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Detta är en studie av åtgärdsprogram för elever i läs- och skrivproblematik med 
respektive utan diagnosen dyslexi. Syftet med studien är att undersöka hur åtgärderna i 
åtgärdsprogram för elever i läs- och skrivproblematik på högstadiet är utformade. Jag 
vill undersöka huruvida det finns några skillnader i ordinerade åtgärder för elever i läs- 
och skrivproblematik utan dyslexidiagnos respektive elever med diagnostiserad dyslexi. 
Detta för att se vilken roll en eventuell diagnos har i sammanhanget för att 
ändamålsenliga åtgärder ska sättas in för elev i behov av särskilt stöd.  Undersökningen 
syftar till att skönja vilket specialpedagogiskt perspektiv som tycks ligga till grund för 
åtgärderna och huruvida åtgärderna har någon förankring i tidigare forskning/litteratur 
och styrdokument rörande arbetet med åtgärdsprogram. Urvalet består av 20 avkodade 
åtgärdsprogram från sex olika skolor och metoden består av en kvalitativ 
innehållsanalys med kategorier baserade på tidigare forskning/litteratur. Resultatet visar 
att åtgärdsprogrammen ofta brister i tydlighet gällande vad åtgärderna innebär samt 
vem som är ansvarig för specifika åtgärder men också att de i endast i få fall visar 
hänsyn till Skolverkets (2008) rekommendationer gällande arbetet med åtgärdsprogram. 
Därtill visar det sig att skillnaderna mellan åtgärdsprogrammen för elever med dyslexi 
respektive utan dyslexi är relativt få. Alla utom ett av åtgärdsprogrammen i studien 
visar sig vara formulerade ur ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv. 
 

 
Nyckelord:  Dyslexi/ Kategoriskt perspektiv/Läs- och skrivproblematik/Relationellt 

perspektiv/Åtgärdsprogram. 
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1 INLEDNING 
 
Detta uppsatsarbete består av en undersökning kring hur åtgärderna i åtgärdsprogrammen är 
utformade för elever i läs- och skrivproblematik med respektive utan diagnostiserad dyslexi. 
Intresseområdet faller sig relativt naturligt för mig då jag som lärarstuderande mot 
grundskolans senare år/gymnasium är inriktad på ämnena svenska och specialpedagogik. Mot 
denna bakgrund har jag ett ytterligare intresse för åtgärdsprogram, upprättandet och 
användningen av dessa och vet dessutom vilken enorm tillgång ett ändamålsenligt 
åtgärdsprogram kan vara för en elev i behov av särskilt stöd. 
     År 2008 gav Skolverket ut Allmänna råd och kommentarer kring arbetet med 
åtgärdsprogram med anledning av att det visat sig att flera skolor har svårigheter att 
genomföra de utredningar som ska ligga till grund för åtgärderna i programmet. Dessutom 
upptäcktes att eleverna i dessa åtgärdsprogram många gånger ses som ensamma bärare av det 
problem skolan genom åtgärdsprogrammet önskar åtgärda, detta trots att åtgärdsprogrammet 
funnits som planeringsinstrument sedan flera år tillbaka inom samtliga skolformer utom 
förskoleklass och vuxenutbildning.  
     Tydligt är alltså att det finns en problematik rörande arbetet med åtgärdsprogram i skolan, 
något jag även lagt märke till under min verksamhetsförlagda utbildning. Jag har också 
uppfattat en kluvenhet rörande just allmän läs- och skrivproblematik respektive konstaterad 
dyslexi. Lärare och speciallärare säger å ena sidan att samtliga elever oavsett om de har en 
diagnos eller ej, har rätt till de resurser de behöver för ett vardagsfungerande, å andra sidan 
har det också varit tydligt att en konstaterad diagnos underlättar för att ge eleven det stöd han 
eller hon behöver. Lärarna rekommenderar ofta att elever med läs- och skrivsvårigheter utreds 
och betonar att en diagnos ökar möjligheterna till ekonomiska resurser för insatser för eleven. 
Skolverket (2008) påpekar att en medicinsk diagnos inte är en upplysning om vilket 
pedagogiskt stöd en elev behöver och att diagnosen aldrig får vara ett villkor för särskilt stöd. 
En tydlig tvetydighet blir här synlig. Måhända handlar det om de pedagogiska intentionerna 
kontra den pedagogiska och därmed också den ekonomiska verkligheten.  
 
 

2 BAKGRUND 
 
Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning rörande åtgärdsprogram, läs- och 
skrivproblematik och specialpedagogiska perspektiv.  
 

2.1 Åtgärdsprogram 
 
Begreppet åtgärdsprogram förekom enligt Asp Onsjö (2006) för första gången i en utredning 
om skolans inre arbete. Denna syftade till att en förändring av skolans insatser var nödvändig 
för att förbättra situationen för elever i behov av särskilt stöd. Utredningen ifrågasatte även 
enligt Asp Onsjö den tidigare expansionen av specialundervisning i klinikform vilken hon 
menar var utmärkande för 1960-talet. Också den under 1970-talet vanligt förekommande 
samordnade specialundervisningen (undersvining i särskild grupp) ifrågasattes. Enligt Hjörne 
och Säljö (2008) har avskiljning av elever i behov av särskilt stöd historiskt betraktat varit 
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relativt vanligt. Tillbaka i tiden handlade dock avskiljningen ofta om att eleverna förflyttades 
från skolan till andra institutioner i samhället för att ”normala” och ”friska” barn skulle slippa 
förekomma i samma kontext som dessa ”avvikande” barn. Hjörne och Säljö påpekar att det än 
idag skapas segregerande och särskiljande lösningar i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd.  
     Det dröjde enligt Asp-Onsjö (2006) hela tjugo år från åtgärdsprogrammets förekomst i 
utredningen till dess att kravet på skriftliga åtgärdsprogram kom att hamna i 
grundskoleförordningen. Sedan år 2000 är denna skyldighet enligt Asp Onsjö reglerad i 
samtliga förordningstexter och innefattar samtliga skolformer utom förskoleklass och 
vuxenutbildning (Skolverket, 2008).  
     Asp Onsjö (2006) menar att det i Sverige finns en bred politisk enighet om att skolans 
personal har särskilt ansvar för elever som befinner sig i komplicerad lärandesituation av en 
eller annan anledning. Riskerar en elev att inte nå kunskapsmålen eller om oro över en elevs 
utveckling finns är det rektorns skyldighet att se till att åtgärdsprogram upprättas.  
     Statsmakterna har enligt Wahlund (2002) visat upp sin intention om att 
åtgärdsprogrammen i första hand ska vara ett stöd för skolans arbete att utveckla sin 
verksamhet, en intention Wahlund menar är motsägelsefull. Åtgärdsprogrammen skrivs för 
enstaka elever men förväntas bidra till utvecklingen av arbetslag och hela verksamheter. 
Wahlund betonar att om nu verksamhetens utveckling beror på vilka styrdokument som 
skrivs, borde den lokala arbetsplanen och inte åtgärdsprogrammen vara det naturliga 
dokumentet för denna styrning. Wahlund beskriver hur påverkan gentemot verksamheten sker 
i flera led från statsmakterna, via staten och över kommunen (både centralt och lokalt). I varje 
led läggs ytterligare tolkning och beslut till de ursprungliga besluten. Därmed menar Wahlund 
att det säkerligen innebär en problematik för lärarna att hitta rätt väg bland förordningar, 
rekommendationer och anvisningar. Enligt Wahlund bidrar även Skolverket till denna 
motsägelsefullhet då han menar att deras texter uttrycker en omedvetenhet om de svårigheter 
som finns för lärarna då dessa intentioner ska förverkligas.  
 

2.1.1 Utformning av åtgärdsprogram och åtgärder 

 
Wahlund (2002) menar att det inte finns någon heltäckande bild av hur ett åtgärdsprogram bör 
skrivas. Kunskaperna om hur lärare skriver åtgärdsprogram för och med barn och ungdomar 
beskriver han i själva verket som väldigt begränsad. Vidare betonar Wahlund att frågan om 
hur ett åtgärdsprogram bör skrivas är starkt kopplat till vad det ska användas till. 
     Individer ingår enligt Björck-Åkesson och Granlund (2002) alltid i olika system vilka 
reglerar utveckling, vilket innebär att orsaker till störningar kan finnas både hos individen och 
i omgivningen. Därmed måste man alltid söka efter många olika orsaker till en elevs funktion, 
både hos eleven själv och i den sociala och fysiska miljön. För att möjliggöra arbete med 
åtgärder både utifrån individen och den fysiska och sociala miljön måste samtliga dessa 
kartläggas. Till elevens förutsättningar hör enligt Björck-Åkesson och Granlund eventuellt 
diagnos, olika förmågor, inlärningsstil och personlighet. Den sociala miljön innefattar på 
vilket sätt eleven bemöts och hur samspelet fungerar mellan eleven och andra elever och 
vuxna i dennes närmiljö. Också uppläggning av aktiviteter, schema och skoltid hör även till 
den sociala miljön. Den fysiska miljön innefattar utformningen av lokaler, hjälpmedel av 
olika slag, belysning, samt det material som används för lek, aktiviteter och inlärning. Björck-
Åkesson och Granlund menar att den fysiska miljön också handlar om elevens placering i 
klassrummet, lärarens och övriga i klassens avstånd till eleven eller utformningen av elevens 
arbetsplats.  
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     Enligt Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson (2001) måste val av åtgärder matcha de 
behov av stöd som uttalas av person och närmiljö, de problem som ska lösas, personens 
utvecklingsnivå och funktion samt aktuella situation. Genom att observera styrkor och 
svagheter kan mål för åtgärderna fastställas, mål som ger god effekt i förhållande till insatser 
(Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Björck-Åkesson och Granlund menar att detta kräver en 
noggrann analys av elevens resurser och svårigheter samt även av närmiljöns resurser och 
svagheter. Det finns aldrig enbart ett sätt att arbeta med åtgärder, vilken strategi som är 
lämplig beror på varje specifik elev i sin specifika närmiljö.  
     Björck-Åkesson och Granlund delar upp åtgärdsprocessen i flera steg. Det första innebär 
en inventering, där man uttalar och reflekterar över problem och resurser. Det andra steget 
består av en kartläggning, en process som enligt Björck-Åkesson och Granlund syftar till 
fokusering och prioritering. Syftet med kartläggningen är att ge förklaringar till varför eleven 
har svårigheter, förklaringar som kan finnas på flera olika nivåer – hos eleven själv, i den 
sociala eller i den fysiska miljön. Utifrån de prioriterade problemen formuleras sedan i steg tre 
målen. Till målformuleringen hör enligt Björck-Åkesson och Granlund att bestämma vilken 
”färdrikting” inom de prioriterade problemområdena där förändringar enligt kartläggningen 
ska ske. Detta innebär att diskutera vilket det långsiktiga målet är samt att formulera konkreta 
mer kortsiktiga mål. Dessa mål beskriver vad eleven gör när målet inom en begränsad 
tidsperiod är nått. Om problemen tydligt formulerats är det ofta lätt att formulera målen då 
dessa innebär att problemet inte längre existerar. Det fjärde steget i åtgärdsprocessen består av 
att en metod utformas, genomförs och utvärderas. För att finna goda metoder menar Björck-
Åkesson och Granlund att man bör gå tillbaka till problemformuleringarna, speciellt till de 
förklaringar som pekar framåt mot vad som kan göras för att lösa problemen. I metoden anges 
de allmänna reglerna för metoden och i genomförandet anges utförligt hur det konkreta 
genomförandet går till, hur, var, när och av vem. Björck-Åkesson och Granlund menar att en 
god metod baseras på problemförklaringar, kräver kort eller ingen förberedelsetid, tar kort tid 
att genomföra samt kan genomföras i elevens vardagsmiljö. Därtill bör den vara lätt att förstå 
och förklara utifrån målen, vara möjlig att genomföra i olika situationer och av olika personer. 
Metoden måste även ha en klar ansvarsfördelning. Det femte och sisa steget innebär en 
revidering av åtgärdsplanen. Här konstateras antingen att målet nåtts och att problemet är löst 
eller att man kommit en bit på väg och fortsätter att arbeta mot målet ännu en tid.  
 

2.1.3 Skolverkets allmänna råd och kommentarer 

 
Enligt Skolverket (2008) är det skolans uppgift att ge varje enskild elev det särskilda stöd han 
eller hon behöver. Åtgärdsprogrammet syftar till att säkerställa att detta stöd tillgodoses. 
Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd då det fungerar som 
ett redskap för personalen gällande planering och utveckling av den pedagogiska 
verksamheten kring den enskilda eleven. Arbetet med åtgärdsprogrammet kan enligt 
Skolverket ses som en process där regelbunden uppföljning och utvärdering är ytterst viktig 
för att inriktningen mot målen inte ska förloras. 
     Arbetet med åtgärdsprogram ska i enlighet med Skolverkets (2008) rekommendationer 
innebära att skolan tidigt strävar efter att göra elev och vårdnadshavare delaktiga i 
utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet ska vara kortfattat och beskriva 
elevens behov samt relatera till kurs- och läroplanernas mål och vad man vill uppnå på både 
kortare och längre sikt. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en beskrivning av de åtgärder 
skolan har för avseende att vidta och därtill en tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt att 
åtgärderna i programmet bygger på positiva förväntningar av eleven samt baseras på elevens 
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förmågor och intressen. Om eleven är i behov av särskilt stöd i fler ämnen än ett skall detta 
innefattas av ett och samma åtgärdsprogram och skolan ska se till att det finns kompetens att 
tillgodose elevens behov. Då behov och åtgärder klargjorts vidtas åtgärder snarast möjligt och 
åtgärdsprogrammet ska också tydligt visa på hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.  
     Det är enligt Skolverket av stor vikt att skolan tidigt uppmärksammar tecken på och 
information om att en elev riskerar att inte uppnå målen för utbildningen och att skolan har 
rutiner för att västentlig information tas om hand. Därtill bör även vårdnadshavare i ett tidigt 
skede informeras om att deras barn kan vara i behov av särskilt stöd. Skolan bör skyndsamt 
utreda behov av särskilt stöd och i utredningen måste hänsyn tas till omständigheter på skol-, 
grupp- och individnivå när elevens svårigheter beskrivs och elevens situation måste beskrivas 
utifrån observationer och sakliga upplysningar från flera håll. Förfogar skolan själv inte över 
nödvändig utredningskompetens ska denna anlitas externt.  
     Tyngdpunkten i ett åtgärdsprogram ska i första hand ligga hos de pedagogiska 
förutsättningarna runt eleven (Skolverket, 2008). Viktigt att ha i minnet är att exempelvis en 
medicinsk diagnos inte är en upplysning rörande vilket pedagogiskt stöd en elev är i behov av 
och att diagnoser aldrig får vara ett villkor för särskilt stöd.  
     Enligt Skolverket ska ett åtgärdsprogram kortfattat beskriva elevens behov och därtill 
relatera till läro- och kursplaners mål. Genom åtgärdsprogrammet ska tydligt framgå vad man 
genom programmet vill uppnå på kortare respektive längre sikt. Programmet ska även 
innehålla en tydlig beskrivning av vilka åtgärder skolan avser vidta samt ansvarsfördelningen 
som råder. Kortsiktiga mål bör vara uppsatta i riktning mot de långsiktiga.  Åtgärderna bör 
vidtas så snart som möjligt efter programmets upprättande. Skolverket menar att erfarenheter 
visar att åtgärdsprogram som innehåller tydliga och konkreta åtgärder vilka skolan kan 
genomföra på relativt kort tid har effekt. Åtgärderna kan gälla organisering av undervisning, 
sätt att strukturera innehåll för elev, grupp eller klass, användning av läromedel och 
presentationen av dessa samt hur resultat följs upp.  
 

2.2 Läs- och skrivproblematik 
 
Nedan följer en beskrivning av läs- och skrivproblematik som sådan men även av den 
specifika diagnosen dyslexi. Det tycks vara lättare att hitta litteratur på dyslexiområdet vilket 
kan bero på att detta är specificerat och enklare att ringa in än allmän läs- och 
skrivproblematik.  
 

2.2.1 Läs- och skrivproblematik 

 
I LÄSK-pärmen (Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, 2007) står att läsa att läs- och 
skrivproblematik bland annat kan bero på liten erfarenhet av skriftspråket, bristfällig 
undervisning, annat modersmål, syn- eller hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller 
sen språk- och talutveckling. FDB menar att man redan i förskoleåldern kan se tecken på läs- 
och skrivsvårigheter genom att barnet visar ointresse för lekar med ord och för högläsning, 
har svårt att urskilja ljud i ord eller inte talar rent. När barnet kommer upp i skolan bör man 
vara observant på elever som kastar om bokstäver i ord, utelämnar bokstäver och ändelser, är 
osäkra på bokstävers utseende och ljud samt utelämnar ringar och prickar (å blir till a). I högre 
ålder kan tecken på läs- och skrivsvårigheter vara att eleven läser för fort och gissar ord eller 
läser långsamt och hackigt, har svårigheter att minnas ordningsföljden i alfabetet, ofta blir 
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trött och får ont i huvudet vid läsning och ifall eleven kastar om siffror (527 blir 275). Övriga 
tecken är att eleven har lätt att blanda ihop höger och vänster, skriver otydligt, har svårt att 
lära sig multiplikationstabellen eller är osäker om tid och datum.  
     Enligt Lundgren (2007) resulterar ofta läs- och skrivsvårigheter även i 
aktivitetsbegränsningar på grund av bland annat dåligt ordförråd, svårigheter att läsa mellan 
raderna, svårigheter att förstå uttryck, kunskapsluckor om man inte hunnit hänga med i 
undervisningen och dåligt självförtroende. Ett alltför begränsat ordförråd och oförmåga att 
förstå vad som står mellan raderna kan alltså i sig leda till en funktionsnedsättning vilken 
begränsar möjligheterna till delaktighet. Därför menar Lundgren att det inte finns någon grund 
för att gradera dyslexi som allvarligare än andra typer av läs- och skrivsvårigheter. I den 
konkreta situationen är det förmågan här och nu vilken balanseras mot uppgifterna som ska 
genomföras. 
 

2.2.1.2 Dyslexi  

 
På Svenska Dyslexiföreningens hemsida (http://dyslexiforeningen.se/) står att läsa att läs- och 
skrivsvårigheter är en övergripande term vilken innefattar samtliga svårigheter att läsa 
och/eller skriva oavsett orsak. Dyslexi är däremot en specifik form av läs- och 
skrivsvårigheter och ses som undergrupp. Enligt Svenska Dyslexiföreningen kan läs- och 
skrivsvårigheter bero på bland annat syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig 
understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande 
kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi. 
     Strömbom (1999) menar att en person med diagnosen dyslexi har väsentliga svårigheter att 
lära sig läsa och skriva samt att i dessa grundläggande färdigheter uppnå en kompetensnivå 
motsvarande personens intellektuella förutsättningar. Hon understryker dock att 
problembilden kan variera, personer med dyslexidiagnos är ingen homogen grupp.  
     Enligt Lundgren (2007) bottnar dyslexi i neurologiska funktionsnedsättningar vilka yttrar 
sig i direkta problem med läsning och/eller skrivning, exempelvis svårigheter med att 
automatisera, svårigheter med verbalt processande, svårigheter att finna rätt ord på begäran 
och så vidare. Nedsättningarna kan i enlighet med ICF vara lätta, måttliga, svåra eller totala 
och en person behöver inte ha alla symptom för att få diagnosen dyslexi. Däremot resulterar 
enligt Lundgren dessa funktionsnedsättningar även i aktivitetsbegränsningar på grund av 
bland annat dåligt ordförråd, svårigheter att läsa mellan raderna, svårigheter att förstå uttryck, 
kunskapsluckor om man inte hunnit hänga med i undervisningen och dåligt självförtroende. 
Ett alltför begränsat ordförråd och oförmåga att förstå vad som står mellan raderna kan alltså i 
sig leda till en funktionsnedsättning vilken begränsar möjligheterna till delaktighet. Därför 
menar Lundgren att det inte finns någon grund för att gradera dyslexi som allvarligare än 
andra typer av läs- och skrivsvårigheter. I den konkreta situationen är det förmågan här och nu 
vilken balanseras mot uppgifterna som ska genomföras. 
     Lundgren menar att en person med diagnosen dyslexi inte är obotlig, men att han eller hon 
kanske måste söka alternativa pedagogiska vägar än de traditionella. De funktionella 
nedsättningarna kan vara livet ut och behöva kompenseras och läsinlärningen kan ta betydligt 
längre tid än för en person utan diagnosen dyslexi. Typiskt för diagnosen dyslexi är att 
problemen bottnar i fonologiska svårigheter, då den fonologiska förmågan är central för 
effektiv hantering av skriftspråket. Dock kan inte andra orsaker uteslutas. Gällande specifika 
läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, har enligt Lundgren ärftlighet konstaterats. 
     Enligt Alm (2004) har termen dyslexi över tid gått från att endast innefatta specifika 
svårigheter med läsning till att idag även inbegripa svårigheter med skrivning och stavning.  
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Han menar vidare att termen i Sverige gått så långt som att innefatta alla sorters läs- och 
skrivsvårigheter. 
 

2.3 Perspektiv på specialpedagogik 
 
Von Wright (2002) menar att ett elevvårdsteam som diskuterar en elev kan ha många olika 
perspektiv på denna, även om man lätt kan uppfatta det som att synen på eleven är densamma. 
Utgår samtliga deltagare i detta team från sina egna uppfattningar är risken stor att teamet 
utgår från motstridiga förväntningar som inte kan förenas varpå varje deltagare gör sina egna 
åtgärdsprogram. Särskilt avgörande påpekar Von Wright att dessa skilda perspektiv blir 
gällande konsekvenserna, åtgärderna som vidtas och hur de iscensätts.  
 

2.3.1 Kategoriskt perspektiv 

 
Det kategoriska perspektivet brukar likställas med det kompensatoriska och punktuella. 
Termerna som används nedan är de som författarna använt sig av i sina texter.  
     Det kompensatoriska perspektivet grundar sig enligt Nilholm (2003) i tanken om att 
specialpedagogikens uppgift är att kompensera för de brister olika individer har. Nilholm 
menar att just detta perspektiv har haft och fortfarande till stor del har en dominerande 
position inom specialpedagogik. Perspektivet innebär att man lokaliserar egenskaper och 
förmågor hos individen vilka i någon mening är problematiska. Detta perspektiv utmärks av 
ett förläggande av problemen till individen, ett avgränsande av problemgrupper och ett 
sökande efter neurologiska och psykologiska förklaringar.  
     Det kompensatoriska perspektivet likställs ofta med det kategoriska, eller som Von Wright 
(2002) kallar det, det punktuella. Människan uppfattas som en fristående varelse vars 
personlighet och anlag är förankrat i hennes inre. Därmed härleds enskilda individers problem 
till personen i sig och kan förstås utan hänsyn till de sociala och ekologiska sammanhang i 
vilka de befinner sig. En konsekvens med detta perspektiv blir enligt Von Wright att då man 
ska hjälpa en elev i behov av särskilt stöd vill man inledningsvis fastställa problemets art och 
med fokus på den enskilda individen. Det kan exempelvis handla om att söka bakomliggande 
förklaringar och orsaker till elevens beteenden, eller att testa vissa anlag och prestationer. 
Vidare skriver Von Wright att en elevvårdare med punktuellt perspektiv intresserar sig för 
vissa bestämda delar, enskilda problem eller egenskaper och därmed skalar bort andra delar 
av elevens subjektivitet genom att resonera att de inte är väsentliga.  
     Atterström och Persson (2000) menar att man inom det kategoriska perspektivet sätter in 
direktriktad hjälp till elevens uppvisade svårigheter och ser på svårigheter som medfödda eller 
individbundna. Eleven är fokus för samtliga specialpedagogiska insatser och ansvaret för den 
specialpedagogiska verksamheten ligger främst på specialpedagog, speciallärare och övrig 
elevvårdspersonal. Tidsperspektivet är ofta kortsiktigt och undervisningen är ofta 
ämnesspecifik.  
 

2.3.2 Relationellt perspektiv 

 
Det relationella perspektivet brukar likställas med det kritiska. Termerna som används nedan 
är de som författarna använt sig av i sina texter.  
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     Det kritiska perspektivet beskriver Nilholm (2003) som ideologikritiskt inriktat och fokus 
inom detta perspektiv läggs på vad samhället gör med de olikheter gällande förutsättningar 
som individer har. Specialpedagogiken ser man på som förtryckande då den exempelvis pekar 
ut de individer som är mer eller mindre onormala. Nilholm menar att det framför allt är 
missnöjet över begreppet normalitet och olika typer av nedervärderande sociala 
kategoriseringar som är utmärkande inom det kritiska perspektivet. Inom detta perspektiv 
hävdar man att det inte är individens egenskaper i sig som ger upphov till specialpedagogik, 
utan att denna snarare har sin förklaring i sociala processer. Synen på specialpedagogikens 
marginaliserande och värderande effekter ses enligt Nilholm inom detta perspektiv som icke 
önskvärda. Nilholm skönjer i förlängningen av dessa tankar en utopi där specialpedagogiken 
upphör existera och skolans verksamhet klarar av att möta varje enskild individ och dess 
behov utifrån dennes egna förutsättningar, utan behovet att skapa segregerande språkbruk 
eller segregerande institutionella arrangemang.  
     Det kritiska perspektivet ses ofta som synonymt med det relationella perspektivet vilket 
Von Wright (2002) menar tar sin utgångspunkt i att fenomen alltid är åtminstone tvåsidiga. 
Individer kan därmed inte betraktas som isolerade och slutna varelser utan måste förstås i 
relation till det aktuella sammanhanget.  
     Enligt Atterström och Persson (2000) riktar man inom det relationella perspektivet 
kvalificerad hjälp mot att planera in differentiering i undervisningen dess stoff. Man försöker i 
största mån anpassa undervisningen och dess stoff efter elevernas olika förutsättningar till 
lärande.  Tidsperspektivet är långsiktigt och man menar att svårigheterna uppstår i mötet 
mellan olika företeelser i undervisningsmiljön. Fokus för de specialpedagogiska åtgärderna är 
inte bara eleven utan även lärare och lärandemiljö och ansvaret för den specialpedagogiska 
verksamheten är hela arbetslaget/arbetsenheten och dess lärare med aktivt stöd från rektor och 
samverkan med hem/vårdnadshavare.  
 

2.3.3 Dilemmaperspektiv 

 
Främst utifrån ovan nämnda utopiska karaktär kritiseras det kritiska perspektivet i något 
Nilholm (2003) kallar för dilemmaperspektivet. Detta perspektiv är inte på långa vägar lika 
vedertaget som tidigare två presenterade perspektiv. En positiv syn finns inom detta 
perspektiv till ett flertal av de idéer som representeras av det kritiska perspektivet men inom 
dilemmaperspektivet är man skeptisk till hur det kritiska perspektivet förespeglar ett tillstånd 
där alla skolproblem skulle vara ur världen. Detta synsätt gör enligt Nilholm att det kritiska 
perspektivet i en mening kan sägas bygga på samma modell som det kompensatoriska, alltså 
problem – diagnos – bot. Dilemmaperspektivet vill istället betona utbildningssystemets 
grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet. Nilholm menar att man inom detta 
perspektiv vill lyfta fram är att det är viktigt att skapa kunskap om hur de motsättningar som 
finns i skolan tar sig uttryck i konkreta verksamheter.   
 
 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att undersöka hur åtgärderna i åtgärdsprogram för elever i läs- och 
skrivproblematik på högstadiet är utformade. Jag vill undersöka huruvida det finns några 
skillnader i ordinerade åtgärder för elever i läs- och skrivproblematik utan dyslexidiagnos 
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respektive elever med diagnostiserad dyslexi. Detta för att se vilken roll en eventuell diagnos 
har i sammanhanget för att ändamålsenliga åtgärder ska sättas in för elev i behov av särskilt 
stöd.  Undersökningen syftar till att skönja vilket specialpedagogiskt perspektiv som tycks 
ligga till grund för åtgärderna och huruvida åtgärderna har någon förankring i tidigare 
forskning/litteratur och styrdokument rörande arbetet med åtgärdsprogram.  
 
Nedan följer de frågeställningar jag i nuläget utformar min studie efter.  
 

– Vilka åtgärder omnämns i åtgärdsprogrammen för elever läs- och 
skrivproblematik utan diagnosen dyslexi? 

 
– Vilka åtgärder omnämns i åtgärdsprogrammen för elever i läs- och 
skrivproblematik med diagnosen dyslexi? 

 
– Hur är åtgärderna i åtgärdsprogrammen utformade (ur vilket perspektiv, vad 
tillskrivs eleven, vad tillskrivs skolan)? 

 
– På vilket sätt tycks ordinerade åtgärder ta hänsyn till allmänna råd och 
riktlinjer gällande åtgärdsarbete? 

4 METOD 

 
Nedan följer en redogörelse av kvantitativ respektive kvalitativ forskning samt de val jag gjort 
i min studie rörande val av metod, urval, analys och etiska ställningstaganden.  
 

4.1 Kvantitativ respektive kvalitativ forskning 
 
Denscombe (2000) skriver att kvantitativ och kvalitativ forskning sällan utesluter varandra 
och påpekar att bra forskning tenderar att använda inslag från båda tillvägagångssätten. 
Skillnaden ligger snarare i huruvida forskaren har sin utgångspunkt i antingen det ena eller det 
andra lägret. Vidare understryker Denscombe även att skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning snarare berör behandlingen av data än forskningsmetoden som sådan. 
Medan den kvantitativa forskningen betraktar siffror som central analysenhet betraktar den 
kvalitativa forskningen ord som detsamma. Informationskällorna behöver dock inte skilja sig 
åt mellan kvantitativa respektive kvalitativa tillvägagångssätt utan det som skiljer sig åt är 
huruvida informationen omvandlas till kvantitativa (siffror) eller kvalitativa (ord) data. Därtill 
har enligt Denscombe den kvantitaiva forskningen en tendens förknippas med analys och den 
kvalitativa med beskrivning. Kvantitativa studier associerar dessutom ofta med storskaliga 
studier och kvalitativa med småskaliga.  
     Då min studie är småskalig och ett försök till en djupare beskrivning av åtgärderna i 
åtgärdsprogrammen syftar den snarare åt det kvalitativa än det kvantitativa hållet. Studien har 
inte intentionen att generalisera utan snarare ge en bild av hur åtgärderna kan se ut och ord är 
snarare än siffror den centrala analysenheten. Dock har studien genom kvantifieringen och 
analysen i innehållsanalysen ett kvantitativt drag vilket alltså enligt Denscombe kan vara till 
studiens fördel.  
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4.2 Innehållsanalys 
 
Jag anser att en innehållsanalys är det som bäst lämpar sig för min studie då det är 
åtgärdsprogrammen som dokument jag är intresserad av. Intervjuer eller enkäter med 
speciallärare/lärare som urvalsgrupp riskerar att ge en bild av de intentioner som finns 
gällande åtgärderna i åtgärdsprogrammen snarare än den faktiska verkligheten. Denscombe 
(2000) betonar risken med att informanten inte håller sig till sanningen och svårigheten med 
att i en intervju kontrollera trovärdigheten. Stukát (2005) beskriver observationen som 
lämplig undersökningsmetod då man vill undersöka vad människor faktiskt gör och inte bara 
vad de säger att de gör. För att genom observationer besvara forskningsfrågorna (alltså 
observera verksamheten och de åtgärder som tillämpas i den) krävs dock mycket mer tid än 
den jag har till förfogande. Observationer skulle dessutom göra det svårare i och med 
tidsbristen att bredda studien. Understrykas bör dock att min studie ser till åtgärderna som 
omnämns i åtgärdsprogrammen och inte de åtgärder som faktiskt genomförs, något en 
innehållsanalys inte kan besvara.  
     Innehållsanalysen är enligt Bryman (2002), som framförallt lyfter den kvantitativa 
innehållsanalysen, en metod som rör analys av dokument och texter där man på ett 
systematiskt sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier vilka utformats i förväg. 
Innehållsanalysen betraktas som en metod trots att den snarare innebär ett angreppssätt vid 
studiet av dokument och texter än ett verktyg för att generera data. Bryman beskriver 
innehållsanalysen som mycket flexibel.  
     Innehållsanalysen kan se lite olika ut beroende på om forskningen är kvalitativt eller 
kvantitativt inriktad. Den kvalitativt inriktade innehållsanalysen innefattar enligt Bryman ett 
sökande av bakomliggande teman i materialet som analyseras. Hur man kommer fram till 
dessa teman menar Bryman beskrivs mycket sällan i studier men de teman som framkommer 
illustreras oftast, exempelvis i form av citat. Bryman hänvisar till Altheide vilken utformat en 
metod för just kvalitativ innehållsanalys vilken han kallar ECA, ”etnographic content 
analysis” där forskaren ständigt försöker revidera de teman och/eller kategorier som 
framkommer under genomgången av dokumenten. Detta tillvägagångssätt har enligt Bryman 
en tydligare rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och 
tolkning än den kvantitativa innehållsanalysen.  
     Denscombe (2000) beskriver innehållsanalysen som en metod vilken kan användas för 
vilken slags ”text” som helst, oavsett om det handlar om skrift, bilder eller ljud för att just, i 
likhet med vad Bryman (2002) skriver, kvantifiera innehållet. Denscombe (2000) beskriver 
innehållsanalysens procedur som logisk och relativt enkel vilken inleds med att finna ett 
lämpligt textavsnitt varpå detta sedan bryts ned i mindre enheter (ord, meningar, stycken eller 
rubriker). Därefter menar Denscombe att forskaren bör utarbeta relevanta kategorier för 
dataanalysen. I detta skede är det viktigt att forskaren har en klar bild av vilka typer av 
kategorier, frågor och idéer som är relevanta samt hur dessa framträder i texten. Enheterna 
kodas sedan i överensstämmelse med kategorierna, forskaren ser över förekomsten av dessa 
enheter och analyserar slutligen texten rörande enheternas frekvens och dess förhållande till 
andra förekommande enheter i texten.  
     Rosengren och Arvidson (1991) menar att man inom den kvalitativa innehållsanalysen 
framför allt fokuserar på vilka egenskaper texten har eller inte har. De betonar dock att en 
kvalitativ innehållsanalys inte behöver vara osystematisk, subjektiv och impressionistisk. 
Vidare beskriver Rosengren och Arvidson hur innehållsanalysen över tid utvecklats till att 
inte bara mäta omfånget av ett innehåll utan även bakomliggande attityder och inställningar. 
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Man har gått från att ange enklare frekvenser inom vissa kategorier till att försöka mäta i 
vilken mån olika kategorier förekommer tillsammans.  
     Enligt Denscombe (2000) möjliggör innehållsanalysen avslöjandet av ”dolda” sidor av det 
som kommuniceras genom den skrivna texten. Han menar att tanken är att texten, oberoende 
av författarens medvetna avsikt, innehåller ledtrådar till ett djupare budskap som trots at det är 
oavsiktligt faktiskt kommuniceras.  
     Just denna sistnämnda aspekt av innehållsanalysen gör att jag finner denna metod mycket 
lämplig för min studie. Genom denna analys kommer jag förhoppningsvis komma ”bakom” 
orden i åtgärdsprogrammen för att bland annat se ur vilket perspektiv åtgärderna är skrivna 
och vilka skillnader där finns just mellan elever med läs- och skrivsvårigheter respektive 
elever med dyslexi. Kategorierna jag kommer att använda mig av vid analysen är framtagna 
utifrån frågeställningarna och i relation till den litteratur jag tagit del av. Kategorierna faller 
ofta under antingen kategoriskt eller relationellt perspektiv och kan därmed härledas till de 
olika specialpedagogiska perspektiven. Jag har inledningsvis betraktat åtgärdsprogrammen 
som en helhet för att sedan fokusera på åtgärderna i sig. I enlighet med vad litteraturen jag 
presenterat ovan säger bör ju åtgärderna som sätts in vara knutna till övriga delar i 
åtgärdsprogrammet. Kategorierna är som följer. 
 
Kategorier för åtgärdsprogram som helhet: 
 
Kortfattat/översiktligt   Omfattande/oöversiktligt 
Kortsiktigt   Långsiktigt 
Koppling till styrdokument  Ej koppling till styrdokument 
Skolas ansvar   Elevs ansvar  Vårdnadshavares ansvar 
Tyngdpunkt ped. förutsättningar Tyngdpunkt elevs förmågor 
Mål förankrade i nulägesbeskrivning 
 
Kategorier för åtgärder specifikt: 
 
Kompensatoriska hjälpmedel  
Organisering av undervisn.  Avskiljning av elev 
Strukturering av innehåll 
Användning av läromedel 
Presentation av läromedel 
Uppföljning av resultat 
Skolans ansvar   Elevs ansvar  Vårdnadshavares ansvar 
Fokus på elev, lärare, lärandemiljö Fokus på elev 
Förankring i problemförklaring 
 
Samtliga kategorier definieras under avsnitten 4.3 Definition av kategorier. 

4.3 Definition av kategorier 
 
Nedan följer en definition av de kategorier jag använt i min innehållsanalys. 
 

4.3.1 Definition av kategorier för åtgärdsprogram som helhet 

 
Jag betraktar ett åtgärdsprogram som kortfattat/översiktligt respektive omfattande delvis 
baserat på hur åtgärdsprogrammet är upplagt (fördelning mellan olika rubriker, 
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styckesindelning) men också baserat på hur många ord åtgärdsprogrammet innefattar. Figuren 
visar likaså om programmet är skrivet för hand eller på dator. Har åtgärdsprogrammet tydlig 
förankring i styrdokument (kursplaner exempelvis) syns även detta i Figur 1. För att 
förankringen ska gälla räcker det inte att hänvisa till att eleven ifråga har mål att uppfylla 
inom ämnet i allmänhet, utan specifikationer krävs med tydliga kopplingar till målen ifråga 
för att jag ska tolka förankringen som tydlig. Figuren visar även om åtgärdsprogrammet som 
helhet fokuserar på elevens förmågor eller elevens pedagogiska förutsättningar. Här spelar 
åtgärderna en viss roll men även sådant som hur eleven omnämns i programmet, vad som 
beskrivs som problem och vilka mål som sätts upp. Samma sak gäller för kategoriseringen 
Elev fokus för åtgärdsprogram/Elev, lärare och lärandemiljö fokus för åtgärdsprogram. För att 
ett mål ska bedömas som förankrat i nulägesbeskrivningen krävs även här en tydlig koppling, 
konkreta formuleringar som återkommer osv.  
 

4.3.2 Definition av kategorier åtgärder specifikt 

För att en åtgärd ska falla under kategorin Fokus på elev, lärare och lärandemiljö krävs det att 
åtgärden omfattar fler perspektiv än ett individperspektiv. Dessa åtgärder syftar till att 
förändra undervisningen på flera plan kring eleven ifråga och inte till att enbart kompensera 
eleven för dennes eventuella brister. För att kategorisera åtgärderna utifrån ansvarsfördelning 
har jag tittat på dels hur åtgärden i sig är formulerad men också om eventuell information ges 
om var och när åtgärden genomförs. Kräver åtgärden någon form av aktiv insats från elevs 
eller vårdnadshavares sida har jag även tagit med i kategoriseringen att eleven har ett visst 
ansvar även om ett namn från skolpersonalen är skriven som ansvarig för åtgärden. I vissa fall 
är ansvaret förlagt på två parter, det lyfts också i figuren. Kategorin Avskiljning av elev 
innefattar undervisning enskilt eller i mindre grupp, anpassad studiegång och placering i 
klassrummet. Åtgärder som innefattar att ordinarie undervisning förändras eller påverkas, 
alltså något som innefattar samtliga elever i gruppen och inte bara eleven åtgärdsprogrammet 
berör kategoriseras som Organisering av undervisning. Strukturering av innehåll innefattar 
sådant som tydlig planering som eleven får ta del av, tydligare instruktioner och så vidare. 
Kategorin Uppföljning av resultat innefattar utvärderande samtal men även uppföljning under 
lektionstid exempelvis efter genomgångar med mera. Skillnaden mellan Presentation av 
läromedel och Användning av läromedel är att den första kategorin innefattar att eleven 
använder ordinarie läromedel framställt på alternativt sätt, exempelvis inläst på cd-skiva. 
Kategorin Användning av läromedel handlar däremot om att eleven ifråga får ta del av särskilt 
undervisningsmaterial. Kompensatoriska hjälpmedel handlar om eventuell tillgång av 
PC/dator, AlphaSmart, talsyntes, särskilda datorprogram och dylikt. För att en åtgärd ska falla 
under sista kategorin i figuren krävs en tydlig förankring i problemförklaringen, alltså 
konkreta formuleringar som återkommer eller liknande.  

4.4 Urval 
 
Urvalet består av 20 avpersonifierade åtgärdsprogram från sex olika skolor. Jag avser inte att 
göra jämförelser just skolorna emellan, utan använder mer än en skola i studien för att bredda 
urvalet. Risken finns att åtgärdsprogram på en och samma skola formuleras på liknande sätt 
och därmed har jag valt att visa för läsaren vilka åtgärdsprogram som kommer från samma 
skola. Detta är en småskalig studie och avser inte att generalisera. 
     Avsikten var att fördelningen av åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter 
respektive konstaterad dyslexi skulle vara 50/50, något som gick om intet på grund av 
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svårigheter i datainsamlingen. Sex av åtgärdsprogrammen avser elever utan diagnostiserad 
dyslexi, resterande fjorton elever med diagnosen dyslexi. Åtgärdsprogrammen är avsedda för 
elever som går i åk 6-9 och befinner sig i läs- och skrivproblematik med eller utan 
dyslexidiagnos. Åtgärdsprogrammen är upprättade under de senaste tre åren. Anledningen till 
att fördelningen mellan de olika skolorna och elever med och utan diagnosen dyslexi ser ut 
som den gör är just på grund av de problem som uppkom under datainsamlingen 
(svårigheterna i att få in material). Jag har därmed valt att inkludera samtliga åtgärdsprogram 
som jag fick in till undersökningen och trots ojämna fördelningar tror jag att jag kan visa på 
viktiga aspekter i åtgärdsarbetet för elever i läs- och skrivproblematik.  
     Urvalet gick till så att jag skickade ut missivbrev per post till rektorerna på fem olika 
kommunala skolor. Fyra av dessa skolor valde att inte delta. Jag hänvisades av en rektor 
vidare till Diariet för Lärande och Utbildning för att utlämnandet av åtgärdsprogram skulle 
ske på korrekt formellt sätt. Det konstaterades att inget juridiskt tillstånd behövdes och 
ytterligare sex skolor kontaktades. Av dessa valde fem skolor att delta i studien. Spridningen 
av åtgärdsprogram blev dock väldigt ojämn (något som syns i resultatdelen). Min förhoppning 
var från början att datamaterialet skulle bestå av ca 30 åtgärdsprogram från åtminstone två 
olika skolor, en förhoppning jag ganska snart var tvungen att inse inte skulle kunna uppfyllas 
trots att jag kontaktat totalt elva olika kommunala skolor. Totalt föll alltså fem av elva skolor 
bort i urvalsprocessen. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2004) finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Det första är informationskravet vilket innebär att forskaren 
skall informera de av forskningen berörda om studiens syfte. I min studie är ju inga direkta 
personer berörda då åtgärdsprogrammen är datakällan men övergripande information har 
självklart delgivits ansvariga på skolan rörande studiens omfattning och huvudsakliga syfte. 
Vetenskapsrådets samtyckeskrav innebär att samtliga deltagare i en undersökning har rätt till 
att själva bestämma över sin medverkan. Som tidigare nämnt består mitt urval inte av en 
grupp informanter utan dokument. Personerna som utformat åtgärdsprogrammen eller de 
personer åtgärdsprogrammen är avsedda för intresserar mig inte. Därmed ombads skolorna att 
avkoda/avpersonifiera samtliga åtgärdsprogram. Detta innebär även att jag som forskare kan 
säga att fullständig anonymitet har tillämpats. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet vilket 
innebär att alla deltagare i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet, är därmed 
uppfyllt. Det enda jag som forskare vet är vilka skolor som ställt upp i studien, något som 
dock inte kommer framgår i denna uppsats. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, 
innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast används i forskningsändamål. 
Även detta krav uppfylls i och med att enskilda personer inte kommer att kunna spåras i min 
studie och att jag därtill kommer att förstöra insamlat material efter avslutad studie.  
 

5 RESULTAT 
 
Jag har för att underlätta i min analys valt att döpa åtgärdsprogrammen till olika siffer- och 
bokstavskombinationer. Numreringen handlar om vilket åtgärdsprogram av de 20 det är, 
bokstäverna A till F om vilken skola åtgärdsprogrammet kommer ifrån. Har kombinationen 
därtill ett X som sista bokstav innebär det att eleven som åtgärdsprogrammet är avsett för har 
en dyslexidiagnos.  
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     Resultaten kommer att presenteras under två rubriker, elever utan diagnosen dyslexi för sig 
och de elever med diagnosen för sig. Jämförelser kommer sedan att göras mellan de båda 
kategorierna under kapitel 6 Diskussion.  

5.1 Elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi 
 
Nedan följer en redovisning av de resultat min analys gett gällande åtgärdsprogrammen för 
elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi. 
 
 
5.1.1 Åtgärdsprogram som helhet för elever i läs- och skrivproblematik med 
diagnosen dyslexi 
 
Figur 1 på följande sida visar de kategoriseringar jag gjort gällande åtgärdsprogrammen som 
helhet för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi. Kategorierna finns till 
vänster i figuren.  
     Åtgärdsprogrammen för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi är i 
huvudsak kortfattade/översiktliga (se Figur 1). Medelvärdet för antal ord för samtliga 
åtgärdsprogram (åtgärdsprogram för elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi 
inkluderade) i min studie ligger på 203 ord/åtgärdsprogram vilket innefattar 
nulägesbeskrivning, problembeskrivning, målbeskrivning, åtgärder och uppföljning inräknat. I 
vissa fall ingår inte alla rubriker i ett åtgärdsprogram och i vissa fall förekommer de under 
andra benämningar.  
     Uppenbart är att åtgärdsprogram som är skrivna för hand många gånger har avsevärt färre 
ord och knapphändigare innehåll än de som är skrivna på dator (74-105 respektive 87-416 
ord, där 87 visar sig vara avvikande – se Figur 1). De åtgärdsprogram som är skrivna för hand 
innehåller ofta kortare stödpunkter, både under rubriken åtgärder och i målbeskrivningarna. 
Den tydligaste skillnaden vad det gäller omfattning gäller främst nuläges- och 
problembeskrivningarna vilka är betydligt mer omfattande om åtgärdsprogrammet är skrivet 
på dator.  
     Målbeskrivningarna är överlag textmässigt kortfattade men ofta omfattande och ospecifika, 
därmed också svåra att utvärdera. Ett av två mål i 3BX består av att eleven ska ”fortsätta 
trivas i skolan”, i 4BX är målet att ”skolarbetet ska underlättas”, i 12CX att ”den goda 
utvecklingen fortsätter” och att eleven ifråga ”följer de åtgärder som beslutas i programmet”. 
Det är också vanligt bland dessa mål att kunskapsmålen för respektive ämne eleven har 
svårigheter i sätts upp som mål, exempelvis 12CX – ”att nå kunskapsmålen för åk7 i alla 
ämnen” (liknande mål innefattar 2AX, 5BX, 6BX, 7BX, 8BX, 14CX). Program 2AX är det 
enda av åtgärdsprogrammen vilket specificerar vilka mål det är eleven ska nå (därmed 
förankring i styrdokument). Fyra av åtgärdsprogrammen har delat upp målen i kort- 
respektive långsiktiga mål. Samtliga åtgärdsprogram från skola E saknar målbeskrivning. Vad 
detta beror på är oklart. Fem av det fjorton åtgärdsprogrammen i Figur 1 har mål förankrade i 
nulägesbeskrivningen. 
     Anledningen till upprättandet av åtgärdsprogram för elever med diagnosen dyslexi är 
främst att eleven ifråga har svårigheter att följa ordinarie undervisning (3BX, 5BX, 12CX, 
14CX, 15DX) följt av att eleven har svårigheter att uppnå målen i flera (2-5) ämnen (6BX, 
7BX, 8BX, 18EX) eller har diagnostiserats med dyslexi (4BX, 16EX, 17EX, 19FX). Endast 
ett av åtgärdsprogrammen (2AX) är upprättat för att eleven har svårigheter att uppnå målen 
inom ett ämne. Ämnena som lyfts är i huvudsak kärnämnen (matte, svenska, engelska).  
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     Endast ett åtgärdsprogram (2AX) av de fjorton som ovan presenteras har tydlig förankring 
i kursplanen för berört ämne (styrdokument) och endast två stycken (2AX, 14CX) fokuserar 
på elevens pedagogiska förutsättningar snarare än dennes förmågor. Eleven ifråga och hans 
eller hennes brister är fokus för åtgärdsprogrammet (11/14 åtgärdsprogram). 
 
Figur 1. Åtgärdsprogram som helhet. Elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi. 
 2AX 3BX 4BX 5BX 6BX 7BX 8BX 
Kortfattat/ 
Översiktligt 

X X X X X   

Omfattande      X X 
Handskrivet  X X X X   
Datorskrivet X     X X 
Antal ord 253 74 82 105 92 416 254 
Förankr. 
styrdok. 

X       

Ej förankr. 
styrdok. 

 X X X X X X 

Fokus på elevs 
förmåga 

 X X X X X X 

Fokus på elevs 
ped. förutsättn. 

X       

Elev fokus för 
åtgärdsprogram 

 X X X  X X 

Elev, lärare, 
lärandemiljö 
fokus för 
åtgärdsprogram 

X    X   

Mål förankrade 
i nulägesbesk. 

X   X X   

 12CX 14CX 15DX 16EX 17EX 18EX 19FX 
Kortfattat/ 
Översiktligt 

 X X X X  X 

Omfattande X     X  
Handskrivet        
Datorskrivet X X X X X X X 
Antal ord 299 231 337 408 364 359 87 
Förankr. 
styrdok. 

       

Ej förankr. 
styrdok. 

X X X X X X X 

Fokus på elevs 
förmåga 

X  X X X X X 

Fokus på elevs 
ped. förutsättn. 

 X      

Elev fokus för 
åtgärdsprogram 

X X X X X  X 

Elev, lärare, 
lärandemiljö 
fokus för 
åtgärdsprogram 

     X  

Mål förankrade 
i nulägesbesk. 

 X X     
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5.1.2 Åtgärder för elever i läs och skrivproblematik med diagnosen dyslexi 

 
Nedan följer en sammanfattning av ordinerade åtgärder för elever i läs- och skrivproblematik 
med diagnosen dyslexi. Jag har valt att bifoga åtgärderna i ursprunglig karaktär som bilaga. 
För åtgärder för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi, se bilaga 2 (BIL2). 
     I sex av de fjorton åtgärdsprogrammen för elever i läs- och skrivproblematik förekommer 
någon form av undervisning enskilt eller i mindre grupp. Denna undervisning beskrivs ofta 
som ”extra” undervisning i respektive ämne eller som undervisning i ”stödgrupp” eller ”liten 
grupp”. Åtgärder i form av arbete hemma eller utöver schemalagd skoltid (läxhjälp) 
förekommer i sex åtgärdsprogram (2AX åtgärd 5, 3BX åtgärd 5, 12CX åtgärd 4, 14CX åtgärd 
4, 16EX åtgärd 12, 17EX åtgärd 12). I samtliga dessa fall är det eleven som förväntas vara 
aktiv. Den vanligast ordinerade åtgärden för elever i läs- och skrivproblematik innefattar att 
eleven ifråga får ta del av, använder eller erbjuds använda någon form av kompensatoriska 
hjälpmedel (t. ex. talsyntes, SpellRight, AlphaSmart, läslinjal etc.) , nio av de fjorton 
åtgärdsprogrammen innefattar sådana åtgärder (se Figur 2.1 och 2.2) och fyra av 
åtgärdsprogrammen (3BX, 8BX, 15DX, 16EX) har åtgärder som innebär att eleven får 
tillgång till eller bör använda dator. En åtgärd som förekommer i sex av åtgärdsprogrammen 
innefattar att eleven får göra prov muntligt eller med hjälp av uppläsningsstöd och/eller får 
längre tid på sig vid provtillfällen (5BX, 8BX, 14CX, 16EX, 17EX, 18EX). Något som också 
visat sig relativt vanligt är att eleven själv eller med hjälp av skolan strukturerar upp 
skolarbetet. Denna åtgärd kan bestå av att eleven ifråga exempelvis får ta del av planering 
(6BX åtgärd 1) eller noggranna instruktioner vid förändringar (8BX åtgärd 4) eller att eleven 
får ”uppgifter i små portioner” (18EX åtgärd 7). Det är vanligare att eleven ifråga får ta del av 
ordinarie läromedel/material framställt på alternativt sätt, exempelvis uppläst eller inläst på 
CD/mp3 (12CX, 14CX, 16EX, 17EX, 18EX) än att denne får tillgång till särskilda läromedel 
(3BX åtgärd 3). Mindre vanliga åtgärder är exempelvis 7BX åtgärd 5 – ”praktik 1 
gång/vecka”, 8BX åtgärd 1 – ”sitta på bra plats i rummet (och själv)”, 18EX åtgärd 9 och 10 
”använd gärna praktiska övningar” och ”ta hjälp av bilder som stöd och undvik övningar där 
det antecknas mycket” och 19FX åtgärd 3 – ”initiera psykologisk undersökning”. 
     Många av åtgärderna är formulerade så att det är eleven ifråga som är aktiv. Det är inte 
ovanligt att åtgärderna består av ofullständiga meningar och ibland bara enstaka ord som 
”studieteknik” (6BX åtgärd 3).  
 

5.1.3 Kategorisering av åtgärder för elever i läs- och skrivproblematik med 
diagnosen dyslexi 

 
I Figur 2.1 och 2.2 presenteras kategorisering för specifika åtgärder gällande 
åtgärdsprogrammen för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi. Till vänster 
i figuren finns kategorierna. Figuren lyfter hur många av åtgärdsprogrammets totala åtgärder 
som faller under en viss kategori. Därmed visar den hur vanligt förekommande de olika 
kategorierna är men inte i vilken utsträckning de förekommer i kombination med varandra (en 
och samma åtgärd kan falla under mellan en och fyra kategorier).  
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Figur 2.1 Kategorier för åtgärder, elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi 1/2 
 

 2AX 3BX 4BX 5BX 6BX 7BX 8BX 
Antal åtgärder 5 6 6 4 3 6 6 
Fokus på elev, 
lärare, lärandemiljö 

2/5 1/6   2/3 1/6 1/6 

Fokus på elev 3/5 5/6 6/6 4/4 1/3 5/6 5/6 
Skolas ansvar 4/5 1/6 3/6 1/4 2/3 3/6 2/6 
Elevs ansvar   2/6    3/6 
Vårdnadshavares 
ansvar 

       

Delat ansvar 
E – elev, S – skola, 
V- vård.hav.  

1/5 
(E/V)  

3/6 
(E/S) 

2/6(E/S) 
1/6(E/V) 

2/4(E/S) 
1/4(E/V) 

1/3 
(E/S) 

3/6 
(E/S) 

2/6 
(V/S) 

Avskiljning av elev  1/6 3/6 2/4 1/3  1/6 
Organisering av 
undervisning 

4/5       

Strukturering av 
innehåll 

    1/3  2/6 

Uppföljning av 
resultat 

2/5 1/6   1/3 2/6  

Presentation av 
läromedel 

   1/4   1/6 

Användning av 
läromedel 

 2/6      

Kompensatoriska 
hjälpmedel 

 2/6 1/6    1/6 

Förankring i 
problemförklaring 

5/5   1/4   1/6 

 
     De flesta av åtgärdsprogrammen ligger på 5-6 åtgärder per program (se Figur 2.1 och 2.2). 
Avviker gör 16EX, 17EX och 18EX vilka ligger på 12, 12 respektive 11 åtgärder. Samtliga 
dessa åtgärdsprogram är datorskrivna och stammar från samma skola. Hälften av 
åtgärdsprogrammen har åtgärder vilka fokuserar på såväl lärandemiljö och lärare som elev. 
Dessa åtgärder är dock i samtliga fall få (färre än hälften av programmets totala antal 
åtgärder) med undantag för 6BX där två av programmets tre åtgärder fokuserar på 
lärandemiljö, lärare och elev. Detta är dock ett åtgärdsprogram med endast tre åtgärder. 
Resterande åtgärdsprogram (7 stycken) har enbart åtgärder vilka fokuserar på eleven. 
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Figur 2.2 Kategorier för åtgärder, elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi 2/2 
 

 12CX 14CX 15DX 16EX 17EX 18EX 19FX 
Antal åtgärder 5 5 6 12 12 11 3 
Fokus på elev, 
lärare, lärandemiljö 

  1/6   3/11  

Fokus på elev 5/5 5/5 5/6 12/12 12/12 8/11 3/3 
Skolas ansvar 1/5 1/5 3/6 6/12 6/12 9/11 1/3 
Elevs ansvar 2/5 1/5 2/6 2/12 3/12 1/11  
Vårdnadshavares 
ansvar 

       

Delat ansvar 
E – elev, S – skola, 
V- vård.hav.  

2/5 
(E/S) 

2/5(E/S) 
1/5(E/V) 

1/6 
(E/S/V) 

4/12 
(E/S) 

3/12 
(E/S) 

1/11 
(E/S) 

2/3 
(E/S/V) 

Avskiljning av elev 2/5  1/6     
Organisering av 
undervisning 

  1/6   3/11  

Strukturering av 
innehåll 

   2/12 2/12 4/11  

Uppföljning av 
resultat 

1/5  1/6     

Presentation av 
läromedel 

2/5 2/5 1/6 6/12 6/12 3/11  

Användning av 
läromedel 

       

Kompensatoriska 
hjälpmedel 

 1/5 2/6 3/12 3/12 2/11 1/3 

Förankring i 
problemförklaring 

 2/5   2/12   

 
 
     I Figur 2 framgår att det är sällsynt att skolan tar på sig hela ansvaret för åtgärderna i ett 
åtgärdsprogram. I åtgärdsprogram 2AX ansvarar dock skolan ensam för fyra av fem åtgärder 
och i 18EX ansvarar skolan för nio av programmets elva åtgärder. I övriga fall i Figur 2 ligger 
ansvaret enbart på skolan i ungefär hälften av åtgärderna (fem stycken) medan sex av de 
analyserade åtgärdsprogrammen har få åtgärder där skolan bär det enskilda ansvaret. I vissa 
fall, exempelvis i flertalet av åtgärdsprogrammen från skola B finns ett namn (ofta 
skolpersonal) omnämnt i marginalen för varje åtgärd men en åtgärd som ”Läxhjälp 15-15.45” 
(3BX) måste ändå anses ha stor ansvarsförläggning till eleven då det är denne som måste ta 
sig till läxhjälpen (vilken ofta ligger utöver schemalagd skoltid) och se till att få något gjort 
där.  
     Min studie visar också att avskiljning av elev är relativt vanligt, detta kan vara arbete i 
mindre grupp eller enskilt med lärare. I två fall innefattar detta även anpassad studiegång 
(7BX, i vilket anpassad studiegång presenteras i nulägesbeskrivningen och därmed inte 
inkluderas i Figur 2, och 15DX) och i ett fall att eleven ifråga alltid ska sitta ensam i 
klassrummet (8BX) vilket ändå innebär viss avgränsning mellan elev och övrig klass. Fyra av 
de fem åtgärdsprogram vilka har upprättats på grund av att eleven ifråga inte kan följa 
ordinarie undervisning innefattar åtgärder vilka innebär någon form av avskiljning av elev 
(3BX, 5BX, 12CX, 15DX). Endast ett av dessa fem har åtgärder vilka innebär organisering av 
ordinarie undervisning, 15DX, 1/6 – ”Korta skriftliga instruktioner om lektionens upplägg, 
som också läses högt av läraren (kan ges ut till alla elever)”. 
     Just organisering av undervisning – det vill säga att skolan förändrar något i den ordinarie 
undervisningen som påverkar inte bara eleven som sådan utan hela klassen (som exempelvis 
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den åtgärd som nämns i föregående stycke eller 2AX - ”[namn] sätter ihop bra 
arbetspar/arbetskompisar”) är ovanligt för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen 
dyslexi. Endast tre av de fjorton åtgärdsprogrammen i min studie omfattar någon eller flera 
åtgärder av denna form. Strukturering av innehåll (exempelvis 16EX och 17EX - ”Hjälp 
[elevs namn] genom att tala om vilken text som ska gås igenom följande lektion, så att han 
kan förbereda sig genom att lyssna på sin cd-skiva hemma i förväg”) är aningen vanligare. 
Skillnaden är att organiseringen av undervisningen har lärandemiljön som fokus medan 
strukturering av innehåll snarare fokusera på eleven ifråga.  
     Nästan hälften av åtgärdsprogrammen i Figur 2 har åtgärder som innebär någon form av 
uppföljning av resultat. Detta kan vara allt ifrån att läraren efter genomgång kollar av med 
eleven att denne kommer igång (2AX) eller att eleven någon gång i veckan har samtal med 
någon i personalen för att se hur insatta åtgärder fungerar för att underlätta elevens 
problembild (3BX).  
     Kategorin Presentation av läromedel är långt vanligare än Användning av läromedel för 
elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi enligt min studie (åtta av fjorton 
åtgärdsprogram har en eller flera åtgärder vilka innebär detta). Nio av åtgärdsprogrammen har 
dock åtgärder vilka innebär att skolan tillhandahåller någon form av kompensatoriska 
hjälpmedel (exempelvis talsyntes, AlphaSmart eller att eleven ifråga får tillgång till dator). 
Många gånger omnämns skolan som ansvarig för dessa åtgärder men i vissa fall är åtgärderna 
formulerade på så sätt att det är tydligt att det är upp till eleven ifråga att aktivt använda sig av 
dessa hjälpmedel.  
     Fem av de fjorton åtgärdsprogrammen har förankring i problemförklaringarna som 
beskrivs (under egen rubrik eller i nulägesbeskrivningen). Endast 2AX har tydlig förankring i 
problemförklaringen gällande samtliga åtgärder (exempel problem: ”[elevs namn] behöver 
hjälp att hitta arbetsro” åtgärd: ”klassens mentorer arbetar vidare med betydelsen av 
arbetsro”). 
 

5.2 Elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi 
 
Nedan följer en redovisning av de resultat min analys gett gällande åtgärdsprogrammen för 
elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi. 
 
 
5.2.1 Åtgärdsprogram som helhet för elever i läs- och skrivproblematik utan 
diagnosen dyslexi 
 
Figur 3 visar de kategoriseringar jag gjort gällande åtgärdsprogrammen som helhet för elever 
i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi. Kategoriseringarna finns till vänster i 
figuren. För definition av kategorier se 5.1.1 Åtgärdsprogram som helhet för elever i läs- och 
skrivproblematik med diagnosen dyslexi.  
     De åtgärdsprogram i min studie vilka är upprättade för elever i läs- och skrivproblematik 
(utan diagnosen dyslexi) är i huvudsak kortfattade, med undantag för 9B. Hälften av 
åtgärdsprogrammen är skrivna för hand och ligger mellan 56 och 154 ord (där 1A är 
avvikande med omfattande åtgärdsbeskrivning) medan resterande är datorskrivna och 
omfattar 207 till 280 ord per program. Som tidigare nämnt ligger medelvärdet för ord per 
program på 203 ord i min studie och endast två av åtgärdsprogrammen i Figur 3 överstiger 
detta värde. 13C betraktar jag ändå som översiktligt (fördelning emellan rubriker, 
styckesindelning etc.). 9B och 13C har utförligare nuläges- och problembeskrivningar än 
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övriga åtgärdsprogram och det är framförallt det som gör dem mer omfattande än övriga. 9B 
är också det enda av programmen i Figur 3 vilket innefattar rubriken ”Problemförklaringar” 
(utöver nuläges-/problembeskrivning) medan övriga åtgärdsprogram håller sig till 
”beskrivning/nuläge” eller bara ”nuläge”. I fall 1A består denna del av åtgärdsprogrammet 
endast av nitton ord (”[elevs namn] behöver mycket stöd och hjälp i skolan för att utvecklas 
och nå målen i matte, svenska, eng, no”). 10B och 11 B har även de mer kortfattade 
nulägesbeskrivningar. Vid upprepade tillfällen är meningarna ofullständiga, 10B – ”Ingen 
arbetsro i matte nu” eller 11B – ”Bra i stödgruppen i engelska”. 
 
 
Figur 3. Åtgärdsprogram som helhet för elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi.  
 
 1A 9B 10B 11B 13C 20F 
Kortfattat/ 
Översiktligt 

X  X X X X 

Omfattande  X     
Handskrivet X  X X   
Datorskrivet  X   X X 
Antal ord 154 280 79 56 207 111 
Ej förankr. 
styrdok. 

X X X X X X 

Förankr. 
styrdok. 

      

Fokus på elevs 
förmåga 

X X X  X X 

Fokus på elevs 
ped. förutsättn. 

   X   

Elev fokus för 
åtgärdsprogram 

X X X X X X 

Elev, lärare, 
lärandemiljö 
fokus för 
åtgärdsprogram 

      

Mål förankrade 
i nulägesbesk. 

X X   X X 

 
     I hälften av fallen är anledningen till upprättandet av åtgärdsprogrammet att eleven ifråga 
har svårighet att uppnå målen i flera ämnen (3-6 stycken), 1A, 9B, 13C. Anledningen till 
upprättandet av 20F är att eleven har svårigheter att uppnå målen i ett ämne och i fall 10B att 
eleven har svårigheter att följa ordinarie undervisning. Varför åtgärdsprogram 11B upprättats 
är oklart.  
     Målbeskrivningarna är överlag korta textmässigt men omfattande och ospecifika, 
exempelvis innefattar 1A ett mål (av två) vilket innebär att eleven ska ”komma så långt som 
möjligt i dessa ämnen [ma, sv, eng, no]” och ett av målen i åtgärdsprogram 10B lyder ”att 
underlätta skolarbetet”, 11B att eleven ska ”fortsätta trivas i skolan och 13C ”att [elevs namn] 
återkommer till den goda utveckling som [elevs namn] tidigare visat”. Endast i 9B delas 
målen upp i långsiktigt respektive kortsiktiga mål. Åtgärdsprogram 1A, 9B, 10B, 13C och 
20F innehåller samtliga mål vilka innebär att eleven ifråga ska uppnå målen i alla ämnen eller 
i de ämnen som nämns i åtgärdsprogrammen. Målen i 1A, 9B, 13C och 20F har förankring i 
respektive nulägesbeskrivning. Inget av åtgärdsprogrammen i Figur 3 har tydlig förankring i 
styrdokumenten. Eleven är fokus för samtliga upprättade åtgärdsprogram i Figur 3 men 
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medan övriga fokuserar på elevens förmågor fokuserar 11B på elevens pedagogiska 
förutsättningar. 
 

5.2.2 Åtgärder för elever i läs och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi 

 
Nedan följer en kortare sammanfattning av ordinerade åtgärder för elever i läs- och 
skrivproblematik utan diagnosen dyslexi. För åtgärderna se bilaga 1 (BIL1). 
     För elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi är arbete enskilt eller i 
mindre grupp relativt vanligt (se Figur 4). Denna undervisning sker ofta på specifik plats på 
skolan, platser som jag utgår från är avsedda för arbete med elever i behov av särskilt stöd. I 
åtgärdsprogram 1A innefattar fem av åtgärdsprogrammets totalt tretton åtgärder att eleven 
studerar enskilt eller i mindre grupp. Åtgärder i form av arbete hemma eller utöver skoltid 
förekommer i två av åtgärdsprogrammen (1A åtgärd 10, 13C åtgärd 2). I båda dessa fall består 
åtgärden av att eleven deltar eller erbjuds delta i läxhjälp. Åtgärd 10 i 1A består av att eleven 
”jobbar både i skolan och hemma”. En av åtgärderna i program 1A innefattar att ordinarie 
undervisnings svårighetsgrad anpassas efter eleven ifråga (åtgärd 9). Likaså förekommer i 
detta åtgärdsprogram en åtgärd vilken innebär att eleven under ordinarie lektionstid får extra 
stöd av skolpersonal (åtgärd 11). Två av åtgärdsprogrammen, 9B och 20F innefattar åtgärder 
som innebär att eleven får göra skriftliga prov muntligt och/eller får mer tid på sig för att 
skriva/genomföra prov (9B åtgärd 2, 20F åtgärd 2 och 3). 11B innefattar en åtgärd (5) vilken 
innebär att eleven får anteckningar från lektioner. Åtgärd 6 i åtgärdsprogram 9B innebär att 
eleven får använda dator på vissa lektioner och åtgärdsprogram 9B (åtgärd 7), 11B (åtgärd 3) 
och 20F (åtgärd 1) innefattar användning av kompensatoriska hjälpmedel. I 9B och 11B 
beskrivs dessa inte specifikt men i 20F nämns talsyntes. I två av fallen 10B (åtgärd 2) och 
11B (åtgärd 2) får eleven ifråga hjälp med undervisning i studieteknik.  Eleverna i 1A och 
11B får tillgång till särskilda läromedel/undervisningsmaterial (åtgärd 2/7/11/13 respektive 4) 
medan åtgärd 13C och 20F (åtgärd 3 respektive 1) får ta del av ordinarie läromedel men på 
annat sätt (inläst eller uppläst).  
     Många av åtgärderna är formulerade så att det är eleven ifråga som är aktiv. Eleven ska 
använda kompensatoriska hjälpmedel eller dator, eleven ska arbeta med matte i liten grupp, 
eleven ska utnyttja läxhjälpen. En annan vanlig formulering är att eleven ifråga erbjuds extra 
stöd, kompensatoriska hjälpmedel, inspelning av läroböcker etc. (se BIL1).  
     Det är inte ovanligt att åtgärderna i programmen består av ofullständiga meningar och 
likaså att de är övergripande och ospecifika. 

5.2.3 Kategorisering av åtgärder för elever i läs- och skrivproblematik utan 
diagnosen dyslexi 

 
I Figur 4 presenteras kategorisering för specifika åtgärder gällande åtgärdsprogrammen för 
elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi. Till vänster i figuren finns 
kategorierna. Figuren lyfter hur många av åtgärdsprogrammets totala åtgärder som faller 
under en viss kategori. Därmed visar den hur vanligt förekommande de olika kategorierna är 
men inte i vilken utsträckning de förekommer i kombination med varandra (en och samma 
åtgärd kan falla under mellan en och fyra kategorier).  
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Figur 4.  Kategorier för åtgärder, elever i läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi 
 

 1A 9B 10B 11B 13C 20F 
Antal åtgärder 13 8 5 5 4 3 
Fokus på elev, 
lärare, 
lärandemiljö 

1/13      

Fokus på elev 12/13 8/8 5/5 5/5 4/4 3/3 
Skolas ansvar 5/13 2/8 2/5 2/5 1/4 2/3 
Elevs ansvar 4/13 1/8   2/4  
Vårdnadshavares 
ansvar 

      

Delat ansvar 
E – elev 
S – skola 
V- vård.hav.  

3/13(E/S) 
1/13(E/V) 

4/8(E/S) 
1/8(S/V) 

3/5(E/S) 3/5 (E/S) 1/4(E/S) 1/3(E/S) 

Avskiljning av 
elev 

5/13 1/8 2/5  1/4  

Organisering av 
undervisning 

1/13      

Strukturering av 
innehåll 

1/13 2/8 1/5    

Uppföljning av 
resultat 

      

Presentation av 
läromedel 

 1/8   1/4 1/3 

Användning av 
läromedel 

4/13   1/5 1/4  

Kompensatoriska 
hjälpmedel 

 2/8  2/5  1/3 

Förankring i 
problemförklaring 

5/13 3/8 2/5 1/5   

 
Åtgärdsprogrammen ligger mellan 13 och 3 åtgärder per program där 1A (13 åtgärder) främst 
är avvikande. Minst antal åtgärder har 20F (3 stycken). Ett av dessa sex åtgärdsprogram har 
åtgärder vilka fokuserar på både lärare, lärandemiljö och elev men i samtliga fall är dessa 
åtgärder få av det totala antalet (1A 1/13, åtgärd 9). Resterande åtgärdsprogram har enbart 
åtgärder vilka fokuserar på eleven ifråga.  
     Hälften av åtgärdsprogrammen har åtgärder vilka enbart eleven ansvarar för, i fall 9B 
endast en medan hälften av 13Cs åtgärder tillskriver eleven ansvaret (dock har detta 
åtgärdsprogram endast fyra åtgärder). 9B, 10B och 11B har främst åtgärder vilka innebär delat 
ansvar mellan skola och elev. Samtliga åtgärdsprogram har minst en åtgärd där ansvaret 
enbart ligger på skolan ifråga.  
     Fyra av sex åtgärdsprogram inkluderar åtgärder vilka innefattar någon form av avskiljning 
av elev, i fall 1A så många som fem av programmets tretton åtgärder. I samtliga fall innefattar 
detta studier i mindre grupp eller enskilt.  
     Organisering av undervisning, det vill säga att skolan förändrar något i den ordinarie 
undervisningen vilket inte bara påverkar eleven ifråga utan hela klassen 
(undervisningsgruppen) är ytterst ovanligt och förekommer endast i en av samtliga åtgärder, 
1A 1/13, åtgärd 9. Tre av sex åtgärdsprogram i Figur 4 innefattar någon eller flera åtgärder 
som innebär någon form av strukturering av innehåll, exempelvis ”tydliga instruktioner vid 
förändringar” (9B åtgärd 4). Detta är som mest förekommande i fall 9B då det innefattar två 
av programmets totalt åtta åtgärder. Skillnaden mellan dessa kategorier är som tidigare nämnt, 
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att organiseringen av undervisningen har lärandemiljön som fokus medan strukturering av 
innehåll snarare fokuserar på eleven ifråga. 
     Hälften av åtgärdsprogrammen i Figur 4 innefattar kategorin Presentation av läromedel 
och lika många kategorin Användning av läromedel. I samtliga fall omfattar denna kategori 
endast en åtgärd per program med undantag för 1A där fyra av programmets tretton åtgärder 
innebär att eleven ifråga får tillgång till särskilda läromedel vilka i 1A omnämns som 
”material” vilket eleven får ta del av. I samtliga fyra fall kombineras denna användning med 
kategorin Avskiljning av elev. I 11B består åtgärden av ”Egna läroböcker”. Vad det gäller 
Presentation av läromedel handlar det om muntliga prov (9B, 20F) samt inlästa läroböcker 
(13C). Tre av åtgärdsprogrammen innefattar dock åtgärder som faller under kategorin 
Kompensatoriska hjälpmedel. I åtgärdsprogram 9B handlar detta om att eleven ifråga erbjuds 
dator samt ”övriga kompensatoriska hjälpmedel”, i 11B ”hjälpmedel för dyslektiker” och i 
20F läshjälp ”genom bandspelare”.   
     Fyra av de sex åtgärdsprogrammen i Figur 4 har åtgärder vilka på något sätt har förankring 
i problembeskrivningen men i samtliga fall är dessa färre än hälften av programmets totala 
antal åtgärder.  
 

6 DISKUSSION 
 
Nedan presenteras diskussionen av min resultatanalys. Diskussionen är kopplad till viss 
litteratur vilken tidigare presenterats i arbetet, framför allt under avsnitten 6.2, 6.3 och 6.4. 
Det har dock visat sig vara svårt att finna litteratur för avsnitt 6.1. 
 
 
6.1 Skillnader och likheter i åtgärder och åtgärdsprogram för elever i 
läs- och skrivproblematik med respektive utan diagnosen dyslexi 
 
Åtgärdsprogrammen i min studie är i huvudsak kortfattade och översiktliga. Detta innebär 
dels att de textmässigt inte är särskilt omfattande men dessutom att de är översiktliga och 
tydliga i form av rubriker och jämvikt under de olika rubrikerna. Överlag innehåller 
åtgärdsprogrammen som är skrivna för hand färre ord medan de som är skrivna på dator är 
mer omfattande. Framförallt är det nuläges- och problembeskrivningarna som är mer 
omfattande då åtgärdsprogrammen upprättas på dator. Detta kortfattade format har dock visat 
sig inte alltid vara fördelaktigt för åtgärdsprogrammen i fråga. Många av åtgärdsprogrammen 
har knapphändig information, särskilt med avseende på nuläges-/problembeskrivningar och 
problemförklaringar. Man bör ha i åtanke att åtgärdsprogrammet i sig är ett verktyg för 
åtgärdsarbete. Därmed bör det formuleras ändamålsenligt och med omsorg så att man kan gå 
tillbaka till åtgärdsprogrammet i efterhand utan att det uppstår frågor kring vad de olika 
formuleringarna syftar till. Tydligt är dock, att oavsett vilken elevkategori 
åtgärdsprogrammen faller under är de överlag mer utförliga i de fall då de upprättats på dator. 
Framför allt är denna skillnad tydlig gällande nuläges-/problembeskrivningarna. Detta kan 
bero på att det är lättare att strukturera upp dokument via dator men också att de 
åtgärdsprogram som är skrivna för hand är ifyllningar efter en mall där inte alltför långa 
formuleringar och ingående beskrivningar ryms.  
     Målbeskrivningarna är ofta textmässigt kortfattade men av slaget omfattande och 
ospecifika. Att dela upp målen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål har visat sig vara 
ovanligt, endast två av åtgärdsprogrammen för elever utan dyslexi och fyra för elever med 
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dyslexi har denna uppdelning. Målen består i huvudsak av att eleven ifråga ska nå 
kunskapsmålen i de ämnen han eller hon befinner sig i svårigheter men endast ett av 
åtgärdsprogrammen uttrycker specifikt vilka mål detta handlar om. Mål som innefattar att 
eleven ska uppnå kunskapsmål är visserligen möjliga att utvärdera men de är ändå omfattande 
och ospecifika. Därmed kan de visa sig svåra att formulera åtgärder utifrån vilka syftar till 
måluppfyllelse. Andra målbeskrivningar i studien handlar om att eleven ska komma så långt 
som möjligt, komma tillbaka till sin goda utveckling, fortsätta trivas i skolan eller följa de 
åtgärder som beslutas i åtgärdsprogrammet. Dessa målbeskrivningar är desto svårare att 
utvärdera och omfattar enorma måluppfyllelseskalor. Möjligt är att dessa mål formulerats med 
förhoppningen om att de ska verka positivt på eleven ifråga. De är i och med sin ospecifika 
natur relativt prestationslösa och inte särskilt tyngande.  
     Knappt hälften av åtgärdsprogrammen har mål som är förankrade i nuläges-
/problembeskrivning. Många gånger är dessa kopplingar inte helt tydliga eller innefattar i 
målbeskrivningen endast vissa av de problem som lyfts. Under båda elevkategorier faller 
åtgärdsprogram med bristfälliga formuleringar både gällande åtgärder och nuläges-
/problembeskrivning. Dessa består ofta av ofullständiga meningar vilka påminner om stödord 
eller stödformuleringar som minnesanteckning för genomförd elevvårdskonferens. Framför 
allt är detta tydligt i åtgärdsprogrammen från skola B men syns också i 1As 
nulägesbeskrivning som endast består av nitton ord. 
     Anledningarna till upprättandet av åtgärdsprogram ser lite olika ut de två elevkategorierna 
emellan. Vanligaste anledningen till åtgärdsprogram med avseende för båda kategorierna 
tycks vara att eleven har svårigheter att uppnå målen i flera ämnen (2-6 stycken). Tre av sex 
åtgärdsprogram för elever utan diagnosen dyslexi respektive sju av fjorton åtgärdsprogram för 
elever med diagnosen dyslexi har detta som anledning, alltså totalt hälften av studiens tjugo 
åtgärdsprogram. Övriga anledningar för elever utan diagnosen dyslexi delas sedan upp i tre 
kategorier (eleven har svårigheter att uppnå målen i ett ämne, eleven har svårigheter att följa 
ordinarie undervisning samt oklar anledning). För elever med diagnosen dyslexi har sex 
åtgärdsprogram upprättats för att eleven ifråga har svårigheter att följa ordinarie undervisning 
medan fyra åtgärdsprogram tycks vara upprättade för att eleven ifråga diagnostiserats med 
dyslexi. Denna anledning är särskilt intressant då Skolverket (2008) särskilt betonar att en 
medicinsk diagnos inte är en upplysning rörande vilket pedagogiskt stöd en elev är i behov av 
och att diagnoser aldrig får vara ett villkor för särskilt stöd. Om diagnosen är anledningen till 
upprättandet av åtgärdsprogrammet ifråga är den ju just det, ett villkor för det stöd eleven får, 
något som är oroväckande. Två av åtgärdsprogrammen är upprättade på grund av att eleven 
har svårigheter att uppnå målen inom ett ämne och i ett av åtgärdsprogrammen för elever i 
läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi är anledningen oklar. Att åtgärdsprogram 
med oklara anledningar upprättats ser jag också som oroväckande, hur ska åtgärdsprogrammet 
i sig vara tydligt och ändamålsenligt och orsaken till elevens behov av särskilt stöd är oklar? 
     Hälften av åtgärdsprogrammen för elever utan diagnosen dyslexi innefattar åtgärder där 
eleven ges tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Vad dessa kompensatoriska hjälpmedel 
består av tydliggörs bara i två fall – bandspelare (för inläst undervisningsmaterial) samt dator. 
I fallet med datorn (9B) är det tydligt att det är eleven som aktivt måste fatta beslutet att 
använda datorn och känna efter själv när han eller hon behöver det. Gällande 
åtgärdsprogrammen för elever i läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi innefattar 
nio av fjorton åtgärdsprogram åtgärder som faller under denna kategori. I min studie är det 
alltså vanligare förekommande att elever med diagnosen dyslexi får tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel. För elever med diagnosen dyslexi specificeras oftare vad dessa 
kompensatoriska hjälpmedel innefattar (AlphaSmart, talsyntes, StavaRätt/StavaRex, Spell 
Right, läslinjal, radläsare, överstrykningspennor, dator). Vad denna skillnad beror på är svårt 
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att säga men det kan ha att göra med att dessa hjälpmedel specifikt sägs underlätta 
problembilden för elever med diagnosen dyslexi då detta är en form av specifika läs- och 
skrivsvårigheter.  
     Den vanligaste åtgärden som ordineras för elever i läs- och skrivproblematik utan 
diagnosen dyslexi i min studie innefattar någon form av avskiljning av elev något som enligt 
Hjörne och Säljö (2008) också varit vanligt ur ett historiskt perspektiv. Enligt dem baserades 
dessa avskiljningar på en föreställning om att ”normala” barn inte skulle behöva förekomma i 
samma situationer som de ”onormala” och därtill underlättade denna segregering 
undervisningen i normalklasserna. Jag tror i enlighet med Hjörne och Säljö att detta tyvärr är 
en föreställning som mer eller mindre fortfarande lever kvar idag, även om åtgärderna i min 
studie inte innefattar placering på andra samhälleliga institutioner. Elever som klarar av den 
ordinarie undervisningen ska inte behöva påverkas om enskilda elever har svårigheter att följa 
densamma. Det enklaste är att placera eleven i mindre grupp eller avsides för enskild 
undervisning. Den ordinarie undervisningen kan fortgå utan att någon störs nämnvärt. Att 
detta dock innebär ytterligare stigmatisering och känsla av utanförskap för eleven ifråga är 
något som bör tas hänsyn till.  
     Även för elever med diagnosen dyslexi är avskiljning av eleven ifråga en relativt vanlig 
åtgärd (sex av fjorton åtgärdsprogram innefattar någon form av åtgärd under denna kategori). 
Detta visar på att elever i läs- och skrivproblematik, oavsett om de har diagnosen dyslexi eller 
inte, förpassas till avskild undervisning. Detta är en tydlig markör för vikten av läsandet och 
skrivandet under ordinarie undervisning samt vikten av att eleverna befinner sig på 
någorlunda samma nivå vad det gäller läs- och skrivkunskaper.  
     Många gånger är åtgärderna inom båda elevkategorier formulerade så att det är eleven 
ifråga som är aktiv. Det är upp till eleven ifråga att använda de hjälpmedel som erbjuds, att 
arbeta extra hemma eller under läxhjälpen, boka in tider för hjälp med studieteknik och så 
vidare. Jag ser detta i koppling till det extra arbete som ordineras enskilt eller i mindre grupp 
som bekymmersamt då detta tydligt lutar åt en syn på att det är elevens förmågor som står i 
centrum för åtgärdsarbetet. Eleven måste arbeta mer och aktivt välja alternativa vägar för att 
passa in på skolan och hänga med i undervisningen. Något som ytterligare styrker bilden av 
detta synsätt är att endast en åtgärd i ett av dessa tjugo åtgärdsprogram innebär att nivån på 
ordinarie undervisning anpassas efter elevens pedagogiska förutsättningar. Detta innebär att 
eleven huvudsakligen betraktas som en individ med brister vilka måste kompenseras för att 
eleven ska kunna ”passa in” i skolans verksamhet snarare än att lärandemiljön ska anpassas 
efter eleven.  
     Det tycks som att skolorna många gånger ordinerar åtgärder vilka de framställer som om 
de vore deras ansvar medan det många gånger faktiskt hänger väldigt mycket på eleven. De 
gånger eleven är fokus för åtgärderna förväntar skolan oftast något av eleven. Att skolan 
exempelvis erbjuder extra läxläsning beskrivs ofta som en åtgärd skolan står för samtidigt 
som det är upp till eleven själv att dyka upp och göra det han eller hon ska vid dessa tillfällen.  
 

6.2 Åtgärdsprogram som helhet i förhållande till allmänna råd 
 
Enligt Skolverket (2008) syftar åtgärdsprogrammet till att säkerställa att elevens särskilda 
behov av stöd tillgodoses. Därmed menar jag att det är av stor vikt att åtgärdsprogrammet ses 
som ett verktyg, inte som ett dokument med anteckningar kring utförd elevvårdskonferens. 
Precis som Björck-Åkesson och Granlund (2002) betonar är det därmed viktigt att 
åtgärdsprogrammet är tydligt med åtgärder som kan genomföras i olika situationer och av 
olika människor. Endast ett av de tjugo programmen min studie omfattar uppfyller detta krav 
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(2AX). Flertalet åtgärdsprogram i min studie innefattar som tidigare nämnt formuleringar 
vilka påminner om stödord eller minnesanteckningar snarare än konkreta fullständiga 
meningar. Detta innebär en problematik gällande ansvarsfördelningen och minskar 
möjligheterna till att åtgärdsprogrammet ska kunna användas som verktyg vid åtgärdsarbetet i 
olika situationer och av olika människor.  
     Åtgärdsprogrammet ska enligt Skolverket (2008) vara kortfattat, något jag bedömer sexton 
av studiens tjugo åtgärdsprogram vara. Dock vill jag poängtera att detta inte enbart innebär 
fördelar. I vissa fall (exempelvis 3BX, 10B, 20F och 19FX) känns åtgärdsprogrammet 
knapphändigt. Ytterst lite information ges i nuläges-/problembeskrivning och i flera fall 
utelämnas problemförklaringar helt. Nulägesbeskrivningarna är ofta diffusa och består av 
övergripande formuleringar vilka inte säger mycket om elevens faktiska behov. Detta gäller 
framförallt de åtgärdsprogram vilka skrivits för hand.  
     Skolverket menar att åtgärdsprogrammet ska relatera till kurs- och läroplanernas mål, 
något som görs tydligt i ett av fallen i min studie. Många av formuleringarna i 
åtgärdsprogrammen (framförallt målbeskrivningarna) består som tidigare nämnt av att eleven 
ska uppnå målen inom ett eller flera specifika ämnen. Endast i 2AX beskrivs exakt vilka mål 
eleven har kvar att uppnå inom specifikt ämne. Detta möjliggör specifika åtgärder med fokus 
på måluppfyllelse. Det innebär också underlättande av utvärdering av åtgärdsprogrammet. 
Skolverket menar också att åtgärdsprogrammen ska innefatta mål som ska uppfyllas både på 
längre och på kortare sikt. De kortsiktiga målen ska i enlighet med Björck-Åkesson och 
Granlund (2002) formuleras i relation till de långsiktiga. Sju av åtgärdsprogrammen i min 
studie delar upp målbeskrivningarna i kort- respektive långsiktiga mål. I två av fallen ser jag 
kopplingar mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. Tre av åtgärdsprogrammen saknar 
målbeskrivning helt och hållet. Vad detta beror på är oklart. Avsaknaden av mål innebär stora 
konsekvenser för ändamålsenligt åtgärdsarbete och syftet med hela åtgärdsprogrammet faller. 
Åtgärderna syftar ju till att möjliggöra måluppfyllelse, om inga mål finns har åtgärderna inget 
tydligt syfte. Knappt hälften av åtgärdsprogrammen har mål som är förankrade i nuläges-
/problembeskrivning. Björck-Åkesson och Granlund (2002) menar att om 
problembeskrivningen är välformulerad och noga utarbetad är det lätta att ställa upp mål då de 
ju innebär att problemen inte längre existerar. Det är dock endast ett av åtgärdsprogrammen i 
studien (2AX) som har denna konkreta koppling mellan problembeskrivning och 
målbeskrivning vilken Björck-Åkesson och Granlund rekommenderar. 
     Om en elevs problembild omfattar fler än ett ämne skall samtliga ämnen enligt Skolverket 
(2008) lyftas i ett och samma åtgärdsprogram, något som verkar stämma med 
åtgärdsprogrammen i min studie. Flera av åtgärdsprogrammen omfattar flertalet ämnen (upp 
till fem stycken) vilka eleven har svårigheter att uppnå målen i. Understrykas bör att inte ens i 
de fall då åtgärdsprogrammet omfattar flera områden (ämnen) specificeras vilka mål eleven 
har kvar att uppnå. Detta gör åtgärdsprogrammets målbeskrivningar ytterst omfattande (även 
om de kan vara korta rent textmässigt). Det tycks främst vara svårigheter att uppnå målen 
inom kärnämnena (matte, svenska, engelska) vilka är aktuella då denna anledning föreligger 
upprättandet av ett åtgärdsprogram.  
     Åtgärdsprogrammet bör fokusera på elevens pedagogiska förutsättningar snarare än dennes 
förmågor menar Skolverket (2008). Enligt min analys är det endast tre av studiens tjugo 
åtgärdsprogram som uppfyller denna rekommendation. Övriga fokuserar på elevens 
förutsättningar något som syns delvid genom valet av åtgärder men också hur nuläges-
/problembeskrivning formulerats. Det konstateras gång på gång att eleven behöver stöd och 
hjälp, att eleven har svårigheter och brister, att eleven har svårt att komma igång, har svag 
måluppfyllelse och svårigheter att följa ordinarie undervisning. Att problembilden konkret 
bryts ned hör till ovanligheterna. Endast tre av åtgärdsprogrammen i studien innehåller 



 

30 

 

rubriken ”Problemförklaringar”. I samtliga fall söks förklaringar endast på individnivå trots 
Skolverkets rekommendationer om att hänsyn måste tas till omständigheter på både skol-, 
grupp- och individnivå, något som tydligt pekar mot ett kategoriskt perspektiv. Björck-
Åkesson och Granlund (2002) konstaterar att förklaringar till elevens problembild kan finnas 
på flera olika nivåer – hos eleven själv, i den sociala eller i den fysiska miljön. 
 

6.3 Åtgärder i förhållande till allmänna råd 
 
Åtgärdsprogrammet ska enligt Skolverkets rekommendationer (2008) innehålla en 
beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta och därtill en tydlig ansvarsfördelning. Att 
ansvarsfördelning lämnar mycket till övers har jag redan tidigare varit inne på. Särskilt i de 
fall där åtgärderna är ospecifika är det svårt att skönja någon tydlig ansvarsfördelning även 
om det i åtgärdsprogrammet står ett namn på en person som omnämns som ansvarig. 
Uttrycker inte åtgärden tydligt vad den innefattar är det inte bara svårt att se vad som ska 
göras utan även vem det är som är ansvarig för att detta sköts på korrekt sätt. Består åtgärden 
exempelvis av ”Dyslexistöd” (4BX åtgärd 3, se BIL2) eller ”Arbetar med den lilla gruppen 
enligt schema” (12CX åtgärd 1, se BIL2) utan någon beskrivning av vad detta stöd innefattar 
eller vad arbetet i lilla gruppen omfattas av är det svårt att hålla någon ansvarig för att detta 
följs upp. Dyslexistöd kan ju vara allt mellan en läslinjal till både AlphaSmart, SpellRight, 
tillgång till PC och talsyntes eller alltihop på en och samma gång. Att eleven arbetar i liten 
grupp kan vara alltifrån att eleven mer eller mindre sitter av tiden där till att han eller hon 
slutför samtliga uppgifter som bör slutföras och med det stöd han eller hon behöver. Likaså är 
det inte självklart att ansvaret enskilt faller på skolan för en åtgärd bara för att de nämner 
någon som ansvarig för denna. Kräver åtgärden att eleven är aktiv faller också ansvaret på 
eleven ifråga. Det är stor skillnad på att eleven ber om hjälp vid behov och att eleven får den 
hjälp han/hon behöver. Ändamålsenliga åtgärder bör vara formulerade så att elevens insatser 
inte har någon påverkan på åtgärden ifråga. På så sätt tillgodoser skolan oförutsättningslöst de 
behov eleven befinner sig i. I 2AX är det tydligt att de fyra första av åtgärdsprogrammets fem 
åtgärder är utformade på detta sätt (se BIL2). 
     Åtgärderna har i min studie i stor utsträckning visat sig vara omfattande och ospecifika 
(något jag tidigare varit inne på). Skolverket betonar dock att erfarenheter visat att 
åtgärdsprogram med tydliga och konkreta åtgärder vilka kunnat genomföras på relativt kort 
tid haft bäst effekt. Enligt Skolverket kan åtgärderna gälla organisering av undervisning, 
strukturering av innehåll, användning av läromedel, presentation av läromedel samt 
uppföljning av resultat. I Skolverkets rekommendationer står alltså ingenting om avskiljning 
av elev som åtgärd, anpassad studiegång, extra arbete hemma eller utöver skoltid eller 
psykologiska undersökningar, åtgärder som förekommer i min studie. Just avskiljningen av 
elev och extra arbete hemma och utöver skoltid är bland de vanligaste åtgärderna i min studie. 
     Nio av 128 åtgärder i min studie, fördelat på fyra av tjugo åtgärdsprogram, omfattar någon 
form av organisation av undervisning vilken berör inte bara den enskilda eleven ifråga utan 
även fokuserar på lärandemiljö och lärare likaså. Femton av 128 åtgärder i min studie, 
fördelat på åtta av tjugo åtgärdsprogram, innefattar någon form av strukturering av innehåll. 
Åtta av 128 åtgärder i min studie, fördelat på sex av tjugo åtgärdsprogram, innefattar någon 
form av uppföljning av resultat. 25 av 128 åtgärder i min studie, fördelat på elva av tjugo 
åtgärdsprogram, innefattar alternativ presentation av ordinarie läromedel. Åtta av 128 åtgärder 
i min studie, fördelat på fyra av tjugo åtgärdsprogram innefattar användning av särskilda 
läromedel. Tydligt är att Skolverkets rekommendationer gällande åtgärder som bör ordineras 
omfattar förhållandevis få åtgärder i min studie. Totalt omfattar dessa kategorier 65 av 
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studiens 128 åtgärder, alltså lite drygt hälften. Jag vill dock påpeka att andra åtgärder som 
ordineras inte nödvändigtvis behöver göra eleven ifråga någon otjänst. Åtgärder som jag 
kategoriserat under Strukturering av innehåll kan på ett sätt sägas tillhöra Skolverkets 
omnämning presentation av läromedel och jag tror att de kan fylla sitt syfte för elever som har 
svårigheter att finna struktur i skolans verksamhet.  
 

6.4 Slutsatser 
 
Till skillnad från vad jag förväntat mig har min studie visat att skillnaderna mellan ordinerade 
åtgärder inte är särskilt stora rörande de båda elevkategorierna (elever i läs- och 
skrivproblematik med respektive utan diagnosen dyslexi). De största skillnaderna förekommer 
i anledningen till upprättandet av åtgärdsprogram samt specifikationer av och användning av 
kompensatoriska hjälpmedel som åtgärd.  
     Åtgärdsprogrammen överlag har dock visat sig ytterst sällan följa de rekommendationer 
som finns för arbetet med åtgärdsprogram. Stora skillnader finns mellan det Skolverket (2008) 
rekommenderar och hur åtgärdsprogrammen som helhet och åtgärderna specifikt med 
avseende för båda elevkategorierna bör formuleras.  
     Stora brister finns också vad det gäller formuleringar av åtgärder, problembilder och 
problemförklaringar. Detta gör att det är svårt att avgöra vem ansvaret för respektive åtgärd 
ligger på och vad detta ansvar verkligen omfattar.  
     Baserat på Nilholms (2003), Atterström och Perssons (2000) och von Wrights (Skolverket, 
2002) beskrivningar av perspektiv på specialpedagogik och utifrån min analys av samtliga 
åtgärdsprogram har jag kommit fram till att samtliga åtgärdsprogram utom 2AX är 
formulerade ur ett kategoriskt synsätt på eleven ifråga. Detta baserat på att de främst utgår 
från elevens brister och sedan sätter in åtgärder för att kompensera dessa brister. 
Svårigheterna tillskrivs eleven ifråga och söks på individnivå. Ytterligare stöd för detta finns 
bland de åtgärdsprogram som upprättats för att eleven diagnostiserats med dyslexi, då det 
kompensatoriska perspektivet ofta söker neurologiska förklaringar till svårigheter. Särskild 
hänsyn tas inte till elevens fysiska och sociala miljö. Att 2AX däremot bedöms som 
relationellt beror på att åtgärderna i detta program i huvudsak inriktar sig på elevens 
omgivning och det är tydligt att man anser att svårigheterna uppstår i mötet mellan eleven 
ifråga och den rådande miljön.  
 

6.5 Metoddiskussion och framtida forskning 
 
Att jag under min studie stötte på svårigheter rörande insamlingen av materialet var oväntat. 
Särskilt oväntat var att dessa svårigheter bestod även efter det att jag varit i kontakt med 
Diariet för Lärande och Utbildning och det konstaterats att något juridiskt tillstånd inte 
behövdes, utan att skolorna ifråga var tvungna att på begäran lämna ut åtgärdsprogram. Jag 
tror att denna ovilja till deltagande i undersökningen främst beror på en osäkerhet från 
skolornas sida gällande åtgärdsarbetet och en rädsla för att granskas. Trots att jag i min studie 
upptäckt stora brister i arbetet med åtgärdsprogram vill jag dock vara noga med att poängtera 
att denna studie inte handlat om att sätta dit någon utan snarare att visa på skillnader i åtgärder 
och åtgärdsplanering överlag. Dock anser jag att studien belyser ett problem i arbetet med och 
synsättet på elever i behov av särskilt stöd, något som till stor del beror på de traditioner vi har 
inom skolväsendet idag. I efterhand känner jag att arbetet jag slutfört väldigt starkt 
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påverkades av svårigheterna att få in material vilket indirekt ledde till tidsbrist och att 
uppsatsen inte riktigt blev som jag hade tänkt mig. Jag hade gärna sett att mina data varit jämt 
fördelade mellan åtgärdsprogram för elever med respektive utan diagnosen dyslexi och likaså 
en jämnare fördelning mellan skolorna.  
     För framtida forskning inom ämnet skulle jag gärna se att en liknande men mer omfattande 
studie genomfördes med en mer omfattande datainsamling och en analys vilken också 
innefattade någon form av diskursanalys för att verkligen belysa de skillnader och likheter 
som finns i olika åtgärdsprogram samt vad de kan bero på. En sådan studie skulle självklart 
kunna kompletteras med intervjuer av personer vilka nära arbetar med åtgärdsplanering i 
grundskolan. Studien skulle inte nödvändigtvis endast behöva innefatta elever i läs- och 
skrivproblematik utan kanske åtgärdsprogram i allmänhet.  
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Bilaga 1 
Åtgärder, läs- och skrivproblematik utan diagnosen dyslexi 

 
1A 

1 – ”Matte Arbeta i [specifik plats] tis 8.10-9.50, tors 8.10-9.40.” 
2 – ”[namn] pratar med [namn] om material.” 
3 – ”Ons matte med [namn].” 
4 – ”Extra matte med [namn] på fredagar 13.00-13.40.” 
5 – ”Svenska Arbeta i [specifik plats] tis 8.10-9.50 tors 8.10-9.40 (kommentar: samma tid som åtgärd 
1) delar av tiden.” 
6 – ”[namn] eller [namn] stöttar.” 
7 – ”[namn] eller [namn] står för materialet.” 
8 – ”Lästid fredagar 8.30-9.00 i [specifik plats]. NO-texter.” 
9 – ”Sv.lektion anpassas av [namn] till [elevs namn] nivå.” 
10 – ”[elevs namn] erbjuds läxhjälp torsdagar.” 
11 – ”Eng. [namn] lämnar material och stöttar.” 
12 – ”(underförstått [elevs namn]) Jobbar både i skolan och hemma.” 
8 (upprepn.) – ”NO läsa notexter på lästiden på fredagar.” 
13 – ”[elevs namn] vill ha frågor till materialet. [namn] pratar med [namn].” 
 

9B 
1 – ”Sitta långt fram i klassrummet.”  
2 – Muntliga prov (alt. komplettera muntligt) 
3 – ”Färgmappar till olika lektioner” 
4 – ”Tydliga instruktioner vid förändringar” 
5 – ”Strukturera upp läxor, prov.” 
6 – ”Använda liten PC på so-lektionerna och övriga lektioner vid behov.” 
7 – ”Använda övriga kompensatoriska hjälpmedel.” 
8 – ”Mindre grupp i svenska, engelska, matte” 
 
 

11B 
1 – ”Boka in tid med [namn] data” 
2 – ”Boka in tid med [namn] studieteknik” 
3 – ”Xtra hjälpmedel för dyslektiker” 
4 – ”Egna läroböcker” 
5 – ”Anteckningar från lektionen” 
 

13C 
1 – ”Arbetar med matte i liten grupp torsdagar” 
2 – ”Utnyttja läxhjälpen på tisdagar (läxor o läxplanering)” 
3 – ”Då det finns cd inspelning av skolböcker ska [elevs namn] erbjudas detta” 
4 – När [elevs namn] behöver texter inläst ska han komma med dessa till [namn] och få hjälp. 
 

20F 
1 – ”Arbetar med matte i liten grupp torsdagar” 
2 – ”Utnyttja läxhjälpen på tisdagar (läxor o läxplanering)” 
3 – ”Då det finns cd inspelning av skolböcker ska [elevs namn] erbjudas detta” 
4 – När [elevs namn] behöver texter inläst ska han komma med dessa till [namn] och få hjälp. 
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Bilaga 2 
Åtgärder, läs- och skrivproblematik med diagnosen dyslexi 

 
2AX 

1 – ”[namn] tar kontakt med [elevs namn] och ser till att [elevs namn] har förstått  
instruktioner samt kommer igång med sitt arbete.” 
 2 – ”På onsdagens svensklektion fungerar [namn] som extra stöd för [elevs namn] i starten av  
arbetsuppgifter samt stöttar under arbetets gång.” 
3 – ”Klassens mentorer arbetar vidare med betydelsen av arbetsro. [namn] och [namn] är  
ansvariga.” 
4 – ”[namn] sätter ihop bra arbetspar/arbetskompisar.[namn] är ansvarig.” 
5 – ”[elevs namn] ska läsa en bok i skolan och en bok hemma samt föra läslogg. [namn]  
ansvarar för planering av läsloggen. Varje måndag ska läsloggen lämnas till [namn].” 
 

3BX 
1 – ”Hjälpmedel tekniska” 
2 – ”Hjälpmedel pedagogiska (läslinjal, radläsare, överstr.pennor, läromedel, m.m.)” 
3 – ”Egna läroböcker” 
4 – ”Extra engelska mån 9-9.45” 
5 – ”Läxhjälp 15-15.45” 
6 – ”Uppföljning varje vecka + träning” 
 

4BX 
1 – ”v 10-v 16 ingen sv/eng utan hjälp av [namn] med sv/eng.” 
2 – ”Stödgrupp i matematik” 
3 – ”Dyslexi-stöd.” 
4 – ”Anteckningar från NO och SO” 
5 – ”Anpassad studiegång – elevens val stryks.” 
6 – ”[elevs namn] tränar simning och *otydligt*” 
 

5BX 
1 – ”Xtra eng på eng/sv-tiden mån-tors 
2 – ”Elevens val > fys. (simning m.m.)” 
3 – ”Xtra matte på tisdagar” 
4 – ”Xtra anteckningar fr. lekt., muntl. prov” 
 

6BX 
1 – ”Maila planeringar, strukturera upp arbetet.” 
2 – ”Arbeta mer i [specifik plats]. Pusha på!” 
3 – ”Samtalstid fredag morgon för att blicka framåt och utvärdera veckan.” 
 
 

7BX 
1 – ”Extrastöd i form av elevassistent vissa tider på schemat.” 
2 – ”Uppföljning/avstämning av gjorda och kommande arbeten minst 1 gång/vecka” 
3 – ”Se till att [elevs namn] äter en ordentlig frukost i skolan eller i hemmet” 
4 – ”Simning 1 gång/vecka [badhus]” 
5 – ”Praktik 1 gång/vecka, tors kl 13.30-16.00 på närliggande förskola” 
6 – Träff med [namn] från familjecentrum 1 gång/vecka” 
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8BX 

1 – ”Sitta på bra plats i rummet (och själv)” 
2 – ”Muntliga prov (alt. komplettera muntligt)” 
3 – ”Möjlighet att få anteckningar från lektionen” 
4 – ”Tydliga instruktioner vid förändringar (maila [elevs namn])” 
5 – Strukturera upp läxor, prov 
6 – ”Lån av dator (PC)” 
 

12CX 
1 – ”Arbetar med den lilla gruppen och [namn] enligt schema” 
2 – ”Arbetar med matte i liten grupp enligt schema” 
3 – ”Kommer till [namn] med veckans glosor” 
4 – ”Då det finns cd inspelning av skolböcker ska [elevs namn] erbjudas detta” 
5 – ”När [elevs namn] behöver texter inläst ska han komma med dessa till [namn] och få hjälp” 
 

14CX 
1 – ”När [elevs namn] behöver texter inlästa, cd-skivor eller hjälp med att föra över skriven text till att 
lyssna på ska han kontakta [namn] och få hjälp. 
2 – ”Har fått ut en Alpha Smart, som skrivhjälp” 
3 – ”[elevs namn] ska be om hjälp vid behov” 
4 – ”Vid skrivuppgifter som görs hemma skall [elevs namn] och [namn] pröva olika metoder för ökad 
framgång” 
5 – ”[elevs namn] får mer tid och uppläsningsstöd vid prov” 
 

15DX 
1 – ”Dator på lektionerna när han skriver och läser. [elevs namn] ska lyssna och följa med i texten 
samtidigt. Detta för att förenkla för minnesfunktionen och dyslexin. 
2 – ”Talsyntes är ett bra hjälpmedel för [elevs namn] i alla ämnen” 
3 – ”Korta skriftliga instruktioner om lektionens upplägg, som också läses högt av läraren (kan ges ut 
till alla elever)” 
4 – ”En instruktion i taget. Korta enkla muntliga instruktioner för att [elevs namn] ska förstå. En 
uppgift i taget.” 
5 – ”Lärare i matematik, svenska och engelska har ett schema över hur väl [elevs namn] uppnår målen 
på varje lektion, även närvaro och sen ankomst” 
6 – ”[namn] resurs på engelska med fokus på [elevs namn], ibland enskild undervisning. Även extra 
tid med [namn] under skolveckan. Läggs upp av [elevs namn], vårdnadshavare, rektor och lärare.” 
 

16EX 
1 – ”Bör erbjudas på CD eller uppläst av någon vuxen plus bok” 
2 – ”Texter kan även scannas in på dator och läsas upp av talsyntes” 
3 – ”[elevs namn] har med sig egen mp3-spelare i skolan, på den kan lärare lägga texter i mp3-format 
som [elevs namn] ska lyssna på” 
”Skrivuppgifter” 
4 – Erbjud [elevs namn] att skriva så mycket som möjligt på dator och med  
stavningskorrigering Stava Rätt/Stava Rex och talsyntes” 
”Klassrumsundervisning” 
5 – [elevs namn] bör där det är möjligt få möjlighet att göra muntliga prov” 
6 – ”[elevs namn] är ljudkänslig och får svårigheter med koncentrationen om han blir störd” 
7 – ”Arbetstempot är som regel långsamt, och [elevs namn] kan därför behöva få längre tid på sig” 
”Engelska” 
8 – ”Lägg tonvikt på muntlig engelska” 
9 – ”Låt [elevs namn] få texter på CD och lyssna och läsa samtidigt” 
10 – ”Skrivuppgifter på dator med hjälp av skrivprogrammet Spell Right och talsyntes.” 
11 – ”Hjälp [elevs namn] genom att tala om vilken text som ska gås igenom följande lektion, så att han 
kan förbereda sig genom att lyssna på sin cd-skiva hemma i förväg” 
12 – ”Alla glosor till bokens kapitel finns på Internetsidan www.glosboken.se, där kan [elevs namn] 
logga in och träna på orden” 
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17EX 

”Faktatexter och skönlitteratur” 
1 – ”Bör erbjudas på CD eller uppläst av någon vuxen plus bok” 
2 – ”Texter kan även scannas in på dator och läsas upp av talsyntes” 
3 – ”[elevs namn] har en låg läshastighet, att läsa en text tar mycket längre tid för honom än för många 
andra i klassen” 
4 – ”[elevs namn] har med sig egen mp3-spelare i skolan, på den kan lärare lägga texter i mp3-format 
som [elevs namn] ska lyssna på” 
”Skrivuppgifter” 
5 – ”Erbjud [elevs namn] att skriva så mycket som möjligt på dator och med  
stavningskorrigering Stava Rätt/Stava Rex och talsyntes” 
”Klassrumsundervisning” 
6 – [elevs namn] bör där det är möjligt få möjlighet att göra muntliga prov” 
7 – ”Arbetstempot kan vara långsamt, och [elevs namn] kan därför behöva få längre tid på sig för 
arbetsuppgifter och prov.” 
8 – ”Lägg tonvikt på muntlig engelska” 
9 – ”Låt [elevs namn] få texter på CD och lyssna och läsa samtidigt” 
10 – ”Skrivuppgifter på dator med hjälp av skrivprogrammet Spell Right och talsyntes.” 
11 – ”Hjälp [elevs namn] genom att tala om vilken text som ska gås igenom följande lektion, så att han 
kan förbereda sig genom att lyssna på sin cd-skiva hemma i förväg” 
12 – ”Alla glosor till bokens kapitel finns på Internetsidan www.glosboken.se, där kan [elevs namn] 
logga in och träna på orden” 

 
18EX 

”Faktatexter och skönlitteratur” 
1 – ”Bör erbjudas på CD eller uppläst av någon vuxen plus bok” 
2 – ”[elevs namn] bör lyssna och läsa samtidigt” 
3 – ”Läs gärna högt för [elevs namn] och diskutera det ni läst” 
4 – ”Texter kan även scannas in på dator och läsas upp av talsyntes” 
5 – ”Försök att kontrollera att [elevs namn] kommer igång med uppgiften och vet vad han ska göra så 
han inte blir sittande” 
”Skrivuppgifter” 
6 – ”Erbjud [elevs namn] att skriva så mycket som möjligt på dator och med  
stavningskorrigering Stava Rätt/Stava Rex” 
7 – ”Ge uppgifter i små portioner så att [elevs namn] ser att han kan klara dem och minnas vad han 
ska göra” 
”Klassrumsundervisning” 
8 – ”Instruktioner och information måste hållas enkla och korta. Kolla att [elevs namn] verkligen har 
förstått eller ge instruktionen individuellt ytterligare en gång” 
9 – ”Använd gärna praktiska övningar” 
10 – ”Ta hjälp av bilder som stöd och undvik övningar där det antecknas mycket” 
11 – ”Erbjud [elevs namn] muntliga förhör” 
 

19FX 
1 – ”Att använda befintliga hjälpmedel” 
2 – ”Lästräning enskilt” 
3 – ”Initiera psykologisk utredning” 
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