deltagande skolornas åtgärdsprogram, så när som på ett, saknas det 

relationella perspektivet helt. Inte i något åtgärdsprogram finns text som handlar om att 

skolan behöver förändra sin organisation eller att läraren behöver förändra sitt arbetssätt för 

att passa eleven åtgärdsprogrammet är skrivet för. Det finner vi anmärkningsvärt med tanke 

på att Skolverket (2014) skriver att alla nivåer ska beaktas vid utformning av åtgärdsprogram. 

Det är dessutom åtgärderna som ska utvärderas och inte eleven, vilket inte framkommer 

någonstans i åtgärdsprogrammen. Våra resultat stämmer också överens med de som 

Lahdenperä (1997) fick när hon studerade åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. 

Problemen läggs hos eleven och sätts sällan i relation till omgivningen, detta finns även 

exempel på hos Asp-Onsjö (2006).  Inte mycket verkar ha hänt sedan 1997. Här har alltså inte 

intentionen för arbetet anammats av professionen.  

 

Diagnoser av olika slag är vanliga som förklaring till att en elev är i behov av särskilt stöd i 

skolan, men vi förväntade oss inte finna de medicinska och neuropsykologiska förklaringarna 

i åtgärdsprogrammen. Vi har inte heller tagit med dessa i avsnittet om olika 

specialpedagogiska perspektiv. I de studerade åtgärdsprogrammen finns diagnoser utskrivna 

delvis som orsak till problemen i tre fall. Medicinska och neuropsykiatriska diagnoser ska 

inte heller finnas med i åtgärdsprogram, eftersom dessa ska föras in i skolan medicinska 

journaler, vilka är belagda med en starkare sekretess än åtgärdsprogrammen (SFS 2010:800). 

Här har det brustit i hanteringen. De som utformat åtgärdsprogrammen har funnit, eller väntat 

sig finna fel eller avvikelser från normaliteten hos eleverna som bedöms vara i behov av 

särskilt stöd. Vi märker att det fortfarande saknas kunskap om vad som ska finnas med i 

åtgärdsprogram och vad som inte får finnas med.  Här finns ett stort arbete för 

specialpedagoger att ta sig an. Men då måste de också tillåtas att arbeta som 

specialpedagoger. Vår erfarenhet är att många specialpedagoger i praktiken arbetar som 

speciallärare och inte så mycket med handledning och gruppnivåer. 

 

5.2.3 Inkludering  

Åtgärder på gruppnivå, där lärarens arbete, pedagogik, planering och genomförande 

underlättar för en elev med särskilda behov, är otvivelaktigt inkluderande. Dessa åtgärder är 
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de vi ser minst av. Detta kan bero på flera saker till exempel att dessa åtgärder redan är 

vidtagna som extra anpassningar och därför inte syns i åtgärdsprogrammen vi analyserat. Det 

är många gånger svårt att i praktiken avgöra vad som ska räknas till en åtgärd och vad som är 

en extra anpassning, trots att Skolverket (2014) säger att om en extra anpassning blir varaktig 

är det en åtgärd.  

 

Åtgärder som vid första påseendet är direkt exkluderande, till exempel enskild träning, liten 

grupp eller annan enhet, går naturligtvis att vidare analysera som en åtgärd för möjliggörande 

av en senare inkludering. Detta är samma tankebana som Andreasson & Carlsson (2013) har, 

att med ett antal övningar och tekniker forma eleven till den goda skoleleven som sen kan 

återbördas till ordinarie undervisning.  

 

Assistent/resurs är en åtgärd som kan diskuteras. När detta står som åtgärd utan vidare 

förklaring kan den vara både exkluderande och inkluderande. En assistent kan användas i 

klassrummet för att möjliggöra inkludering, även om det ibland bara blir placeringsmässigt 

inkludering (Nilholm & Göransson 2013). Om assistenten istället undervisar eleven enskilt 

blir det en exkluderande åtgärd. I de åtgärdsprogram som analyserats finns ingen ytterligare 

förklaring kring åtgärden resurs/assistent, vilket gör att det inte går att avgöra huruvida 

åtgärden är inkluderande eller exkluderande.  

 

Av alla åtgärder kan 52 procent kategoriseras som inkluderande och 15 procent som 

exkluderande. Det innebär att 33 procent av åtgärderna inte kan kategoriseras eftersom 

dokumentationen är knapphändig och inte beskriver hur åtgärden ska genomföras. Detta 

lämnar stort tolkningsutrymme till läsaren och bekräftar vad Asp-Onsjö (2014) skriver om att 

åtgärdsprogram och inkludering inte är neutrala verktyg. Resultatet visar att inkluderande 

åtgärder är klart övervägande vilket stämmer med skolans riktlinjer (Skolverket 2014a) och 

vad Tinglev (2014) skriver om teorin att barn lär sig bäst genom att vara inkluderade i vanlig 

klass. 

 

Vid analys av åtgärderna upptäcks att alla har målet större måluppfyllelse och inkludering, 

precis som Skolverkets (2014a) intentioner. Även de åtgärder som vid första påseendet är 

klart exkluderande, exempelvis enskild träning, liten grupp, avskildhet och annan skolenhet 

syftar till att eleven genom dessa åtgärder ska få stöd för sina behov och kunna bli mer 

inkluderad i den ordinarie undervisningen även om det är på sikt. Vi kan konstatera att alla 
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åtgärder har målet större måluppfyllelse och inkludering, även de som vid första påseendet är 

klart exkluderande, exempelvis enskild träning, liten grupp, avskildhet och annan skolenhet. 

  

5.2.4 Samverkan med elev och vårdnadshavare 

Enligt skollagen, 3 kap 9 §, ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogram ska utarbetas. Goepel (2009) skriver att om elevens åsikt inte hörsammas vid 

utarbetande av åtgärdsprogram finns en risk att eleven blir mindre engagerad och mindre 

motiverad i sin inlärning. Studiens resultat visar att det långt ifrån alltid är fallet. På två av 

skolorna deltog 60 % och på den tredje deltog 65% av vårdnadshavarna. På två 

åtgärdsprogram är rutorna för medverkan av elev- och vårdnadshavare borttagna och på två 

är det inte ifyllt om vårdnadshavarna medverkat. Jämfört med Asp-Onsjös (2006) studie, där 

mindre än hälften av vårdnadshavarna deltog, kan en ökad medverkan från vårdnadshavare 

ses, vilket ändå är positivt. Att ha vårdnadshavare med vid skrivande av åtgärdsprogram 

borde vara självklart. Om skolan involverar vårdnadshavarna i samverkan kring eleven ger 

det större chans att lyckas med åtgärderna. Det kräver att de inblandade träffas och resonerar 

kring elevens behov.  

 

Ofta är det speciallärare eller specialpedagog som skriver åtgärdsprogrammen, vilket Lee-

Tarver (2006) visade i sin undersökning. Det stämmer också på de skolor vars 

åtgärdsprogram analyserats och även med vår egen erfarenhet. Lee-Tarver (2006) såg också 

att både vårdnadshavare och vanliga lärare har mycket lite inflytande på åtgärdsprogrammens 

utformning. Att få till en tid, där alla inblandade kan träffas kan vara svårt och kräver god 

planering. Det kan också vara så att både vanliga lärare och vårdnadshavare lägger lösningar 

av problemen hos speciallärare/specialpedagog, som de anser bör ha den största kompetensen 

att veta hur en elevs särskilda behov kan tillgodoses. Ett åtgärdsprogram kommer ofta till när 

klassläraren upplever att de extra anpassningar som görs i klassrummet inte räcker till. Då 

kan det vara naturligt att specialläraren/specialpedagogen ses som den expertis som har 

åtgärder att ta till, som kan hjälpa eleven att klara sitt skolarbete. 

 

Ibland kan det upplevas besvärligt att ha med vårdnadshavare vid upprättande av 

åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2007) har funnit att vårdnadshavare kan använda 

dokumentationen för att driva sin rätt till stöd för sina barn. Vårdnadshavare kan ifrågasätta 

och vilja ha både fler och färre åtgärder. Detta är inget som kan utläsas i analysen av studiens 



46 
 

åtgärdsprogram, men det kan vara en orsak till att inte fler vårdnadshavare deltagit i 

utarbetandet av sina barns åtgärdsprogram. 

 

Det går inte att utläsa i vilken utsträckning de vårdnadshavare som deltagit vid upprättandet 

av sina barns åtgärdsprogram har deltagit. De kan ha varit mycket aktiva, men de kan också 

ha suttit med på ett möte och fått ett färdigt förslag. Asp-Onsjö (2006) upptäckte att 

betydelsefulla beslut redan är tagna på samtal som sker mellan personal innan mötet med 

föräldrar. Det är också vår erfarenhet att så sker. Ofta verkar det finnas någon i personalen 

eller elevhälsan som är orolig för vad ett öppet samtal med vårdnadshavarna skulle kunna 

leda till. Det kan vara så att skolan vill ha kontrollen över mötet och hålla i initiativet. Beror 

det på att skolan vill framstå som handlingskraftig och ha lösningar eller är personalen rädda 

för att ge vårdnadshavarna initiativet? För att få reda på detta hade intervjuer med 

vårdnadshavare behövts.  Vad som inte heller framgår av åtgärdsprogrammen är om 

vårdnadshavare har erbjudits möjlighet att delta, men har tackat nej.  

 

5.2.5 Könsfördelning 

Två tredjedelar av studiens åtgärdsprogram tillhör pojkar och en tredjedel flickor. Även om 

det inte är skolornas alla åtgärdsprogram stämmer det med tidigare forskning bland annat 

Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2016) som säger att betydligt fler pojkar än flickor har 

åtgärdsprogram. Vi undrar om det verkligen är dubbelt så många pojkar som har behov av 

särskilt stöd, eller stämmer Asp-Onsjös (2006) resonemang kring stereotypa könsroller som 

gör att åtgärdsprogram i högre grad utarbetas åt pojkar än åt flickor med samma behov? 

Tillgodoses pojkarnas behov i högre utsträckning? Det påstår Fylling (2008) som skriver att 

flickorna inte får det stöd de behöver. I pojkarnas åtgärdsprogram finns 16 av totalt 17 

assistenter/resurser. Detta kan kopplas till Andreassons (2007) forskningsresultat om att 

beteendemässiga svårigheter är så mycket högre bland pojkarna. I de analyserade 

åtgärdsprogrammen med assistent/resurs som åtgärd beskrivs problem med sociala 

samspelsprocesser på eller mellan raderna. 

 

Flickorna i studien har fler åtgärder med pedagogisk anpassning och enskild träning, vilket 

stämmer med Skolverkets (2016) statistik. Pojkarna har en stor övervikt av åtgärder inom 

kommunikation, organisation och kategorin assistent/resurs. Pojkarna har också större andel 

av åtgärderna inom kategorierna struktur, bildstöd och anpassad studiegång. Studien visar att 
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pojkar och flickor till viss del får olika åtgärder. De undersökta skolorna kommunicerar, 

organiserar och assisterar kring pojkarna. Däremot anpassar de pedagogik och enskilt tränar 

flickorna. Flickorna får alltså både färre åtgärdsprogram, färre åtgärder i sina åtgärdsprogram 

och de åtgärder de får är mindre resurskrävande och mer traditionella än pojkarnas. Detta går 

i linje med Asp Onsjös (2006) resonemang kring stereotypa könsroller. Även Fyllings (2008) 

resultat som visar att flickor inte får det stöd de behöver stämmer med vårt resultat.  

Utifrån studiens resultat syns också att flickornas åtgärdsprogram ökar i antal högre upp i 

åldrarna (se bilaga 2). Är flickorna bättre på att dölja sina svårigheter eller är det vi som inte 

ser dem. Rimligtvis borde det finnas fler flickor som även i de lägre åldrarna är i behov av 

stöd, speciellt med tanke på att stödet i större utsträckning ska ges i lägre åldrar för att 

undvika att behovet finns högre upp i åldrarna.  

 

5.2.6 Sammanfattning 

Efter analys av de 60 åtgärdsprogram som ingick i studien framkom att beslutade åtgärder 

återfinns till största delen på individnivå, trots att det tydligt står i skolans styrdokument att 

alla nivåer ska beaktas och att innan man riktar stödinsatserna mot en individ ska skolan se 

över hur organisationen runt eleven ser ut (Skolverket 2014a). Här kan inte utläsas att 

riktlinjerna fullföljs. Det rådande specialpedagogiska perspektiv som återfinns i resultatet 

pekar i samma riktning. Här råder individperspektivet. Det finns mycket få inslag av det 

relationella perspektivet. Inkluderingstanken återfinns, både direkt och indirekt i de allra 

flesta åtgärdsprogram, här följs intentionerna. Samverkan är dock klart eftersatt i de 

analyserade dokumenten, vårdnadshavares och elevers medverkan är svag. Studiens resultat 

stämmer tyvärr med Asp-Onsjö (2006), Isaksson, Lindqvist och Bergström (2006) och 

Fylling (2008) som alla visade att det brister i samverkan mellan skola och hem. Detta strider 

mot tydliga skrivningar i skollagen (2010:800, kap 3). Analysen av fördelning av 

åtgärdsprogram och åtgärder mellan pojkar och flickor var också nedslående, men stämmer 

med tidigare forskares Asp-Onsjö (2006), Fylling (2008) och Andreasson (2007) resultat och 

med Skolverkets (2016) statistik. 

 

Sammantaget överensstämmer de analyserade åtgärdsprogrammen och åtgärderna i dessa i 

ganska låg grad med riktlinjerna i skolans styrdokument. Det enda område som till en del 

stämmer är inkluderingsavsnittet. Vad kan detta bero på? Asp-Onsjö (2014) skriver att 

regelverken kring åtgärdsprogram har förändrats flera gånger under senare år och att detta 
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försvårar arbetet. Det kan naturligtvis vara en förklaring. Kan förändringar i metoder och 

pedagogik finnas i de extra anpassningar som föregår ett åtgärdsprogram? Det kan vi inte 

svara på eftersom vi inte undersökt dessa. Fylling (2008) skriver om skillnader mellan skolor 

i vad som bedöms vara extra stöd. Hon såg i sin studie att skolorna definierar stödåtgärder på 

olika sätt, i somliga skolor sågs vissa stödåtgärder som en del av den ordinarie 

undervisningen. Det kan vara en annan förklaring till vårt resultat. Asp-Onsjö (2011) skriver 

om elevdokumentation som kontrollinstrument både för Skolverket och föräldrar. Hon menar 

att skolans verksamhet blir alltmer präglad av kontrollprogram, dokumentation och entydiga 

bedömningssystem. Kan förklaringen till vårt resultat ligga i detta? Dokumentation för att ha 

ryggen fri?  

 

I de 60 åtgärdsprogram som analyserats fanns fem olika varianter på blankett. Analysen 

visade att blankettens utformning till viss del styrde innehållet. De rubriker som finns 

förtryckta på blanketten styr innehållet. I de fall åtgärdsprogrammet var underlag för ett 

fortsatt åtgärdsprogram så fanns inte rubriken behov med, vilket gör att för att se vilka behov 

eleven har behövs tillgång till åtgärdsprogram nummer ett. I ett flertal åtgärdsprogram 

hänvisas till den pedagogiska utredning som ligger till grund för utarbetandet av 

åtgärdsprogram, denna pedagogiska utredning finns arkiverad på vissa skolor och inte på 

andra. Den är inte heller inte en officiell handling som åtgärdsprogrammet är. Många 

åtgärdsprogram verkar vara skrivna under tidspress, här finns stavfel och otydliga 

formuleringar. I ett flertal åtgärdsprogram skrivs förnamn istället för funktion ut, det går inte 

att avgöra huruvida det är en specialpedagog, rektor, assistent eller vårdnadshavare som 

åsyftas i texten. 

 

Vår studie har fyllt en viktig funktion för oss. Den har gett oss kunskap om hur 

åtgärdsprogram skrivs, hur de kan skrivas och hur de bör skrivas. I yrket som specialpedagog 

är en viktig uppgift att upprätta åtgärdsprogram och vara med och se till att åtgärderna 

genomförs, samt att utvärdera dessa. Vi kommer att ha stor nytta av vår erfarenhet från detta 

arbete i vår yrkesutövning och kanske att även andra kan ha nytta av den. 
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5.2.7 Fortsatt forskning 

Vi har under vårt arbete med denna studie funnit många intressanta obesvarade frågor. Dessa 

skulle kunna utgöra underlag för vidare forskning. En möjlig fortsättning på vår studie skulle 

kunna vara en fördjupning i kategorin pedagogiska anpassningar och vilken påverkan vår 

tillgång till digitala hjälpmedel har haft på specialundervisning kontra anpassningar i 

klassrummet. En annan intressant fortsättning kunde vara att ta reda på mer om 

föräldramedverkan vid utformning av åtgärdsprogram. Hur aktiva är de föräldrar som 

medverkat vid utformning av sina barns åtgärdsprogram? Vilken möjlighet har de att påverka 

innehållet i åtgärdsprogrammen när de inte längre behöver skriva under åtgärdsprogrammet, 

utan bara informeras? Ytterligare fortsatt forskning kan vara frågan om vad kan vi 

specialpedagoger göra för att vara med och vända perspektivet från kategoriskt till 

relationellt? Det skulle slutligen vara intressant att studera hur införandet av extra 

anpassningar i klassrummet, som kom 2014 som en första åtgärd, har påverkat 

åtgärdsprogrammen. 
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En förfrågan om deltagande i en studie 
 

Denna inbjudan riktar sig till specialpedagoger/lärare och rektorer  
Vi är två studeranden som läser till specialpedagoger med inriktning mot grundskolan. Vi planerar 

inför vårt examensarbete som ska genomföras våren 2017. I studien ska vi undersöka hur några skolor 

i olika kommuner utformar sina åtgärdsprogram i förhållande till styrdokumenten. Nedan beskriver vi 

studien mer utförligt samt vad deltagandet innebär.  

 

Våra frågeställningar är: 

1.    På vilken nivå ligger beslutade åtgärder för elever i behov av särskilt stöd? Är det på 

organisations-, grupp- eller individnivå? 

2.    Vilka specialpedagogiska perspektiv kan urskiljas i åtgärdsprogrammen? 

3.    Hur stämmer de beskrivna åtgärderna överens med skolans inkluderande uppdrag? 

4.    Vilka involveras i arbetet med åtgärdsprogram? Specialpedagoger, lärare, föräldrar och 

elever? 

5.    Hur är förekomsten av åtgärdsprogram och åtgärder fördelat mellan könen? 

 

Från varje deltagande skola önskar vi få ut kopior på tjugo åtgärdsprogram skrivna mellan HT 2015 

och HT 2016. Tid och plats för överlämnande kan vi tillsammans komma överens om. 

Vetenskapsrådets etiska regler (God forskningssed, 2011) för uppsatsskrivande och forskning ska 

beaktas. Det innebär att Ert deltagande ska bygga på att ni har fått information om studiens syfte. Det 

ska vara frivilligt att delta och Ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan att behöva ge förklaring 

till detta. Konfidentialitet ska gälla. Det innebär att all information anonymiseras så att det inte 

framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. Vi hjälper gärna till med att avidentifiera 

åtgärdsprogrammen. De enda uppgifter vi önskar ha på dem är kön och årskurs. Åtgärdsprogrammen 

ska endast användas för vår studie. De kommer att förstöras när studien blivit godkänd. En 

återkoppling och presentation av resultat för de deltagande ser vi som önskvärt. 

Vi hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Er medverkan skulle vara till stor hjälp. Vi avser 

att samla in åtgärdsprogrammen i slutet av januari 2017. 

  



 
 

Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och frivillighet 

och lämnar mitt samtycke till att lämna ut åtgärdsprogram. 

 

 

 

Namn 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum och ort 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

 

Charlotte Hesselgren, charlotte.hesselgren@uppsala.se, tel 073- 326 10 49 

Studerande                                                                                        

 

Ewa Gustafsson, ewa.gustafsson@hotmail.com, tel 070-730 45 25 

Studerande                                                                                        

 

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: gun-marie.wetso@mdh.se telnr: 073-55 11 636 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  

Institution för Specialpedagogik   

Mälardalens Högskola 

 

 

Tack på förhand! 

 

……………………………………………………………...............................................…………………………… 
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Tabell 1.  

Fördelning av antal pojkar och flickor, antal åtgärder och antal individuella åtgärder per skola 

 

 Pojkar/Flickor Antal åtgärder Antal individuella åtgärder 

Skola A 13/7 61 47 

Skola B 10/10 77 71 

Skola C 17/3 148 99 

Totalt 40/20 286 217 

 

 

 

Tabell 2. 

Fördelning antal åtgärdsprogram för pojkar och flickor per årskurs och skola (N=60) 

 

Årskurs Skola A Skola B Skola C Totalt 

Fk   2p   2p 

Åk 1  1p 3p, 1f   4p, 1f 

Åk 2 3p 1p, 3f 3p, 1f   7p, 4f 

Åk 3 3p, 1f 4p 4p 11p, 1f 

Åk 4 6p, 3f       1f 1p   7p, 4f 

Åk 5       1f 3p, 5f 1p   4p, 6f 

Åk 6 1p, 2f 1p, 2f 3p, 1f   5p, 5f 

 

 

 

 

Tabell 3. 

Könsfördelning per nivå (N=286) 

Nivå Pojkar totalt Flickor totalt Pojkar/individ Flickor/individ 

Individnivå 149 68 3,73 3,40 
Gruppnivå 16 2 0,40 0,10 
Organisationsnivå 48 3 1,20 0,15 
Totalt 213 73 5,33 3,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 4. 

Könsfördelning inom individnivå (N= 217) 

Åtgärd Pojkar totalt Flickor totalt Pojkar/individ  Flickor/individ 

Ped. anpassning 33 36 0,83 1,80 
Enskild träning 18 16 0,45 0,80 
Assistent/resurs 16 1 0,40 0,05 
Struktur 19 1 0,5 0,05 
Bildstöd 13 1 0,33 0,05 
Anp. studiegång 7 1 0,18 0,05 
Övrigt 43 12 1,10 0,60 

(I övrigt ingår bland annat studiehandledning, hemundervisning, fritidsplats och sällskap vid 

lunch) 

 

 

 


