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Syftet med denna undersökning och uppsats är att ta reda på om det finns en samsyn när det 
gäller att arbeta med åtgärdsprogram och om det saknas hur ser attityden ut då?  I Skolverket 
(2008) står det att: ”Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer utom 
förskoleklassen […] ” Undersökningen är kvalitativ och baseras på enkätfrågor samt 
intervjuer, urvalet i undersökningen består av pedagoger från olika yrkeskategorier på två 
mindre, mellansvenska skolor med förskoleklass till år 5. Dessutom intervjuade vi rektorer, 
specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska.  

Resultatet visade att det finns en samsyn även om det skiljer sig åt i vissa anseenden. Rektor 
har yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas och delar, tillsammans med sin 
personal, synen på nyttan av ett åtgärdsprogram. 

___________________________________________________ 
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1. Inledning 

Under en elevs tid i skolan kan det någon gång uppstå problem, så som att denne inte 
kommer att nå kunskapsmålen eller inte kan fungera socialt med sina kamrater. Då 
finns det en skyldighet för skolan att upprätta ett så kallat åtgärdsprogram. Genom 
vår utbildning, VFU och annan kontakt med olika skolor har vi stött på dessa 
åtgärdsprogram i olika former och situationer. Detta har i sin tur väckt en nyfikenhet 
över hur ett åtgärdsprogram kan se ut, använder sig alla skolor överhuvudtaget av 
åtgärdsprogram? Tycker alla pedagoger att det är ett fungerande redskap i arbetet 
med att hjälpa en elev att nå målen? Detta ville vi undersöka i vårt examensarbete.  

När vi själva gick i skolan fick den stökiga, omotiverade eleven gå iväg och arbeta med 
en särskild lärare någon annanstans och vi visste inte vad det handlade om alls. Då 
det har gått ett antal år sedan vi gick i skolan hoppas vi på att en klar förbättring har 
skett. Under de senaste åren har vi hört talas om begreppen inkludering och 
delaktighet, kan detta vara ett steg i rätt riktning?  

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
(Lpo94) kan man utläsa att alla elever har rätt att nå alla mål. När vuxna, pedagoger, 
vårdnadshavare med flera, misstänker att en elev inte kommer att nå upp till målen 
ska ett åtgärdsprogram upprättas. Detta står i Grundskoleförordningen, något som vi 
kommer att redovisa längre fram i uppsatsen. Innebörden är att varje skola är skyldig 
att hjälpa eleven genom anpassad undervisning som utgår från dennes 
förutsättningar och olika behov. Under en elevs skoltid möter denne ett antal 
pedagoger och om optimala förutsättningar ska ges för arbete med åtgärdsprogram 
bör alla ha en samsyn kring vad som ska finnas med i ett åtgärdsprogram samt 
använda sig av det som ett verktyg i elevens vardag.  

Det vi vill ta reda på med detta arbete är om pedagoger från olika yrkesgrupper har 
samma syn på åtgärdsprogram eller om de skiljer sig åt beroende på vilken 
yrkeskategori de tillhör. Vi har använt oss av personal på två olika skolor i 
Mellansverige, undersökningen gjordes hösten 2010. Från början var tanken att även 
ta med en friskola, men det var ingen som visade något intresse över att medverka vid 
denna undersökning. Båda skolorna har klasser från förskoleklass till år 5.  

Alla medverkande informanter har olika lång erfarenhet av yrket och ingår i 
kategorin klasslärare, förskollärare samt fritidspedagog. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man arbetar med, och ser på 
arbetet med åtgärdsprogram. Detta omfattar både hur arbetet definieras, genomförs 
samt hur det värderas av pedagogisk personal på två olika skolor. Våra 
frågeställningar utgår från syftet och lyder: 
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- Använder sig skolan av åtgärdsprogram? 

- Finns det en samsyn bland den pedagogiska personalen, eller skiljer deras syn på 
åtgärdsprogram åt, i så fall hur och varför? 

- Har rektor och pedagogisk personal samma syn på ett åtgärdsprogram? 

- Anser den pedagogiska personalen att eleven är delaktig i upprättandet av ett 
åtgärdsprogram? 
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2.  Litteraturgenomgång 

2.1 Historisk överblick och teorier  

 

Ända sedan mitten av 1970-talet har åtgärdsprogram funnits inom skolans värld, så 
det är långt ifrån en ny företeelse. I dag, på 2000-talet talas det om en kraftig ökning 
av elever som är berättigade till ett åtgärdsprogram. Inom forskningen kring 
åtgärdsprogram finns filosofie doktor Lisa Asp-Onsjö som en av de mest 
förekommande personer i detta ämne. Skolverket har på senare tid gett i uppdrag att 
undersöka och kartlägga arbetet med åtgärdsprogram, dessa är utformade som stöd 
och råd inför arbete, planering och utredning av åtgärdsprogram, denna forskning 
finns till viss del att läsa på deras hemsida. Detta ger vem som helst möjlighet att 
sätta sig in i vad ett åtgärdsprogram handlar om ur ett generellt perspektiv. Detta kan 
vara en fördel då föräldrar och lärare med flera, lätt kommer åt informationen. År 
1974 tillsattes en utredning som kom att kallas SIA-utredningen, förkortningen står 
för Skolans Inre Arbete. Begreppet åtgärdsprogram nämns där för första gången.  

Utredningen visade på att skolan behövde förbättra sina insatser för de elever som 
var i behov av särskilt stöd. Detta var en stor förändring från tidigare synsätt där det 
var eleven som skulle anpassas till skolan och inte tvärt om. Nu skulle variationen av 
eleven mötas på ett bättre sätt och utredningen ifrågasatte den tidigare ökningen av 
specialundervisning i klinikform, där eleven plockas ut i specialklasser av typen OBS-
klass, hjälpklass, hörselklass, läsklass, Cp-klass med mera. Uppfattningen om att det 
var eleverna som skulle åtgärdas förändrades och nu skulle verksamheten anpassas 
efter elevernas behov. Utredningen föreslog att eleven skulle vara delaktig i både 
analysen av svårigheter i skolarbetet och i beskrivningen av lämpliga åtgärder 
(Skolverket, 2003). Undervisningen skulle bestå av varierande arbetsformer och 
arbetssätt, dessutom skulle förhållandet lärare – elev och interaktionen mellan elever 
finnas med i åtgärdsprogrammet.  Detta var ett radikalt inslag i utredningen och 
detta ledde till att det i 1980 års läroplan (Lgr 80) ställdes krav på att åtgärdsprogram 
skulle upprättas (Persson, 2004). I Lgr 80 framhålls det att ett åtgärdsprogram ska 
innehålla både beskrivning av individuella insatser samt en allmän 
organisationsutveckling. Med andra ord var det inte bara eleven som skulle åtgärdas 
utan hela organisationen runt eleven. Detta gjorde i sin tur att även rektorernas och 
pedagogernas insatser kunde utvärderas och på så sätt påkalla åtgärder. I Lgr 80 
betonas att det gällde att utgå från elevens starka sidor och se åtgärdsprogrammet 
som en del i elevens utveckling. Dessutom framhävs vikten av att stärka elevens 
självuppfattning och självtillit. Sedan 2001 finns det ett krav på att upprätta 
åtgärdsprogram när en elev riskerar att inte nå målen som kan vara både av 
kunskapsuppfyllande karaktär samt psykosocial och socioemotionell karaktär 
(Persson, 2004).  Vidare konstaterar Persson att åtgärdsprogrammet som 
pedagogiskt redskap har fått starkt genomslag i den svenska skollagstiftningen. I 
förordet i Skolverket (2008) står det att kravet på att utarbeta ett åtgärdsprogram 
ligger på alla skolformer utom förskoleklassen samt vuxenutbildning.  
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När det pratas om åtgärdsprogram och åtgärder som sätts in för att hjälpa en elev 
med svårigheter kan det inte undvikas att ta upp begreppen inkludering och 
delaktighet. I förordet i Nilholm (2006) skriver undervisningsrådet Annika Andræ 
Thelin att inkludering har varit ett centralt begrepp i skolpolitiken, i skolreformer och 
i läroplaner. Även i den allmänna skoldebatten förekommer begreppet flitigt. ”En 
skola för alla” har väl förhoppningsvis inte undgått någon. Nilholm beskriver att 
begreppet kan ha olika innebörder men att dess vanligaste betydelse är att barn i 
behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans normala och vanliga miljöer. Till 
skillnad från begreppet integrering där eleven ska anpassas efter miljön så tolkas 
inkludering som att det är miljön som ska anpassas efter eleven och på så sätt ska 
eleven vara delaktig i den vanliga, dagliga undervisningen. Skolan ska vara 
organiserad på synsättet att barn är olika och inte avvikande, de har rätt att vara olika 
och unika individer. Dessutom menar Nilholm att ordet inkludering har en mer 
positiv klang än ordet integrering. ”Barns olikhet är något som ska ses som en tillgång 
och som något som berikar skolan.” Det är alltså inte en belastning för skolan utan en 
tillgång att ta tillvara på. Vidare fortsätter Nilholm ”Särlösningar ska undvikas och 
barns rätt till delaktighet betonas.” Haug (1998) menar att inkluderande 
undervisning är undervisning i elevens klass där denne är inskriven. Hans åsikt är 
grundad på en analys av social rättvisa där just social rättvisa tolkas som en rätt att 
delta i den ordinarie undervisningen. Specialpedagogiska myndigheten (2008) säger 
att inkludering kan ses som ett förlopp med syftet att möta elevers olika behov 
”genom att öka tillgänglighet till lärande, kultur och samhälle samt minska 
exkluderingen i utbildningen.” (s.20) Asp-Onsjö (2006) menar på sama sätt att 
inkludering innebär att det är skolan som ska anpassas till eleven. Almqvist, Eriksson 
och Granlund (2004) beskriver begreppet delaktighet som ett begrepp i fyra 
komponenter, dessa är: känslan/upplevelsen av engagemang, motivation och 
agerande, sammanhangets upplevda betingelser. Vidare fortsätter författarna 
förklara begreppet som att det är individens upplevelse och agerande som utgör 
delaktighet. I processen delaktighet är samspel och miljö viktiga faktorer. Det är svårt 
att bedöma en individs delaktighet genom observationer av dennes beteende i en viss 
situation då det endast är individen själv som kan uttrycka upplevelsen av 
delaktighet. Asp-Onsjö (2006) beskriver begreppet delaktighet som ett sätt att 
beskriva möjligheter för vårdnadshavare och elever att samspela vid utarbetandet av 
ett åtgärdsprogram. 
 
 Göransson (2007) beskriver inkluderingsidén som att barn ska, oavsett 
förutsättningar, undervisas tillsammans och vara delaktiga i en grupp där elevernas 
olikheter tas tillvara som en tillgång och inte en belastning. Därför handlar det om att 
anpassa miljön efter eleven och inte eleven som ska anpassas efter miljön. Detta 
synsätt är enligt författaren ett relationellt arbetssätt, motsatsen är det kategoriska 
sättet att arbeta utifrån, då är elevens behov av stöd kopplat till egenskaper hos 
eleven. Det kan handla om en tal- och språkstörning, utvecklingsstörning eller som 
författaren skriver, en annan ”störning” (s. 66). Under åren har det alltså skett en 
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förskjutning av synen på barnet som problembärare till miljön runt eleven. Detta 
visas tydligt i Funkisutredningen (1998) och Skolkommittén (1997) där det pratas om 
elever i behov av särskilt stöd i stället för som tidigare, elever med särskilda behov. 
Göransson (2007) menar att pedagoger ska bygga sin undervisningsstrategi på bland 
annat elevens verkliga problem, arbeta ämnesintegrerat, utgå från elevens 
erfarenheter och intressen, variera undervisningen för att undvika ensidig betoning 
på läsning och skrivning dessutom är det viktigt för eleverna att få arbeta i grupp och 
samspela med sina klasskamrater. 
 

2.1.1 Vad säger skolans styrdokument? 

 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet: Lpo94 (1994, s.4.) står följande: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov(…) 
 Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen . Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

 
Detta visar tydligt att dagens undervisning ska vara individanpassad och lämna 
utrymme för olika vägar att nå målen. Då får eleven en avsevärt större chans att 
lyckas och på så sätt bygga upp elevens självkänsla.  
I Utbildningsdepartementet (2009:25 Del 1, s.42-43) står att läsa om 
åtgärdsprogram: 
 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till 
rektor(…) Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation.  
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.  

 
 I texten ovan framkommer det att om en elev riskerar att inte nå målen ska detta 
anmälas till rektor. Dessutom ska ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med 
elev och vårdnadshavare. Det är på så sätt inte ett dokument som enbart skolan har 
framställt, utan ett dokument som är godkänt av alla parter. 

2.1.2 Vad är åtgärdsprogram? 

Ett åtgärdsprogram ska tala om och ge information angående de åtgärder som 
behöver användas för att ge en elev det stöd denne behöver med sitt arbete i skolan. I 
Asp-Onsjö (2006) står det att ett åtgärdsprogram ska peka på bland annat den 
pedagogiska omgivningen, den ska anpassas till att möta varje elev som anses vara i 
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behov av särskilt stöd, detta regleras i skolans styrdokument. Vidare anser författaren 
att avsikten med ett åtgärdsprogram är ett pedagogiskt hjälpmedel för att kunna 
tydliggöra, samordna, dokumentera och utvärdera de insatser som satts in och det 
pedagogiska mötet mellan elev och skola. Skolverket (2008) anser att ett 
åtgärdsprogram ska vara ett instrument för planering av undervisning och samtidigt 
ett verktyg för att få ett helhetsintryck av elevens förutsättningar för lärande på en 
individuell nivå. 
I Skolverket (2008, s. 6) står att läsa: 
 

Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt 
stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med 
särskilt stöd genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering 
och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. 
Det är samtidigt en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas och 
bidrar till att ge en överblick.  
 

Detta citat visar att ett åtgärdsprogram både är till för att tillgodose en elevs behov av 
särskilt stöd samt ett redskap för personalen när de ska planera den pedagogiska 
verksamheten.  

2.1.3 Vilka är orsakerna till att ett åtgärdsprogram upprättas? 

Det finns många orsaker till att ett åtgärdsprogram upprättas, till exempel 
socioemotionella svårigheter, koncentrationssvårigheter, dyslexi med mera. Asp-
Onjsö (2006) poängterar att det är när eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen i 
något eller några ämnen som ett åtgärdsprogram ska upprättas. 
 I skolverket (2008, s.10-11) står att läsa:  
 

När en elev i grund- eller gymnasieskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen 
i något ämne ska elevens behov av särskilt stöd uppmärksammas. Andra 
tecken på att en elev är i behov av särskilt stöd kan vara att eleven vantrivs i 
skolan, har svårt att fungera i gruppen, är upprepat eller långvarigt 
frånvarande, har ett utagerande beteende eller drar sig undan. En del av de 
elever som är i behov av särskilt stöd uppvisar koncentrationssvårigheter, tal- 
och språksvårigheter eller psykosociala besvär. I vissa fall kan behoven vara 
diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga. 
 

Av texten ovan kan man utläsa att det kan finnas många olika skäl till varför en elev 
riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen. När oro för en elevs skolsituation finns 
bör detta alltid tas på allvar. Oron kan komma från vårdnadshavaren, eleven själv, 
lärare eller annan personal. Detta måste uppmärksammas tidigt genom samtal med 
elev och vårdnadshavare. Skolverket poängterar fritidshemmets del i att komplettera 
bilden av hur en yngre elev fungerar i olika sammanhang. Detta är särskilt viktigt när 
det gäller just yngre elever då problemen kan visa sig på olika sätt. 
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2.1.4 Vem avgör om ett åtgärdsprogram bör upprättas?                                                             

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes 
vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven kan ha behov 
av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om 
utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven 
är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp och 
utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta 
när åtgärdsprogrammet utarbetas.( Grundskoleförordningen 5 kap. 1 §, 
tredje och fjärde stycket) 
 

När det framkommer att en elev eventuellt har behov av särskilt stöd är det alltså 
rektors ansvar att se till att en utredning startar. Utredningen ska visa orsaken till- 
och behovet av- stöd för eleven. Efter utredningen och kartläggningen beslutas om ett 
åtgärdsprogram ska formuleras. Grundtanken är att lärare, elev och vårdnadshavare 
ska vara delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Utformningen på 
åtgärdsprogrammen kan dock skilja sig åt från skola till skola.  
Det kan även skilja från fall till fall på grund av vilka olika behov eleven i fråga har. 
Ibland kan även skolsköterska, specialpedagog och sociala myndigheter kopplas in, 
då är det vanligt att skolhälsoteamet (specialpedagog, skolsköterska, kurator med 
flera) utarbetar ett gemensamt förslag som läggs fram för vårdnadshavaren. 
Vårdnadshavare och elev ska godkänna åtgärdsprogrammet och det ska skrivas under 
av dem samt rektor och ansvarig lärare.  
 
2.1.5 Vad innehåller ett åtgärdsprogram? 

 

Enligt Skolverket finns det riktlinjer för vad som ska finnas med i ett åtgärdsprogram. 
Ett åtgärdsprogram ska vara kortfattat och beskriva elevens behov, 
åtgärdsprogrammet ska relatera till kursplanernas och läroplanernas mål och det ska 
finnas med tydliga lång- och kortsiktiga mål. Persson (2004) har gjort en fallstudie 
där det har visat sig att målen som sätts upp många gånger är att eleven ska bli av 
med sina svårigheter. Ofta blandas även långsiktiga, mer övergripande mål, ihop med 
kortsiktiga mål. Vidare säger skolverket att ett åtgärdsprogram ska innehålla vilka 
åtgärder skolan ska ta samt en tydlig ansvarsfördelning. Programmet ska bygga på 
positiva förväntningar och ska ha elevens förmåga och intressen som grund. Om 
behov av särskilt stöd finns i flera ämnen ska skolan beskriva detta i ett och samma 
åtgärdsprogram, dessutom ska rätt kompetens finnas för att kunna tillgodose elevens 
behov av särskilt stöd. För att ett åtgärdsprogram ska bli komplett ska det tydligt 
framgå hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när det ska följas upp. Skolverket 
säger att det är viktigt att tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering finns, 
uppföljningen ska ske regelbundet. Där kontrolleras att åtgärderna i programmet 
genomförts. Under uppföljningen kontrolleras även att elev och vårdnadshavare 
anser att stödet motsvarar elevens behov. Om det framkommer att åtgärderna inte 
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fungerar eller om nya uppgifter om elevens behov och förutsättningar ändras bör 
skolan bedöma vilka nya åtgärder som behövs. För att behålla elevens motivation är 
det viktigt att synliggöra elevens framsteg.  
Skolverket menar att kontinuitet i ett åtgärdsprogram är en central del eftersom 
elever byter lärare och även skola under sin skoltid. Därför är det viktigt att ha ett väl 
utformat åtgärdsprogram för att kunna förmedla information om eventuella behov 
och stödåtgärder samt vilka åtgärder som har varit framgångsrika. Larsson-Swärd 
(1999) anser att ett åtgärdsprogram bör innehålla moment som problemprecisering, 
beskrivning av elevens behov, mål för åtgärdsprogrammet samt planering av 
åtgärder. Det är alltid elevens behov som styr vilka åtgärder som bör sättas in. Enligt 
Larsson-Swärd bör ett åtgärdsprogram bygga på vad man vet om eleven, så kallade 
bakgrundsfaktorer, göra observationer för att kartlägga hur elevens problem ser ut, 
komma fram till de mål som ska nås samt vilka metoder som ska användas för att nå 
de uppsatta målen. Där efter följer en uppföljning med utvärdering, hur har det gått? 
Öhlmér (2009) i sin tur anser att ett åtgärdsprogram bör innehålla några fler 
moment, hon anser att eleven och vårdnadshavarens syn på situationen framgår i ett 
åtgärdsprogram, styrkor och svårigheter ska framställas, målen ska vara både kort- 
och långsiktiga och ha påtagliga åtgärder. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning 
där eleven respektive skolans ansvar bör finnas med, åtgärdsprogrammet avslutas 
med uppföljning, utvärdering samt underskrifter. 
 

2.1.6 Hur bör åtgärdsprogram utarbetas? 

 

Som vi tidigare tagit upp ska en utredning starta vid misstanke om en elevs behov av 
särskilt stöd, där kartläger man elevens behov, när, var och hur behovet uppstår. 
Enligt Skolverket (2008) är det vissa punkter som är särskilt viktiga i en utredning av 
elevens behov av särskilt stöd.  
Skolverket (2008, s. 15) 

 
Det är viktigt att 

• skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga i att 
utarbeta åtgärdsprogrammet,  

• åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, 
• åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till läroplanernas 

och kursplanernas mål och vad man vill uppnå på kortare och längre sikt,  
• åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att 

vidta och en tydlig ansvarsfördelning,  
• skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven och bygger på 

elevens förmågor och intressen,  
• skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdsprogram om elevens 

behov av särskilt stöd finns i flera ämnen,  
• skolan ser till att det finns kompetens för att tillgodose elevens behov av särskilt 

stöd,  
• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder klargjorts,  
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• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas upp samt hur och 
när det ska utvärderas 
 

Därefter ska lämpligt stöd diskuteras fram av berörd skolpersonal. Innehållet i 
åtgärdsprogrammet tas fram gemensamt med elev, vårdnadshavare och berörd 
skolpersonal, tillsammans diskuterar de kring åtgärdsprogrammets utformning och 
innehåll. När det är godkänt av alla parter ska det skrivas under. Uppföljning och 
utvärdering bör ske kontinuerligt då detta är av yttersta vikt, tid och plats för detta 
bör finnas med i åtgärdsprogrammet. Om det på något sätt inte har gått att 
genomföra målen bör parterna komma överens om en ny åtgärd. Där av vikten av 
kortsiktiga och utvärderingsbara mål! Asp-Onjsö (2008) poängterar att det är de 
pedagogiska förutsättningarna i skolan som ska åtgärdas och inte eleven, i enlighet 
med SIA-utredningen. 
 
2.1.7 Hos vem ligger problemet? 

 
Asp-Onsjö (2008) anser att det är av största vikt att man ifrågasätter vem som äger 
problemet vid ett åtgärdsprogram. Det bästa sättet är att ta reda på vad det är i 
elevens omgivning som har inverkan på dess behov av särskilt stöd, ett så kallat 
relationellt tänkande. Vidare menar Asp-Onsjö att olika lärare kan uppfatta elevens 
problem på olika sätt, det är inte ovanligt att läraren förlägger problemet enbart hos 
eleven själv. Elevens svårigheter tolkas oftast som problem hos eleven själv och inte 
utifrån relationella perspektiv. Risken är då att den pedagogiska omgivningen och 
relationerna där oftast lämnas utanför vid upprättandet av åtgärdsprogram. 
Andersson (1999) menar att problemet inte sällan ligger i elevens omgivning, det kan 
vara många olika faktorer som spelar in. Ofta har en lärare vissa förväntningar på 
sina elever och när dessa inte uppfylls kan det komma att tolkas som ett problem hos 
eleven i fråga. Men om förväntningarna ändras eller försvinner, försvinner även 
problemet. Persson (2001) betonar att man kan se elevens svårigheter på olika sätt, 
kategoriskt och relationellt.   
 
I Skolverket (2005b, s. 18) kan man läsa: 
 

Det kategoriska perspektivet har en förankring i individkaraktäristiska. Svårigheter 
reduceras till effekten av begåvning, funktionshinder, eller hemförhållanden. 
Diagnoser och avvikelser från vad som anses ”normalt” får bestämma svårigheterna. 
Eleven är bärare av svårigheterna och blir därmed objekt för skolans insatser av olika 
slag. I det relationella perspektivet är interaktionen med pedagogiken och 
verksamhetens utformning det fundamentala. Fokus är inte individspecifika 
svårigheter, utan hur skolan utformar och anpassar sin verksamhet så att den 
enskilde ska kunna uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. 

 
Det är alltså inte elevens ansvar utan det är organisationen och pedagogiken runt 
eleven som ska anpassas efter elevens behov av stöd. Eleven ska aldrig behöva känna 
att denne är bärare av ett problem. 
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2.2 Tidigare forskning 

 

De forskare som vi har använt oss av är filosofie doktor Asp-Onsjö som skildrar 
arbetet med åtgärdsprogram och dess arbetsgång i sin avhandling. Genom sin 
undersökning beskriver hon skillnader inom olika skolor inom en kommun. Ännu en 
forskare är Bengt Persson, som verkar vid Göteborgs Universitet. Han har på uppdrag 
av skolverket utfört en studie om hur man ska använda åtgärdsprogram i skolan. 
Skolverkets syfte var att söka kunskap om användning och innehåll i 
åtgärdsprogrammen och att se på förekomsten av desamma.  Kerstin Göransson, 
docent i specialpedagogik, lyfter fram tidigare forskning som har gjorts kring det 
relationella samt kategoriska perspektivet som beskrevs i 2.1.7. Dessutom tar hon upp 
inkluderingsbegreppet och förklarar detta.  
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3. Metod 

Här presenteras bland annat datainsamlingsmetod, urval och hur vi gick till väga. 
Skolorna vi har använt oss av är två skolor i Mellansverige, Skola 1 som ligger i en 
större stad och Skola 2 som ligger i en mindre ort. Fortsättningsvis kommer vi att 
hänvisa till Skola 1 respektive Skola 2. 
 

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi då vi i denna studie valt 
att samla in data genom intervjuer och enkäter. Enligt Denscombe (2010) finns det 
fördelar med en kvalitativ undersökningsstrategi och analys. Denscombe menar att 
det finns en förankring i dataanalysen. Vi som forskare kan hitta våra egna svar i  
insamlad data. Dessutom menar Denscombe att data även är förankrat i verkligheten, 
det är inget uppdiktat material utan taget ur verksamheten ifråga. Vi använder oss av 
skrivet material då vi har samlat in ett antal enkäter där pedagoger svarat på våra 
frågor och riskerna att vi ska ta teorier ur luften blir relativt små. När vi gör en 
kvalitativ undersökning får vi detaljerad information, dessutom är området 
begränsat. Denscombe menar att det finns utrymme för tvetydighet och motsägelser i 
en kvalitativ undersökning, han menar vidare att när man kan tolka data på olika sätt 
så innebär det inte en svag analys utan det återspeglar bara vår sociala verklighet. Det 
finns även tillfällen till att se alternativa förklaringar eftersom det bygger på våra 
tolkningar, vi kan komma fram till olika slutsatser utifrån just våra sätt att tolka data.  

Denscombe tar även upp nackdelar med en kvalitativ metod. Till exempel kan data 
vara mindre representativa och att tolkningen är nära kopplad till forskarens ”jag”, 
vilket innebär att forskarens egen identitet, bakgrund och egna åsikter spelar roll i 
insamlingen och analysen av data. Då vi har varit väl medvetna om risken att blanda 
in våra egna erfarenheter och åsikter har vi kunnat undvika denna fallgrop genom att 
vara så professionella som möjligt i bemötandet av våra informanter, inte lägga in 
några egna värderingar samt göra frågorna så opersonliga och öppna som möjligt. 
Enligt Stukát (2005) innebär den kvalitativa metoden att man förstår och tolkar 
resultatet som framkommer. Resultatet ska inte generalisera, förklara och förutsäga 
utan karaktärisera och gestalta något.  

3.1.1 Enkäter  

Enkäten lämnades ut till de aktuella informanterna, detta gjorde vi för att få en bred 
bild av hur alla på skolan är involverade i arbetet med åtgärdsprogram. Stukát (2005) 
menar att en enkät ger kraft åt resultaten då en större grupp svarar på frågorna. 
Denscombe (2010) tar upp både för- och nackdelar med en enkät. Fördelarna är 
bland annat en bred täckning samt att det utesluter effekten av personlig interaktion 
med forskaren, vilket kan göra att det känns enklare att svara på vissa, för 
informanten, obekväma frågor. Nackdelarna kan vara att det ger en dålig 
svarsfrekvens med dåligt eller ofullständiga ifyllda svar. Det är även omöjligt att 
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kontrollera svarens sanningshalt. För att försöka öka svarsfrekvensen så valde vi att 
endast ställa tre frågor (bilaga 1). Dessa frågor var dock relativt öppna och därför 
borde de kunna ge oss bred information från många olika yrkeskategorier. 

3.1.2 Intervjuer 

Denscombe (2010) anser att intervjuer ger en hög svarsfrekvens samt att man lätt 
kan välja ”rätt” person för att få svar på just de frågor som ställs. Vidare kan man 
välja diskussionsämne och ställa följdfrågor när något behöver förklaras eller 
fördjupas. Man får även en större flexibilitet och djupare insikt när man sitter ansikte 
mot ansikte. Det ger även en chans för informanten att göra tillägg och brodera ut 
sina svar på annat sätt än vad en enkät till exempel skulle ge. Vår intervjumetod är en 
blandning mellan vad Stukát beskriver som strukturerad, då vi hade en färdig gång 
att följa när det gällde att ställa frågorna, men vi hade inga färdiga svarsalternativ 
utan ville ge möjlighet till följdfrågor som beskrivs i en mer ostrukturerad intervju. 
Inför utformningen av intervjufrågorna läste vi in oss på området åtgärdsprogram. 
Detta gjorde att vi blev mer insatta i tidigare forskning och skriven litteratur i ämnet. 
Formuleringen av intervjufrågorna var för oss väldigt viktig, vi ville inte tappa den 
röda tråden utan hålla oss kvar vid ämnet. Vissa justeringar av frågeställningarna var 
viktiga att göra för att inte riskera att ställa ledande frågor. Till slut hade vi utarbetat 
tio frågor (bilaga 2.) som vi tyckte skulle ge ett gott underlag för det fortsatta arbetet.  
 
3.2 Urval 

 
Här presenterar vi de urvalsmetoder vi använde oss av för att få svar på våra 
forskningsfrågor. Informanterna har olika lång tid inom respektive yrke, en del har 
bara arbetat i några år medan vissa har ett helt yrkesliv bakom sig.  
 

3.2.1 Enkäter 

 

Enkäten skickades medvetet ut till en bredare grupp som dagligen arbetar med 
barnen. I gruppen ingick klasslärare, fritidspedagoger samt förskollärare. Eftersom vi 
ansåg det vara viktigt att vi skulle kunna göra jämförelser mellan olika åldersgrupper 
så valde vi att ta med informanter från förskoleklass till år 5. Urvalet gjordes genom 
personliga kontakter. De flesta informanterna var klasslärare, de kommer i kontakt 
med åtgärdsprogram mer frekvent än vad till exempel förskollärare och 
fritidspedagoger gör, men vi ansåg att det var väldigt viktigt att få med dessa två 
yrkesgrupper då de kommer i kontakt med eleverna även efter skoltid.  
 

3.2.2 Intervjuer 

 
Vi gjorde ett, enligt Denscombe, strategiskt urval genom att intervjua sex personer 
och skicka ut arton enkäter. Intervjuerna gjordes med rektor, specialpedagog, 
speciallärare och skolsköterska. Vi ville bland annat kunna jämföra om rektor och 



13 

 

 

pedagogisk personal hade samma syn på åtgärdsprogram. Vi gjorde ett medvetet val, 
rektorn intervjuades i form av ytterst ansvarig för upprättandet av ett 
åtgärdsprogram, specialpedagog samt speciallärare för att denne innehar specifik 
kompetens och ofta upprättar åtgärdsprogrammen. Dessa personer kallar 
Denscombe (2010) för nyckelpersoner på fältet. Dessutom valde vi att intervjua 
skolsköterskan då hon ingår i elevvårdsteamet.  

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

Här kommer vi att presentera vår databearbetning samt analysmetod. Vi har valt att 
dela upp presentationen i ett avsnitt för analysen av enkäten och ett avsnitt för 
analysen av intervjuerna.  

3.3.1 Enkäter 

När vi hade fått in alla enkäter läste vi igenom dem ett antal gånger för att bli 
förtrogna med svaren vi fått från enkäten. Därefter ville vi vara oberoende av 
yrkeskategorier och vilka skolor de olika svaren kom från. Därför tog vi i sär svaren 
mening för mening genom att klippa dem i remsor, detta gjorde att vi kunde fokusera 
på endast svaren och inte utgå från vem som sagt vad. När vi tolkade svaren delade vi 
in dem i olika kategorier för att hitta mönster, likheter och olikheter. Enkäten bestod 
av tre frågor och varje fråga delades upp i kategorier eller grupper vilket redovisas i 
resultatet. 

3.3.2 Intervjuer 

 I analysen av intervjuerna gjorde vi en matris där vi plockade ut de mest väsentliga, 
till exempel återkommande begrepp. Ur varje svar jämförde vi svar för svar med 
varandra. För att inte påverkas av vem som sagt vad så valde vi att inte märka ut med 
yrkestitel i matrisen. Den här metoden skiljer sig något från den vi använde oss av vid 
analysen av enkäten och detta beror på att det var så mycket mer text att bearbeta så 
att klippa isär svaren och därefter börja leta efter likheter och olikheter hade tagit 
alltför lång tid och skulle bli för tidskrävande. 

3.3.3 Jämförande analys av enkäter och intervjuer 

I den jämförande analysen av enkäter och intervjuer placerade vi in våra textremsor 
från enkätsvaren i vår intervjumatris för att på så sätt hitta gemensamma ord och 
begrepp, vi letade även efter skillnader i svaren. Vi skrev ner faktorerna och 
analyserade utifrån dem för att hitta likheter och skillnader hos informanterna. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Stukát (2005) finns det fyra viktiga aspekter att ta hänsyn till: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att den som ska medverka i undersökningen ska 
informeras både om syftet och att det är frivilligt att delta. För att uppfylla detta krav 
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skrev vi ett missibrev där vi förklarade att deltagarna var anonyma och hur den 
insamlade informationen skulle komma att användas. Frivilligheten att delta 
utnyttjades av ett fåtal som valde att inte lämna in enkäten. I missibrevet stod våra 
namn och hur de deltagande kunde komma i kontakt med oss vid eventuella frågor. 
Samtyckeskravet betyder att man måste ha vårdnadshavares samtycke om elever ska 
medverka i undersökningen och är under 15 år.  
Denna undersökning berörde enbart skolornas personal och samtycke lämnades av 
rektorerna på båda skolorna men även av varje berörd informant. 
Konfidentialitetskravet går ut på att de medverkande är införstådda i att deras 
uppgifter behandlas konfidentiellt och att de som informanter är anonyma. Detta tog 
vi upp i tidigare nämnt missibrev. Informationen vi har samlat in kommer enbart att 
användas i vårt examensarbete, vi uppger inga namn, varken skolor, elever eller 
pedagogisk personal finns omnämnda i vår uppsats. Det är bara vi som har tillgång 
till insamlat material och enkäterna var anonyma i den formen att de inte behövde 
ange sitt namn. Vi nämner inga namn på de städer eller orter där skolorna vi har 
använt oss av ligger. 
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4. Resultat 

Här redovisar vi resultaten av våra enkäter och intervjuer. I den första delen 
presenteras kategorierna vi analyserade fram samt de resultat av enkäten som vi har 
kommit fram till. Vi redovisar fråga för fråga och visar på de tolkningar vi gjort. I den 
andra delen redovisas intervjuerna. 

4.1 Resultatpresentation av enkäter 

Första frågan löd: Använder sig din skola av åtgärdsprogram och i så fall 

hur arbetar du utifrån det?  

Vår dataanalys resulterade i tre olika grupper . Dessa var grupp 1 – De som 
medverkar och upprättar, grupp 2 – De som medverkar men upprättar ej, samt grupp 
3 – De som medverkar vid socialt åtgärdsprogram.  

Grupp 1 anser att alla elever som har behov av särskilt stöd (kunskapsmässigt eller 
socialt) ska ha ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet skrivs tillsammans med elev 
och vårdnadshavare, där efter följer en regelbunden uppföljning och utvärdering, 
beroende på vilka mål och åtgärder som satts upp. Undervisningssätt och arbetsmiljö 
anpassas beroende på överenskomna åtgärder för att ge eleven möjlighet att nå 
målen. De anser vidare att åtgärdsprogrammet är ett viktigt dokument som beskriver 
elevens behov.  

Grupp 2 däremot är delaktiga på så vis att de gör själva kartläggningen och 
identifierar problemet men lämnar över till specialpedagog eller speciallärare.   

Grupp 3 handlar om förskoleklass och fritidshem. Där skiljer sig synen något, 
fritidshemmet kan medverka vid åtgärdsprogram av social karaktär. Det kan handla 
om elever som behöver social träning i grupp och i många fall kan det vara så att 
eleven har en plats på fritidshemmet trots att vårdnadshavare inte arbetar eller 
studerar. I förskoleklasserna är användandet av åtgärdsprogram något olika. På den 
ena skolan upprättas åtgärdsprogrammen av specialpedagog och på den andra skolan 
så anses det att eleverna i förskoleklass inte har samma uppnåendemål som eleverna i 
år 1 – 5 och använder sig därför inte av åtgärdsprogram. I stället arbetar de dagligen 
med varje barn utifrån deras enskilda behov. 

Den andra frågan löd: Tycker du att åtgärdsprogram är ett användbart 

redskap i din dagliga verksamhet och i så fall på vilket sätt?  

I vår analys kom vi fram till två olika kategorier, dels kategori 1 – Positiva, de tycker 
att åtgärdsprogram är ett användbart verktyg, kategori 2 – Tveksamma, de ställer sig 
tveksamma till åtgärdsprogram som ett pedagogiskt redskap.  

Kategori 1 tycker att åtgärdsprogram är ett användbart redskap i sin dagliga 
verksamhet om det används kontinuerligt. Då bli det tydligt för pedagogerna, 
eleverna samt vårdnadshavare. Dessutom finns allt nedskrivet och all personal vet 
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hur det ska arbetas runt eleven. Ett arbetssätt som framkom var att arbeta i liten 
grupp.  

Kategori 2 svarade att det är nog bra att skriva ner vad som behövs göras runt en elev 
för att kunna ha en uppföljning och därefter se vad som har hänt. 
Åtgärdsprogrammet ses även som något som förhoppningsvis sätter en liten press på 
pedagogerna för att saker och ting ska bli gjorda. En pedagog anser att 
åtgärdsprogrammet inte var ett redskap för denne som klasslärare, eftersom denne 
har alla elever i alla ämnen och att det kanske är till mer nytta för ämneslärare.  

 Den tredje och sista frågan löd: Vad tycker du är viktigt i ett åtgärdsprogram 

samt vad bör finnas med?  

Efter analysen fann vi två kategorier, kategori 1 – fokus på tydliga mål samt kategori 
2 – fokus på organisationen.  

Kategori 1 trycker på målformuleringar i ett åtgärdsprogram där tydliga, kortsiktiga 
och långsiktiga mål ska finnas med. Målen ska även vara konkreta och mätbara. 
Dessutom för man fram vikten av elevens delaktighet, vad gör eleven, 
vårdnadshavaren samt pedagogen för att nå målen? Något som också kom fram vid 
analysen, var att ha en uppföljning för att kunna utvärdera om målen uppnåtts.  

Kategori 2 ansåg att det är viktigt att all berörd personal informeras så att alla kan 
arbeta åt samma håll och göra det bästa för barnet. Dessutom är det viktigt att 
föräldrarna informeras och ingår i arbetet. Vidare vill de se tydliga 
ansvarsfördelningar, vem gör vad? 

Både Skola 1 och Skola 2 använder sig av åtgärdsprogram. Dock är det bara en av 
skolorna som tillämpar åtgärdsprogram i förskoleklassen.  

4.2 Resultatpresentation av intervjuer 

Här presenterar vi resultatet av de intervjuer vi genomförde på de båda skolorna. 

4.2.1 Användning 

Analyserna av intervjuerna visade att det finns flera orsaker till att ett 
åtgärdsprogram upprättas, men måluppfyllelsen dominerar. Anledningarna är oftast 
inlärningsproblem som till exempel läs- och skrivinlärningen eller svårigheter i 
matematik. Ett åtgärdsprogram kan även upprättas vid sociala problem, där kan det 
handla om att träna på att vara i grupp och interagera med sina klasskamrater. 
Arbetsgången och organisationen runt ett åtgärdsprogram är ganska likartad på båda 
skolorna, det är oftast klassläraren som identifierar problemet och signalerar till 
specialpedagog eller speciallärare som gör en kartläggning över vad som fungerar och 
inte fungerar, i vilka sammanhang fungerar det och i vilka sammanhang fungerar det 
inte? Efter kartläggningen kan specialpedagogen eller specialläraren ta fram olika 
förslag på lösningar och därefter kontaktas vårdnadshavare för att informeras om 
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situationen. Samtidigt måste problemen formuleras för att kunna hitta lösningar, det 
ska inte lindas in utan alla måste förstå allvaret i situationen. Ofta finns även 
hemmets delaktighet med, men det är viktigt att poängtera att det inte är hemmets 
ansvar utan skolans skyldighet att åtgärda problemet. I åtgärdsprogrammet kan det 
finnas förslag på att ändra undervisningsform, byta gruppsammansättning samt 
gruppstorlek. I vissa fall skrivs det även in att hjälp utifrån ska tas in, till exempel 
psykolog eller kurator.  

4.2.2 Delaktighet  

När det gäller elevens delaktighet i upprättandet av ett åtgärdsprogram så skiljde sig 
svaren åt markant. På Skola 1 svarade alla klart nej och ”inte i dagsläget” men att det 
kommer att ske en förändring, rektorn förklarade att det kommer att bli så att läraren 
tillsammans med eleven kommer att upprätta åtgärdsprogrammet för att på så sätt 
nå delaktighet. På Skola 2 svarade alla att eleverna aldrig kan vara delaktiga till 
hundra procent, detta motiverades med att de är inte är så gamla och därför inte kan 
sätta ord på problem och komma med egna förslag på åtgärder. Däremot anses det 
vara lättare i klasserna från år 4 och uppåt, detta var något som båda skolorna 
svarade. På Skola 2 är personerna som deltar vid upprättandet av ett åtgärdsprogram 
klasslärare, specialpedagog eller speciallärare, elev samt vårdnadshavare. 

Skolornas anpassning till eleverna med åtgärdsprogram innebär både inkludering 
samt enskild undervisning, den enskilda undervisningen sker på elevens villkor, 
denne har själv haft en önskan om att få möjlighet till att träna på till exempel läsning 
tillsammans med en speciallärare. Det är alltså inte så att det har bestämts att en elev 
ska plockas ut ur sitt klassrum utan inkluderas så mycket det bara går.  

Om det finns kortsiktiga mål kan eleven nå upp till dem och på så sätt själv se ett 
lyckat resultat. Detta kan i sin tur leda till att eleven förstår och känner att det går att 
nå målen och genom detta stärks elevens tro på sig själv. I analysen fann vi att 
informanterna såg många fördelar med att använda åtgärdsprogram, mycket 
handlade om vårdnadshavarnas och elevernas delaktighet och inblick i problemet.  

4.2.3 Samsyn 

 Samtliga informanter svarade att de fokuserar på elevens starka sidor, kan man 
bygga på de positiva sidorna och på vad eleven redan kan så stärker man elevens 
självkänsla och självförtroende, risken för misslyckande minskar och förutsättningar 
för inlärning skapas. Alla informanterna anser att ett åtgärdsprogram är ett verktyg i 
elevens vardag om det används på rätt sätt. Läraren kan lägga upp sin undervisning 
på ett sätt som stämmer med vad som har skrivits i åtgärdsprogrammet så att det blir 
ett levande dokument och inte en ”hyllvärmare”. Dessutom är ett åtgärdsprogram 
tydligt och konkret med sina små delmål och tydliga sätt att lösa problemet på. Men 
det framgår även i intervjuerna att det kan finnas vissa problem som inte synliggörs 
eller av någon anledning inte kommer fram till personalen. Problemen kan vara 
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sociala skäl, sjukdom både hos eleven och hos vårdnadshavare eller familjära 
problem så som skilsmässa. Pedagogens egna känslor kan ibland spela in, man har 
helt enkelt för låga krav på eleven, pedagogen kan av olika anledningar tycka synd om 
eleven och därför inte ställa tillräckliga krav. ”-Han/hon gör ju så gott han/hon 
kan…” Organisationen runt omkring eleven anpassas så gott det går med tanke på 
lokaler och resurser. 

4.3 Resultatpresentation av jämförande analys 

När vi jämför våra analyser av enkäterna och intervjuerna ser vi att både personal och 
rektor anser att det är måluppfyllelsen som i största hand är den bidragande faktorn 
till att ett åtgärdsprogram upprättas. Vidare visar en jämförande analys att samtliga 
medverkande pekar på att lyfta eleven genom att i åtgärdsprogrammen ta upp 
elevens styrkor och inte bara problematisera och lägga skuld på eleven.  I enkäter och 
intervjuer framgår det att hemmet ses som en resurs men inte som ett villkor för att 
få eleven att nå målen. Det är alltid skolans ansvar att se till att måluppfyllelsen 
uppnås. 
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5. Resultatanalys och Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vi valde rätt tillvägagångssätt och metod för denna studie. Fördelen med 
att använda både enkät och intervju är att det har gett oss en tydlig plattform att 
jobba med mot våra forskningsfrågor.  Det vi kan tycka så här i efterhand är att det 
kunde ha gett oss ännu mer data att analysera om vi hade haft med ännu en skola, då 
förslagsvis en friskola. Detta för att kunna göra ännu en jämförelse, men då mellan 
kommunala skolor och en fristående skola. När vi tog kontakt med ett antal skolor 
visade det sig att de inte var intresserade och detta kan man ju ställa sig frågande till. 
Detta anser vi kunna vara en begränsning då det finns många olika typer av skolor 
just inom friskoleverksamheterna. 

5.1.1 Enkäter 

 Vi valde att arbeta med en enkät för att få anonymitet och uppriktiga svar. Dessutom 
är det ett bra sätt för att samla in mycket information på ett relativt enkelt och 
tidssparande sätt. Skolorna vi har samarbetat med är relativt små och därför blev 
kanske antalet informanter något lågt. Dock tror vi inte att vi hade fått så väldigt 
skiftande resultat om vi hade haft många fler informanter. Antalet enkäter vi lämnade 
ut var 20 stycken och vi fick tillbaka 18 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 90 
procent. Vi ville inte ha för många frågor då vi förmodade att det skulle vara färre 
som ville medverka, vi gjorde det därför tydligt för informanterna att det handlade 
om att svara på tre frågor. Detta kan vara en orsak till att vi hade så pass hög 
svarsfrekvens. Vi ville inte att informanterna skulle vara allt för förberedda på vad vår 
forskning handlade om precist, utan vi presenterade enkäten som en undersökning 
av arbete med åtgärdsprogram i största allmänhet. Kanske hade vi fått allt för 
tillrättalagda svar om informanterna varit insatta i vår frågeställning.  

5.1.2 Intervjuer 

När det kommer till intervjuer finns det mer att tillägga, för att genomföra en god 
intervju krävs en viss teknik och erfarenhet för att lyckas bra. Detta kände vi båda att 
vi till viss del saknade. Vi valde att använda oss av intervjuer då de kan ge chans att 
ställa följdfrågor när ett intressant svar ges, dessutom ger en intervju en större 
flexibilitet och djupare insikt när man sitter ansikte mot ansikte. Något som visade 
sig vara svårt var att ställa ”rätt” följdfråga och intervjun gick mest från fråga till 
fråga. Men med det menar vi inte att vi inte fick svar på våra frågor. Vi hade två olika 
tillvägagångssätt vid intervjuerna, en intervjuade och skrev ner svaren på samma 
gång vilket tog lång tid, styckade upp intervjun då svaren skrevs ner samtidigt. Den 
andra metoden var att spela in intervjun och där efter att transkribera det inspelade. 
Fördelen med detta var att det gick att lyssna om vid behov, nackdelen är att det tar 
lång tid men det har man igen när man ska analysera intervjuerna. Anledningen till 
att vi använde oss av olika intervjumetoder var att när det vid det inbokade 
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intervjutillfället var att bandspelaren som skulle användas var trasig. Detta medförde 
att dessa intervjuer fick skrivas ner direkt. För att här ha fått bästa datamaterial 
borde vi ha medverkat båda två för att nå det optimala tillvägagångssättet. Då hade vi 
både kunna skriva direkt men samtidigt gjort en bandupptagning, vi hade även fått 
två synvinklar från intervjun och på så sätt kunnat göra en vidare analys. 

5.2 Resultatanalys och Resultatdiskussion 

Utifrån den litteratur och de data vi har samlat in kan vi dra slutsatsen att båda 
skolorna använder sig av åtgärdsprogram. I detta avsnitt kommer vi att analysera och 
diskutera resultatet utifrån våra frågeställningar.  

5.2.1  Resultatanalys samt resultatdiskussion av enkäter 

I Grundskoleförordningen 5 kap. 1 § (tredje och fjärde stycket) står det att när 
skolans personal, vårdnadshavare eller att det på annat sätt framkommer att en elev 
riskerar att inte nå målen i skolan ska det upprättas ett åtgärdsprogram. Via 
enkätundersökningen framgick det att båda skolorna använder sig av 
åtgärdsprogram. Lpo 94 säger att alla elever har rätt att nå alla mål, och vid 
misstanke att en elev inte kommer att nå målen ska ett åtgärdsprogram upprättas. 
Vidare står det i Lpo 94 att undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov, detta såg vi i undersökningen då pedagoger svarade att de 
anpassar sitt undervisningssätt och arbetsmiljön beroende på de åtgärder som man 
har kommit fram till. På skolorna upprättas åtgärdsprogrammen oftast av en 
specialpedagog eller speciallärare. Först görs en kartläggning av pedagogerna, genom 
observationer tar man reda på hur barnets problem ser ut, när fungerar eleven, när 
fungerar det inte? Finns det miljöfaktorer, gruppsammansättning, 
undervisningsform och så vidare. Dessutom kan en elev ha problem utanför skolans 
väggar som gör att eleven inte kan ta till sig undervisningen, Asp-Onsjö (2006).  I 
Skolverket (2008) framgår det att det även kan handla om psykosociala svårigheter, 
där kan även fritidshemmet komplettera bilden av hur en yngre elev fungerar i olika 
sammanhang. 
 I analysen av enkätsvaren visade det sig att pedagoger på fritidshem ser en fördel i 
att ha ett socialt åtgärdsprogram där eleven får ingå i ett gruppsammanhang och får 
på så vis den viktiga sociala träning som behövs. Vi anser att det är självklart att ett 
åtgärdsprogram ska ta upp både måluppfyllelse och sociala problem, vidare i 
analysen visade det sig att fritidshemmen endast var med vid så kallade sociala 
åtgärdsprogram. I dag är oftast en fritidspedagog knuten till en klass och vi anser att 
denne även har mycket att bidra med även när det gäller de kunskapsinriktade 
åtgärdsprogrammen. Ibland har fritidspedagogen en roll som resurs i en klass där det 
behövs mycket vuxennärvaro både när det gäller kunskaps – och den sociala 
träningen. 
 
Många i undersökningen ansåg att det är viktigt att alla vuxna runt eleven är insatta i 
elevens behov för att kunna bidra på bästa sätt. I Allmänna råd för arbete med 
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åtgärdsprogram (2008) står det att en tydlig ansvarsfördelning ska finnas med i ett 
åtgärdsprogram. Om det finns en tydlig bild över vem som gör vad, både i skolan och 
i hemmet ger man eleven bättre förutsättningar att lyckas. I Lpo 94 (2006) står det 
att skolan och vårdnadshavaren skapar de bästa förutsättningarna och lärandet för 
eleven när de samarbetar. Något som framgår av enkätsvaren är att det ska finnas 
tydliga kort- och långsiktiga mål. Något som överensstämmer med vår 
litteraturgenomgång. Öhlmér (2009) framhåller i sin bok Åtgärdsprogram – Ett 
verktyg i skolans vardag att mål på kort och lång sikt ska finnas med i ett 
åtgärdsprogram. Dessutom ska det finnas med datum för uppföljning och 
utvärdering. De som anses vara positivt inställda till åtgärdsprogram skriver att de 
använder dem kontinuerligt i sin pedagogiska planering. De säger att de finns tydliga 
mål, för dem som pedagoger, för eleven själv och för vårdnadshavaren, som ska 
uppnås och de kan utifrån målen lägga upp sin undervisning. Det visade sig även att 
det fanns pedagoger som var tveksamma till åtgärdsprogram som ett pedagogiskt 
verktyg. En pedagog svarade att denne har alla elever i samtliga ämnen och detta gör 
att denne vet vad alla kan och inte kan. Den här inställningen visar att det är lätt att 
ett åtgärdsprogram lätt kan bli en hyllvärmare och inte ett levande dokument.  
I förskoleklasserna arbetar skolorna på olika sätt, på Skola 2 har eleverna i 
förskoleklass inga åtgärdsprogram, detta motiveras av att eleverna inte har samma 
kunskapsmål som eleverna i år 1 – 5. Men pedagogerna framhåller att de på daglig 
basis arbetar med alla barn och det handlar mest om den sociala träningen. 
Inlärningen sker på ett lekfullt sätt och på barnens nivå. På Skola 1 arbetar de ett 
likvärdigt sätt, men använder sig av åtgärdsprogram när oro väcks över den sociala 
utvecklingen.  Här ser vi en viss skillnad i arbetssättet, vi ser dock inte att något sätt 
är bättre än det andra. I båda fallen uppmärksammas eleverna och pedagogerna 
arbetar aktivt på de olika sätten.  
 

5.2.2  Resultatanalys samt resultatdiskussion av intervjuer 

 

När vi analyserade våra intervjuer fick vi fram relativt likartade svar, slutsatsen är 
nämligen att måluppfyllelsen är det stora skälet till att ett åtgärdsprogram upprättas 
helt i enighet med Skolverket (2008) där det står att ett åtgärdsprogram ska upprätts 
vid misstanke att en elev inte kommer att nå målen som är satta i kursplanerna. 
Arbetsgången och organisationen runt ett åtgärdsprogram visade sig stämma med 
vad Larsson-Swärd (1999) som beskriver vikten av bakgrundsfaktorer, kartläggning, 
åtgärder, återkommande uppföljning. Vad vet man om eleven? Genom observationer 
ges en bild av hur elevens problem ser ut. Vilken målsättning har vi? Vad gör vi? Det 
ska även finnas med datum för en uppföljning där det utvärderas hur det har gått.  
 
Genom analys av intervjuerna kunde vi se att båda skolorna arbetade på ett liknande 
sätt för att få en tydlig formulering av åtgärdsprogrammet. Det finns säkert inga 
patentlösningar på hur en skola ska gå tillväga vid upprättandet av ett 
åtgärdsprogram, men vi tror att så länge dessa ovan nämnda faktorer finns med så får 
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skolan med helheten runt eleven. Det är alltså egentligen upp till varje skola att hitta 
det bästa sättet som passar just den skolan. Huvudsaken är att skolan följer 
Skolverkets riktlinjer. När det gäller vilka som är delaktiga i upprättande är det alltid 
klassläraren tillsammans med specialpedagog eller speciallärare, men det kan skilja 
sig åt när det gäller elev och vårdnadshavares medverkan. Enligt 
Utbildningsdepartementet (2009:25 del 1, s. 42-43) skall elev och vårdnadshavare 
ges möjlighet till att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. Men i en del fall kan det 
vara svårt att få vårdnadshavaren att komma till skolan, det kan bero på många 
orsaker till exempel svårigheter att ta sig från arbetsplatsen, lång resväg från arbetet, 
sjukdom, språksvårigheter och så vidare. Dessa svårigheter gör att pedagogen måste 
ta kontakt med vårdnadshavaren på annat sätt, exempelvis via telefon för att ge 
vårdnadshavaren den information han eller hon har rätt till. Då kan 
specialpedagogen eller specialläraren sitta tillsammans med eleven på skolan och visa 
och förklara för eleven vad som står i åtgärdsprogrammet samt fråga om det är något 
eleven vill ändra på och sedan skicka hem det för påskrift från vårdnadshavare. Detta 
sätt använder den ena skolan sig av och vi tycker att det är en godtagbar lösning då en 
del vårdnadshavare inte har möjlighet att närvara.  
 
Både Skolverket (2008) och Öhlmér (2009) skriver att det är viktigt att utgå från 
elevens styrkor och intressen. Detta var alla informanter överens om och vi håller 
med om att det bästa sättet är att bygga upp elevens självförtroende genom att via 
små överskådliga delmål kunna se och känna att eleven lyckas med sitt lärande. Detta 
blir ett sätt att bygga upp i stället för att bryta ner, eleven stärks i sitt tänkande och en 
negativ spiral kan förhoppningsvis brytas. Detta tycker vi är en av de viktigaste 
delarna i ett åtgärdsprogram, för utan självförtroende kan en elev inte utvecklas på 
ett positivt sätt. I stället kan eleven fastna i ett negativt mönster och inte vara kapabel 
att ta till sig kunskap och undervisning. Därför är det av yttersta vikt att varje 
pedagog har detta i åtanke vid mötet med alla elever och framför allt elever med 
svårigheter. Åtgärdsprogrammet som verktyg i elevens och skolans vardag är tydligt 
om det används på rätt sätt. Det får inte bli liggande på en hylla eller sittande i en 
pärm. För att det ska kunna användas i verksamheten måste alla runt eleven vara 
medvetna och insatta i elevens problematik, på så sätt kan alla hjälpa eleven på bästa 
sätt. Om ett åtgärdsprogram är fint formulerat och utarbetat på bästa sätt men ligger 
på en hylla gör det ingen som helst nytta utan det måste vara ett levande dokument!  
Fördelarna med ett åtgärdsprogram är många, bland annat ger de en tydlig bild av ett 
problem men även av elevens styrkor. Det ger en delaktighet för eleven i sin skolgång 
samt att föräldrarna får en inblick och blir uppmärksamma på problemet. Vi tycker 
att det är ett tydligt sätt för skolan att visa att den ser varje elev och att alla problem 
tas på allvar. Dessutom samlas det flera vuxna runt en och samma elev, vilket gör att 
eleven får ta del av alla starka sidor och kompetenser. Kan man sedan dessutom få 
det att framgå att ett åtgärdsprogram inte är ett straff utan en möjlighet försvinner 
nog eventuella negativa åsikter hos både vårdnadshavare och elever. Självklart finns 
det även nackdelar som till exempel att det finns dolda problem som inte kommer 
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fram, pedagogernas egna känslor kan bidra till att en elev får för låga krav på sig 
något som inte är att göra eleven en tjänst.  
 
I dag, till skillnad från förr då man la problemet på individnivå, det så kallade 
kategoriska perspektivet (Persson 2001), utgår båda skolorna från det relationella 
perspektivet som innebär att man söker orsaker till en elevs problem på 
organisationsnivå. En elev ska aldrig behöva känna att den är bärare av ett problem.  
Skolverket säger att det finns olika vägar att nå målet och skolan har ett ansvar för 
elever med svårigheter att nå dem. Undervisningen kan därför aldrig utformas lika 
för alla. Därför är ett åtgärdsprogram ett utmärkt instrument då eleven får en 
individuellt utformad plan för att nå målen.  
 
När det kommer till att en elev ska gå ifrån för att träna till exempel läsning tycker vi 
att det är viktigt att det är eleven som själv har fått välja detta samt att 
specialpedagogen eller specialläraren är lyhörd och känner av läget, det kanske inte 
är så lämpligt att hämta en elev då den missar något annat väsentligt i klassrummet. 
Här handlar det om inkludering. Nilholm (2006) beskriver begreppet inkludering 
som att barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans normala och vanliga 
miljöer. För att en elev inte ska missa det som sker i klassrummet är det viktigt att 
lägga schema för lästräningen när något liknande pågår i klassen, eller när det är mer 
individuellt arbete för alla elever. Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram är inte 
eleverna delaktiga till hundra procent, på den ena skolan är eleven inte med alls i 
dagsläget men detta kommer att ändras så att elev och klasslärare skriver 
åtgärdsprogrammet tillsammans. Delaktighet beskrivs av Almqvist, Eriksson och 
Granlund (2004) som ett begrepp i fyra komponenter, dessa är känslan/upplevelsen 
av engagemang, motivation och agerande, sammanhangets upplevda betingelser. I 
processen delaktighet är samspel och miljö viktiga faktorer. Det är svårt att bedöma 
en individs delaktighet genom observationer av dennes beteende i en viss situation då 
det endast är individen själv som kan uttrycka upplevelsen av delaktighet. Därför 
anser vi att en uppföljning och utvärdering där barnet får komma till tals är av största 
vikt. Detta ser vi som en förutsättning för att kunna upprätta ett åtgärdsprogram där 
elevens behov sätts i centrum. Om inte eleven är delaktig kan denne inte heller 
påverka innehållet alls. På den andra skolan är alla elever delaktiga utifrån sin 
kapacitet. De yngre barnen i år 1 – 3 kan ha svårt att sätta ord på problem och 
eventuella åtgärder, de tycker oftast att allt går bra och när det är något de behöver 
träna på så är de med på det och tycker att det är roligt. Det gäller ju att förklara för 
de små eleverna på ett sätt som gör att de förstår vad det handlar om. Lyhördhet är 
viktigt när det kommer till hur problemet ska lösas. Ska eleven träna enskilt 
tillsammans med specialpedagog eller speciallärare eller ska eleven träna i 
klassrummet tillsammans med sina klasskamrater? Det beror alldeles på vad som ska 
tränas, och hur eleven vill göra.  
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5.2.3 Slutsatser 

Använder sig skolan av åtgärdsprogram?   

Genom svaren på enkäterna och intervjuerna framgår det tydligt att båda skolorna 
använder sig av åtgärdsprogram. I litteraturen visar vi på vad Öhlmér (2009) och 
Larsson-Swärd (1999) anser att upplägget för ett åtgärdsprogram ska innehålla, när 
vi läser Skolverket (2008) hittar vi ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska 
utformas utan mer en rekommendation på vad som bör göras och finnas med. Detta 
lämnar det ganska öppet för respektive skola att utforma sina åtgärdsprogram på vad 
de finner vara bästa sätt. Och det som fungerar på en skola behöver ju inte 
nödvändigtvis fungera bra på en annan. I vår undersökning så tittade vi aldrig på 
några upprättade åtgärdsprogram utan vi sträckte oss till att ställa frågor kring 
utformningen. Men vi kom fram till att de båda skolorna använde sig av 
åtgärdsprogram och att de på flera sätt hade med de komponenter som både Öhlmér 
och Larsson-Swärd rekommenderar. En skillnad mellan skolorna var att det 
användes åtgärdsprogram i förskoleklassen på Skola 1 men inte på Skola 2. Orsaken 
till detta vet vi inte men vi kan spekulera kring varför. Kanske anser personalen att de 
tidigt vill ha ett instrument samt kunskaper om elevernas svårigheter för att så tidigt 
som möjligt kunna sätta in åtgärder? Den andra skolan resonerar som så att de 
dagligen arbetar med den sociala biten och inte mot några kunskapsmål i 
förskoleklassen. Dessutom står det i Skolverket (2008) att förskoleklassen inte 
omfattas av kravet på åtgärdsprogram. 

Finns en samsyn bland pedagogisk personal, eller skiljer deras syn på 

åtgärdsprogram åt? I så fall hur och varför?  

I det stora hela finns det en samsyn angående åtgärdsprogram. Åsikterna skiljer sig 
dock lite när det gäller hur pedagogerna ser på att använda åtgärdsprogrammet som 
ett verktyg i elevens vardag. Flertalet tycker att det är ett användbart redskap och ett 
levande dokument när det används i planeringen och upplägget av lektioner 
anpassade efter elevernas behov. Dock tycker någon att denne har så pass stor koll på 
hela sin klass då denne är klasslärare och anser att åtgärdsprogrammet kanske är till 
mer nytta för en ämneslärare. Detta gäller synen på åtgärdsprogram som ett verktyg 
och inte frågan om det finns överhuvudtaget. Det finns även en samsyn angående vad 
som bör finnas med i ett åtgärdsprogram och att det ska fokuseras på elevens styrkor 
och intressen för att på så sätt bygga upp elevens självförtroende. Detta togs upp 
redan i Lgr80 (1980).  Kortsiktiga, tydliga mål framgår också vara viktiga för att få 
eleven att se sin egen framgång, dessutom ska målen vara konkreta och mätbara. 
Något som både Larsson-Swärd (1999) och Öhlmér (2009) anser vara med i ett 
åtgärdsprogram. Uppföljning och utvärdering samt elevens och vårdnadshavarens 
delaktighet är en viktig del i upprättandet av ett åtgärdsprogram, detta framkommer i 
alla enkätsvar.  
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Har rektor och pedagogisk personal samma syn på åtgärdsprogram? 

När vi jämför rektors svar på intervjun och personalens svar på enkäten så hittar vi 
inga stora skillnader, fokus ligger på måluppfyllelsen och styrkor hos eleven men 
samtidigt är det viktigt att visa på problemet för att kunna hitta lösningar. I 
Skolverket (2008) finns det riktlinjer som visar på hur man ska utforma ett 
åtgärdsprogram. Detta har all pedagogisk personal kunskap om. Rektorerna trycker 
på inkludering, något som beskrivs av Nilholm (2006), men det är även upp till 
eleven att välja om denne vill ha möjlighet till enskild undervisning i vissa fall. Detta 
ses som en del i elevens delaktighet i upprättandet av dennes åtgärdsprogram. 

Anser den pedagogiska personalen att eleven är delaktig i upprättandet 

av ett åtgärdsprogram? 

Här är det skillnad mellan skolorna, på Skola 2 är eleven delaktig utefter dennes 
mognad, de yngre eleverna är med men kan ha svårt att sätta ord på problem och 
komma med egna förslag på åtgärder. Delaktighet kan enligt Almqvist, Eriksson och 
Granlund (2004) vara svårt att uppmäta då det är individens egna upplevelser av 
delaktighet och det är således denne som då kan uttrycka sin känsla av delaktighet. 
För det mesta tycker eleverna att åtgärderna är roliga. De får även vara med och 
bestämma om de ska träna i klassrummet eller enskilt och detta kan variera beroende 
på vad som behövs tränas. Asp-Onsjö (2006) menar att delaktighet är en möjlighet 
för vårdnadshavare och elev att medverka vid upprättandet av ett åtgärdsprogram. På 
Skola 1 är inte eleven delaktig för tillfället, men det är mot en delaktighet rektorn vill 
och är på väg så att det är läraren tillsammans med eleven som skapar ett 
åtgärdsprogram.   

5.3 Sammanfattning 

Vi anser att vi har fått svar på våra forskningsfrågor då det har framkommit att båda 
skolorna använder sig av åtgärdsprogram. Visserligen skiljer sig synen på nyttan med 
åtgärdsprogram något åt, men de flesta är positiva och ser åtgärdsprogrammet som 
ett instrument i den dagliga pedagogiska verksamheten. De som inte tycker att det är 
ett verktyg anser att de redan vet allt om alla sina elever och på så sätt har överblick 
över elevernas behov. Fritidshemmen fyller en mer social funktion, men det är helt 
klart involverade i arbetet runt eleverna. Vi ser det som en helhet där skolans alla 
resurser tas tillvara på bästa sätt. Många elever behöver inte bara stöd i skolan utan 
ofta även socialt. 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Som fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att se hur skolornas 
arbete med åtgärdsprogram fungerar i praktiken. Ser det ut som på pappret i 
verkligheten? Är åtgärdsprogrammet ett levande dokument? I många fall kan det visa 
sig att teori och praktik inte stämmer överrens. Det hade även varit intressant att få 
vara delaktiga i processen med att kartlägga, upprätta och utvärdera ett 
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åtgärdsprogram. Då skulle vi få en verklig uppfattning om hur arbetet med att 
upprätta åtgärdsprogram går till. 

5.5 Pedagogisk relevans 

Vi anser att det är varje elevs rättighet att få de instrument de behöver för att kunna 
uppnå skolans kunskapsmål. Därför är det av största vikt att alla pedagoger inser 
fördelen med att använda åtgärdsprogram. Då kan alla pedagoger runt eleverna bidra 
med sina specifika kompetenser och på så sätt ge alla elever en rättvis chans att göra 
detta. Därför anser vi att denna undersökning har en stor pedagogisk relevans. Vi 
hoppas att kunna bidra till att blivande pedagoger får en förståelse för vikten av att 
upprätta ett åtgärdsprogram då det ger eleverna större möjligheter att nå de viktiga 
kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Om ett åtgärdsprogram används på rätta 
sätt så hjälper det inte bara eleven utan kan fungera som ett kraftfullt verktyg för alla 
pedagoger runt denna elev. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor till pedagogisk personal 

 

 

Använder sig Din skola av åtgärdsprogram och i så fall, hur arbetar Du utifrån det? 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Tycker Du att åtgärdsprogram är ett användbart redskap i din dagliga verksamhet 
och i så fall, på vilket sätt? 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Vad tycker Du är viktigt i ett åtgärdsprogram? Vad bör finnas med? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till rektor, specialpedagog/-lärare samt skolsköterska 

 

1 Hur länge har du varit verksam i yrket? 
 
 

2 Varför upprättas ett åtgärdsprogram? Vad eller vilka är orsakerna? 
 
 

3 Hur ser arbetsgången och organisationen ut kring ett åtgärdsprogram? 
 
 

4 Vilka är personerna som deltar vid upprättandet av ett åtgärdsprogram? 
 
 

5 Vad fokuserar ni på i ett åtgärdsprogram och varför? 
 
 

6 Kan man använda ett åtgärdsprogram som ett verktyg i skolans/elevens 
vardag? Hur i så fall? 
 
 

7 Ser du några för- och nackdelar med åtgärdsprogram? 
 
 

8 Hur anpassas den pedagogiska verksamheten efter en elev i behov av 
särskilt stöd? Har skolan det utrymmet? 
 
 

9 Framställer ni elevens styrkor samt orsakerna till problemet i ett 
åtgärdsprogram? I så fall hur? 
 
 

10 Är eleven delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram? Om ja, 
på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

 

         



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 


