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Elevdokumentationen i skolan är omfattande, bland annat genom att individuella 

utvecklingsplaner för skolans samtliga elever skrivs och för elever i behov av särskilt stöd ska 

ett åtgärdsprogram upprättas. I denna studie problematiseras texter i åtgärdsprogram. 

Syftet med denna studie är att undersöka och få en fördjupad förståelse av hur 

beteenderelaterade problem beskrivs i form av texter i åtgärdsprogram för flickor respektive 

pojkar och vilka pedagogiska åtgärder som föreslås på de olika nivåerna organisations-, 

grupp- och individnivå. 

För att undersöka fältet används den kvalitativa metoden och textanalys som metodansats. I 

studien ingår 18 åtgärdsprogram för årskurs 6-9 i tre olika kommuner vid tre kommunala 

skolor.  

Studiens resultat visar att det teoretiska perspektiv som dominerar inom problembeskrivningarna är 

det kategoriska, där individen ses som bärare av problemen. Något som även tidigare forskning har 

visat. De pedagogiska åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammen beskrivs i huvudsak på 

individnivå, även detta ligger i linje med andra studiers resultat. Till skillnad från andra studier kan 

i resultaten inte ses tydliga beskrivningar som visar på skillnader i hur pojkar och flickor skrivs 

fram i problembeskrivning. Däremot ligger resultaten i linje med tidigare forskning att 

elevdokumentationen tydligt visar att eleven betraktas av skolan som avvikande och att detta 

formuleras i text som är mycket skild från styrdokumentens riktlinjer. 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet i denna studie är att åtgärdsprogrammens texter behöver 

förtydligas så att elevens behov tydliggörs och det särskilda stöd som eleven är berättigad till 

synliggörs. Ytterligare en slutsats är att åtgärder på organisations- och gruppnivå mer kan beaktas 

då åtgärdsprogram upprättas.  

Nyckelord: Åtgärdsprogram, Problembeskrivning, Åtgärder, Kategoriskt perspektiv, 

Relationellt perspektiv, Dilemmaperspektivet 
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1. Inledning 

Utifrån egen yrkesverksamhet som lärare och genom studier i specialpedagogik vid 

Mälardalens högskola har intresset väckts för att knyta ihop teori och praktik. En mängd idéer 

till fortsatta studier har formats under studietiden, vilket har lett till att fokus för denna studie 

lagts på texter i åtgärdsprogram. Under kursen Teori och metod i specialpedagogisk 

forskning, genomfördes en fältstudie där jag undersökte texter i sex åtgärdsprogram, varefter 

jag blev än mer övertygad om att detta område bör studeras ytterligare för att åtgärdsprogram 

ska kunna bli ett redskap i den pedagogiska verksamheten för lärare och därmed bidra till 

elevens utveckling. Åtgärdsprogrammets syfte är att säkerställa elevens behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2008a). Resultatet jag kunde se i ovan nämnda studie, gjorde att jag ville fortsätta 

undersöka detta område. 

      Vad är det då i texterna som är intressant att undersöka? Genom att studera formuleringar 

i åtgärdsprogram kan ytterligare kunskap läggas till tidigare forskning och därmed skapa en 

större förståelse för hur skolor beskriver problem och stödåtgärder i sin strävan att hjälpa alla 

elever att nå målen. I en skola för alla, ska alla elever ges möjlighet att nå de uppsatta mål 

som styrdokumenten (SFS 2010:800; SKOLFS 2010:37; SKOLFS 2011:19) beskriver. Det 

kan gälla kunskapsmässiga eller sociala mål. Stöd ska finnas för skolans samtliga elever och 

detta kan innebära att vissa elever har både en individuell utvecklingsplan och ett 

åtgärdsprogram i sin pedagogiska dokumentationsportfölj. De skrivna dokument, som såväl 

individuell utvecklingsplan som åtgärdsprogram juridiskt sett utgör, är allmänna handlingar 

vilka kan vara delvis sekretessbelagda eller offentliga (Skolverket, 2008a) och de kommer 

således att tolkas av de berörda, men de kan också komma att läsas och granskas av 

utomstående, exempelvis som datamaterial i forskningssyfte. Väsentligt är då att 

uppmärksamma den konsekvens texten i dokumenten kan få för individen, vilket kan innebära 

antingen en möjlighet till utveckling eller ett hinder. Det är därför av vikt att dessa dokument 

författas professionellt och att etiska aspekter beaktas (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009; Vetenskapsrådet, 2011). Texten i åtgärdsprogram ska syfta till att hjälpa barnet i sin 

utveckling och även skapa verktyg för pedagogen som genom sin yrkesutövning ska utgöra en 

del av det stöd som beskrivs i programmen genom att anpassa undervisningssituationen för 

eleven (Asp-Onsjö, 2006, Skolverket, 2008a). Studier visar hur elever beskrivs i 

åtgärdsprogram utifrån jämförelse med idealeleven och vilka brister de har i förhållande till 

denne (Isaksson, 2009), något som kan få negativa konsekvenser för den egna självbilden 

(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Texter i elevdokument kan antingen för barnet 
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komma att kännas som hugg från ”skriftens svärd” eller användas som ”/…/ en machete i 

djungeln för att hugga fram en framkomlig väg för eleven att nå målen” (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009, s. 9).  

      Språket i åtgärdsprogram har studerats av många forskare och det framgår av flera studier 

att elever ofta ses som problembärare (Isaksson, 2009; Asp-Onsjö, 2008; Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009) samt att liten uppmärksamhet ägnas organisations- och 

gruppnivåerna. Det är därför av intresse att i denna studie fokusera text i elevdokumentation 

genom att undersöka hur åtgärdsprogram är formulerade och då speciellt för att se hur pojkar 

och flickor skrivs fram i problembeskrivning och vilka åtgärder som föreslås på de olika 

nivåerna organisations-, grupp- och individnivå. 

      Ovan har jag beskrivit några orsaker till valet av denna studies syfte, därför blir det 

relevant att nedan preliminärt ange detta. 

Preliminärt syfte 

Avsikten med föreliggande studie är att undersöka hur beteendeproblematik beskrivs i 

åtgärdsprogram och hur pedagogiska insatser formuleras utifrån den kunskapen. Genom att 

problematisera och studera texter i åtgärdsprogram, söker jag förstå hur flickor och pojkar, 

som av skolan bedöms vara i svårigheter, beskrivs och hur ansvaret gällande särskilda 

stödåtgärder är fördelade inom de olika delarna organisations-, grupp- och individnivå.  

Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första del, Inledning, ges bakgrunden till intresseområdet, studiens preliminära 

syfte och uppsatsens disposition. Därefter följer avsnittet Bakgrund med ett urval av tidigare 

och samtida forskning kring åtgärdsprogram för att belysa relationen mellan redan känd fakta 

i relevant litteratur och huvudfrågeställningen i denna studie, problematisering av text i 

åtgärdsprogram. I denna del beskrivs sedan uppsatsens teoretiska utgångspunkter följt av 

preciserat syfte och frågeställningar. 

      Under rubriken Metod beskrivs metodvalet för inhämtning av empiri, urval och 

bearbetning av empiri. Forskningsetiska reflektioner ingår i metoddelen. Uppsatsens 

frågeställningar behandlas genom textanalys i tolkningsdelen under avsnittet Resultat. De 

delar som ingår i kapitlet Diskussion är resultatsammanfattning, metod- och resultatdiskussion 

samt konklusion följt av den avslutande delen om tankar kring fortsatt forskning. 

 

 



7 

 

2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras ett urval av styrdokument samt viss historisk och samtida 

forskning som rör åtgärdsprogram, där tidigare forskning behandlas under olika temarubriker. 

Sist i denna del anges preciserat syfte och frågeställningar. 

Styrdokument 

Skolan styrs av skrivna dokument, styrdokument, såsom lagar, föreskrifter och förordningar.  

Lgr11 (SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2011:19) innehåller den nu gällande läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt kunskapskrav för ämnen i grundskolan. 

I delen Övergripande mål och riktlinjer anges att ”Alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande” (SKOLFS 2010:37, s. 14). Skollagens text visar 

rektors ansvar gällande detta stöd (SFS 2010:800, 3 kap. 7-12 §§), då det uttrycks att rektor 

skyndsamt ska utreda om en elev är i behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven. Det är 

även rektor som, om utredningen så visar, beslutar att åtgärdsprogram ska upprättas samt om 

särskilt stöd ska ges i annan undervisningsgrupp än den eleven normalt tillhör eller som 

anpassad studiegång med eventuella avvikelser gällande tim- och kursplan. En utredning, som 

kan leda till att åtgärdsprogram skrivs, ska också inledas om särskilt stöd, ”om eleven vid 

upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig 

till en allvarligare förseelse” (SFS 2010:800, 5 kap. 9-10 §§). Ibland kan en utredning göras 

snabbt på den enskilda skolan, ibland behövs en mer utförlig utredning med externa aktörer 

om kompetensen inte finns på skolan. Utredningen ska beakta skol-, grupp- och individnivå 

när elevens svårigheter beskrivs och ”Fokus måste ligga på de åtgärder som skolan har ansvar 

för” (Skolverket, 2008a, s. 16). 

      De allmänna råd som Skolverket gett ut gällande arbete med åtgärdsprogram ska ses som 

rekommendationer som skolorna bör följa. Ett av skälen till dessa rekommendationer anges 

vara att eleven ofta skrivs fram som ensam bärare av problem som skolan genom programmet 

önskar åtgärda. 

Åtgärdsprogram 

Det rapporteras att den pedagogiska dokumentationen kring elever har ökat väsentligt under 

de senaste åren (Isaksson, 2009; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009), bland annat genom 

införandet av skriftliga omdömen i alla ämnen och individuella utvecklingsplaner för alla 

elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (Skolverket 2008b). 
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Därtill kommer åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilda stödinsatser, med av 

rektor bestämd pedagogisk utredning som utgångspunkt (SFS 2010:800). De dokument som 

fokuseras i denna uppsats är åtgärdsprogram, vars syfte är ”/…/ att säkerställa att en elevs 

behov av särskilt stöd tillgodoses” (Skolverket 2008a, s. 6). Det särskilda stödet kan gälla stöd 

för att nå kunskapsmål eller sociala mål (Asp-Onsjö, 2008, Skolverket, 2008a). Begreppet 

elev i behov av särskilt stöd är att betrakta som kontextbundet och samma elev kan i vissa fall 

betraktas tillhöra denna grupp och ibland inte (Asp-Onsjö, 2006). I denna uppsats används 

begreppet då eleven har ett åtgärdsprogram upprättat.  

      Ur svenskt perspektiv användes begreppet åtgärdsprogram i skolans värld för första 

gången (Asp-Onsjö, 2006) i utredningen för skolans inre arbete, SIA-utredningen  

(SOU 1974:53). Utredningens titel visar att skolans arbetsmiljö skulle utredas, vilket innebar 

att skolmiljön var i fokus då svårigheter för elever uppmärksammades. I läroplanen Lgr 80 

stod begreppet åtgärdsprogram för det redskap som skolan använde i sin uppföljning av 

arbetet för elever som hade skolsvårigheter i grundskolan (Andréasson, 2008) och skolan 

skulle först granska sitt eget arbete och styra om resurser innan individuella åtgärder sattes in 

(Wahlund, 2002), vilket enligt Lahdenperä (1997) kan ses som ett kontextuellt synsätt, där 

organisationen av skolans arbete står i fokus vid analys och åtgärder. 

Historisk översikt 

För att förstå balansakten mellan vad som betraktats som normalt respektive avvikande kan 

Isakssons (2009) historiska översikt från 1950-talets syn på elevers olikheter och hur dessa 

frågor hanterades genom segregation via hjälpklasser, obs-klasser och klinikundervisning vara 

intressant att nämna. Även om integreringstanken förekom redan under 60-talet i 

policydokument menar Isaksson (2009) att SIA-utredningen (SOU 1974:53) under 70-talet 

uppmärksammade skolmiljöns betydelse för elevers skolsvårigheter samt att 80- och 90-talets 

övergång till målstyrning och decentralisering innebar ett ökat ansvar på kommunerna att 

fördela resurserna. Detta medförde ökat krav på dokumentation av elevers utveckling. Den då 

gällande skollagen (SFS 1985:1100) talade endast om att skolan skulle vara en skola för alla, 

emedan grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) beskrev huvudmannens skyldighet att 

upprätta ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (Isaksson, 2009). 

      Tydliggörandet av rektors utredningsansvar, ses av Isaksson som något som stärkte 

elevens rättigheter. Skolans arbetssätt och skolmiljöns betydelse har under det senaste 

decenniet satts mer i fokus genom Skolverkets skrifter angående åtgärdsprogram (Skolverket, 

2001, 2003, 2008a), vilket ger elev och förälder möjlighet till ökad delaktighet och dialog. I 
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skollagen (SFS 2010:800) anges att beslut som fattas genom åtgärdsprogrammen kan 

överklagas till skolväsendets överklagandenämnd, vilket ytterligare stärker elevs och 

vårdnadshavares delaktighet. 

      Genom införandet av 1994 års läroplan, Lpo 94, och den mål- och resultatstyrda skolan 

ökade antalet åtgärdsprogram och samarbetet mellan hem och skola betonades vid 

upprättande av åtgärdsprogram. Sedan 1995 är skolan skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram 

för elever i behov av särskilt stöd och från 2001 omfattas alla skolformer utom förskoleklass 

och vuxenutbildning av denna skyldighet om åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 

stöd (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

      Av åtgärdsprogrammet ska i dagsläget framgå vad i skolsituationen som orsakar eleven 

svårigheter och skolan ska utifrån detta sedan sätta in lämpliga åtgärder. Programmet är en 

skriftlig bekräftelse på de åtgärder skolan ska vidta i sitt fortsatta arbete kring det särskilda 

stödet för eleven (Skolverket, 2008a). 

Åtgärdsprogram utanför Sverige 

Internationellt sett finns även en laglig rätt till stöd för elever i behov av särskilt stöd och 

dokument som liknar åtgärdsprogrammen i Sverige förekommer i många länder. Prunty 

(2011) definierar begreppet Individual Education Plan (IEP), som åtgärdsprogram benämns på 

Irland, genom att återge texten i NSCE (National Council for Special Education, citerad i 

Prunty, 2011): 

/…/ a written document prepared for a named student which specifies the learning goals that are 
to be achieved by the student over a set period of time and the teaching strategies, resources and 
supports necessary to achieve those goals (s. 25). 

 

Hon betonar värdet av detta dokument för elever i behov av särskilt stöd och nämner också att 

flera länder har denna rättighet reglerad genom lagstiftning, men ger även exempel på 

forskning där svårigheter i arbetet kring åtgärdsprogram uppmärksammas.  

      Ett exempel är hämtat från England, där Frankl (2005) problematiserar åtgärdsprogram 

genom att undersöka hur antalet åtgärdsprogram skulle kunna minskas genom att i 

helklassundervisning planera och integrera stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd. 

Detta resulterade i inkludering för eleverna i större utsträckning än tidigare”/…/ pupils with 

SEN (special educational needs) have been more effectively included in classrooms” (s. 82). 

      Åtgärdsprogrammens innehåll är i fokus även för Goepls (2009) studie i USA, där hon 

undersöker i vilken utsträckning samförstånd råder mellan lärare, förälder och barn med 
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hänsyn till barnets behov vid upprättandet av åtgärdsprogram, även här benämnd Individual 

Education Plan. Hon fann att barnet måste vara medveten om innehållet i och målet med 

åtgärdsprogrammet för att kunna ta del av de åtgärder som föreslås, i annat fall finns det en 

risk att: ”A child who is unaware of their targets on their IEP and whose perceived needs are 

being overlooked is in danger of becoming disengaged and isolated both from the curriculum 

and possibly socially” (s.131). 

Texter i åtgärdsprogram 

Forskning kring de språkliga texterna i åtgärdsprogram har studerats i Sverige av ett antal 

forskare, bland andra Andréasson (2008), Asp-Onsjö (2006) samt Andréasson och Asplund 

Carlsson (2009). I deras studier problematiseras elevdokumentation i skolans verksamhet. De 

visar bland annat på de konsekvenser den skrivna texten kan få för den enskilda elevens 

identitetsskapande och hävdar att elever ofta beskrivs utifrån personlighet i stället för att 

relateras till frågor som rör själva lärandet. Författarna tolkar texterna i åtgärdsprogram för att 

söka förstå praktiken kring elevdokumentation och se hur elevidentiteter kan skapas utifrån 

det skrivna språket. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) ser språket som en stark 

maktfaktor i elevens identitetsskapande: 

 

/…/ skolans sorteringspraxis i form av åtgärdsprogram utgör en kraftfull styrning i skapandet av 
identiteten som den elev vars karriär genom skolan inte är den mest lyckade 

(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s.133). 
 
 

Likaså Asp-Onsjö (2006) menar att texten i åtgärdsprogrammet för eleven kan innebära en 

marginaliserande effekt. Vidare nämner hon att forskning kring vilka explicita och implicita 

konsekvenser programmet kan få för den enskilde eleven är relativt begränsad. De explicita 

konsekvenserna är de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet och hur dessa tar sig uttryck 

i praktiken, exempelvis åtgärder både inom och utanför den ordinarie klassen eller särskilt 

anpassat arbetsmaterial eller undervisning i liten grupp. Implicita konsekvenser beskrivs som 

”/…/ de följder av arbetet med åtgärdsprogram som inte är klart uttalade eller beskrivna men 

som ändå kan få vittgående konsekvenser för elevens identitet och självuppfattning” (s. 15). I 

denna uppsats fokuseras problembeskrivningar och åtgärder, därför lämnas den implicita 

delen utanför detta arbete. 

Problembeskrivning och åtgärder 

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) har i åtgärdsprogram undersökt språket kring hur 

behov av särskilt stöd definieras och beskrivs och vilka pedagogiska åtgärder på de olika 
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nivåerna organisations- grupp- och individnivå, som skolan föreslår. De fann att förklaringar 

och åtgärder ges med utgångspunkt i det kategoriska perspektivet genom att åtgärderna till 

övervägande del ligger på individnivå och att eleven därmed ska ändra sitt beteende. Studien 

visade ett fåtal prov på åtgärder på grupp- och organisationsnivå, exempelvis frågor kring 

schema och gruppernas storlek. Även Berryhill och Prinz (2003) menar att individen ofta 

anses vara bärare av problem och att orsak till svårigheter inte ofta söks i skolmiljön. 

      Hur behov av särskilt stöd formuleras i åtgärdsprogram är även i fokus i Andréassons 

(2008) studie och hon fann att samma problembeskrivningar kommer igen i program efter 

program, vilket även framkom i min egen tidigare nämnda fältstudie av åtgärdsprogram, där 

även åtgärderna hade en tendens att upprepas. I Asp-Onsjös (2006) studie fokuseras likaså 

språkliga beskrivningar av problem, då sett ur genusperspektiv, vilket visar att det finns 

tydliga skillnader hur flickor och pojkar skrivs fram i elevplaner, vilket enligt dem kan 

innebära att olika åtgärder sätts in även om problemet är detsamma. De menar att skolan 

genom problembeskrivningen konstruerar pojkar och flickor genom sättet att dokumentera 

svårigheter och åtgärder. Denna syn kan även utläsas i Andréasson och Asplund Carlsson 

(2009) där deras studie visar att identiteten konstrueras i förhållande till den Andre, i form av 

kategorierna pojke – flicka och genom att elevdokumentationen tydliggör avvikande drag 

jämfört med den ideale eleven. ”Detta sker i ett språk som är vitt skilt från språket i 

kursplanernas mål. I stället för att relateras till kunskap och lärande relaterar språket till 

elevers personligheter, attityder, uppträdande och känslor” (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009). Detsamma kan utläsas i studier utförda av Ahlberg (2009) och Andréasson (2008) om 

pojkar som beskrivs som okoncentrerade, medan flickors karakteristika berör egenskaper som 

trevlig och positiv. Hur dessa kategoriseringar kan påverka elevens självbild behandlas inte 

djupare i denna studie. Begrepp och kategorier som återfinns i åtgärdsprogram, exempelvis, 

”trött” eller ” har koncentrationsproblem” används för att kunna hantera den empiri som 

denna studie bygger på, vilket Hjörne och Säljö (2008) beskriver som ”/…/ när en kategori 

väl börjar användas finns den tillgänglig som en resurs för att beteckna personer eller 

händelser” (s. 70). 

Beteenderelaterade problem 

Hur beteenderelaterade svårigheter kan betraktas har diskuterats av ett antal forskare. Ett 

synsätt kan vara som Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) ser på begreppet 

beteendeproblematik. De menar att en stor del av det som kan betraktas som beteendeproblem 

är situationsbetingad och av sådan art att alla barn och ungdomar någon gång kan uppvisa 
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problematiskt beteende, vilket ses vara av tillfällig och inte särskilt allvarlig karaktär. 

Däremot kan barns och ungdomars problembeteende vara en varningsklocka som vuxna bör 

notera och reagera på. Det gäller framför allt omfattande beteende över tid som hindrar 

utvecklingen för barnet och/eller kränker andra barn. Detta kan vara tecken på 

beteendeproblem enligt ovanstående källa. 

      Även Isaksson (2009) och Hellblom-Thibblin (2004) problematiserar kategoriseringar i 

sina studier genom diskussionen av begrepp som berör normalitet och avvikelse. Precis som i 

studien gjord av Nordahl et al. (2007) kan ”problem” ibland betraktas som ”normala” och 

allmänmänskliga. Medicinska diagnoser och experters utlåtande av vad som anses normalt 

och avvikande vad gäller barns beteende påverkar skolans stöd för elever i behov av särskilt 

stöd. En diagnostisering kan innebära ett erkännande av specifika svårigheter för barnet och 

därmed en lättnad. Isakssons (2009) studie visar att mindre betydelse läggs vid skolans miljö 

samt de arbetssätt och faktorer som bidragit till att skolsvårigheter för eleven uppstår. 

Balansakten att ”/…/ å ena sidan bejaka elevers olikheter och å andra sidan sträva efter att 

hjälpa elever att övervinna svårigheter” (Hellblom-Thibblin, 2004, s. 122) kan ses som ett 

dilemma och utgör en viktig uppgift för skolan. 

      Specialpedagogiskt stöd i skolan kan ges vid olika sorters problematik, det kan röra sig 

om problem som är socioemotionella eller allmänna inlärningssvårigheter. Ju högre upp i 

årskurserna desto mer tycks socioemotionella aspekter få ökad betydelse (Emanuelsson & 

Persson, 1996). För att främja den sociala kompetensen och stimulera elevernas motivation, 

insatser och prestationer är det viktigt att veta på vilken nivå barnet befinner sig 

kunskapsmässigt och socialt och här kan, enligt Kadesjö (2007), tidig diagnostisering vara ett 

medel att upptäcka eventuella svårigheter som barnet befinner sig i. Han förordar tidiga 

diagnoser för att upptäcka koncentrationssvårigheter, detta för att adekvat stöd ska kunna 

utarbetas och sättas in så tidigt som möjligt för det enskilda barnet. Likaså menar Nordahl et 

al. (2007) att behandling av hyperaktivitet kan förebyggas genom tidig upptäckt i form av 

diagnos, speciellt hos pojkar. Beteenderelaterade svårigheter hos flickor visas dock oftast 

under tidig pubertet, enligt författarna, och då är det viktigt att uppmärksamma detta för att 

förhindra fortsatt negativ utveckling. 

      I kontrast till detta menar däremot Juul och Jensen (2003): 

 

/…/att följa med tidens tendens att kategorisera och diagnosticera barn i överflöd och ständigt 
hitta på nya kategorier som kan förklara de pedagogiska yrkesgruppernas frustration. Denna 
tendens ökar i bästa fall pedagogernas kompetens som felfinnare (i förebyggandets namn) och 
håller kvar barn och ungdomar som syndabockar (Juul & Jensen, 2003, s. 284).  
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Koncentration är ett begrepp som många pedagoger använder sig av vid beskrivning av barns 

och ungdomars beteende. Uttrycket koncentrationssvårigheter kan analyseras på olika sätt 

(Kadesjö, 2007), dels kan de vara varaktiga över tid och således påverka barnet i många olika 

situationer, dels kan de vara av sekundär art, det vill säga mer tillfälliga. Exempel på de 

sistnämnda kan relateras till barnets miljö och kan också enligt Kadesjö benämnas som 

situationsbundna koncentrationssvårigheter. Berglund (2000) definierar koncentration enligt 

följande: 

 

Koncentration kan beskrivas som förmågan att fokusera ett problem, formulera en plan för dess 
lösande samt att genomföra detta. Begreppet kan emellertid även relateras till grad av 

impulsivitet och motorisk kontroll liksom till temperament och energi. (Berglund, 2000, s. 20). 
 

Nordahl et al. (2007) betonar att pedagogen bör ha kunskap om vilka risk- och skyddsfaktorer 

som kan ligga till grund för beteenderelaterade svårigheter för barn och ungdomar. Detta för 

att kunna utarbeta effektiva pedagogiska åtgärder. En riskfaktor kan ses som:  

 
En riskfaktor kan grovt definieras som vilken faktor som helst hos individen eller i hans 
uppväxtmiljö som kan kopplas samman med ökad sannolikhet för negativ psykosocial 

utveckling i framtiden, exempelvis beteendeproblem (s. 79). 
 

Mängden riskfaktorer som ett barn utsätts för kan vara avgörande huruvida det utvecklar 

beteendeproblematik eller inte längre fram i livet, men detta kan också kompenseras genom 

samspelet med skyddsfaktorer som kan reducera riskfaktorernas negativa inflytande på 

barnets beteende. Risk- och skyddsfaktorer finns enligt författarna inom flera områden, 

knutna till individ, familj, jämnåriga, skolan och närmiljön/samhället, exempelvis hetsigt 

temperament, bristfällig social kompetens, koncentrationssvårigheter och kognitiva problem. 

Faktorer som visat sig effektiva är tydliga och realistiska förväntningar på elevbeteenden samt 

många tillfällen för eleverna att känna att de lyckas med sina skoluppgifter, enligt dem. 

Sammanfattning forskningsgenomgång 

Av litteraturgenomgången framgår att åtgärdsprogrammens skriftliga formuleringar fokuserar 

på det individuella, något som kan innebära olika konsekvenser för elever i behov av särskilt 

stöd, de kan utgöra ett redskap och möjlighet till utveckling för eleven eller eventuellt 

medföra en känsla av utanförskap. Likaså framkommer att pojkar och flickor beskrivs på 

olika sätt trots att svårigheterna för eleverna liknar varandra. Förhållandet mellan risk- och 

skyddsfaktorer kan här vara avgörande i det förebyggande arbetet beträffande 

beteenderelaterade svårigheter. 
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Det finns en hel del forskning om texterna i åtgärdsprogram och vilka följder dessa kan få för 

barnet, men relativt begränsad forskning som fokuserar pedagogiska åtgärder på de olika 

nivåerna organisations-, grupp- och individnivå. Det är därför av intresse att i denna studie 

problematisera hur åtgärdsprogram skrivs genom att närmare undersöka hur texten i 

åtgärdsprogram formuleras.  

Teoretiska utgångspunkter 

I denna del av uppsatsen beskrivs de teoretiska utgångspunkter som används i studien vid 

tolkning av empirin, åtgärdsprogrammens texter i problembeskrivningar och åtgärder. Flera 

forskare (Andréasson och Asplund Carlsson, 2009; Nilsson, 2008; Lahdenperä, 1997) som 

nämns i denna uppsats refererar i sina studier till Michel Foucault och hans olika verk. Här 

behandlas vissa tankar kring gouvernementalité, eller det engelska ordet governmentality som 

används även i svenskt språkbruk, vilket kan ses som en praktik med syfte att styra genom 

”/…/ att forma, leda eller påverka hur människor beter sig” (Nilsson, 2008, s. 129). Den 

styrning som uttalas genom språket kan ses i detta perspektiv, genom att åtgärdsprogrammet 

syftar till att eleven styrs eller styr sig själv. Hur skolan använder sig av styrningsstrategier i 

den pedagogiska praktiken har studerats av Lundgren (2006) och hon fann att ”Elever styrs 

oavsett diskursiva strategier och tekniker mot anpassning till de strukturella ramar som skolan 

skapar genom sin samhälleliga funktion” (s. 180). Pedagogen har genom 

problembeskrivningen angivit vad som betecknas vara avvikande och de åtgärder som skrivs 

in i dokumenten kan ses som en styrning mot idealeleven (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009). Detta sätt att beteckna barn som problembarn har en minst hundraårig tradition enligt 

Börjesson och Palmblad (2003), vilket också kan utläsas i andra studier om kategoriseringar, 

där olika benämningar för barns ”problem” i skolans värld står i fokus. Redan under tidigt 

1900-tal riktades uppmärksamhet mot hur svårigheter och kategoriseringar gällande barn i 

skolan skulle uttryckas och således hur problemet skulle formuleras för att inte kategorisera 

”problembäraren” (Hellblom-Thibblin, 2004). Nordevall, Möllås och Ahlberg (2009) ger 

förklaringen att: 

Den återkommande frågan om normalitet och avvikelse har fångat forskares intresse och olika 
teorier, perspektiv, paradigm och diskurser har utvecklats för att förstå och klargöra den 
problematik som uppstår i mötet mellan människors olika förutsättningar och 
utbildningsinstitutionens villkor (s. 170-171). 
 

I den empiriska studien i denna uppsats diskuteras kategoriseringar och uttryck genom att 

studera de språkliga begrepp som används i åtgärdsprogrammens texter. De teoretiska 
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perspektiv som används i analysen kan härledas ur det resonemang som följer under 

kommande rubrik. 

Kategoriskt perspektiv - relationellt perspektiv 

I Sverige har distinktionen mellan ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv haft ett stort 

inflytande i specialpedagogisk forskning. Från att traditionellt fokuserat på individens 

tillkortakommanden och sett barnet som problembäraren i ett medicinskt/psykologiskt 

perspektiv har andra perspektiv vuxit fram som ser samspelet mellan individ och miljö som 

betydande i individens utveckling (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Förhållandet 

mellan det förstnämnda perspektivet, det kategoriska, och det sistnämnda, det relationella, 

kan ses i uttrycksförskjutningen från ”Elev med svårigheter” respektive ”Elev i svårigheter” 

där svårigheterna är kopplade till individen i det förstnämnda, emedan det i interaktion med 

miljön uppstår problem för barnet i det relationella perspektivet (Isaksson, 2009; 

Emanuelsson et al., 2001). Det kategoriska perspektivet har sitt ursprung i medicin och 

psykologi och här anses individen vara problembärare, diagnoser används för att hitta rätt 

undervisningsform och segregerande lösningar förespråkas (Nilholm, 2005). 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2006) liksom Clark, Dyson och Millward (1998) tillför ytterligare ett perspektiv på 

specialpedagogisk verksamhet, dilemmaperspektivet, där det antas att dagens 

utbildningssystem ställs inför olika dilemman. Ett dilemma som skolan ställs inför, enligt 

Nilholm (2006), handlar om kategoriseringar, till exempel barn i behov av särskilt stöd och 

hur elevers olikheter hanteras i skolan. Dilemmat berör elevers likheter och olikheter, 

huruvida organisatoriska, kompensatoriska eller andra lösningar ges för elever i behov av 

särskilt stöd. Sett ur dilemmaperspektivet kan elevers olikheter inte hanteras utan 

differentiering, något som innebär antingen inkludering eller exkludering för eleven, vilket 

utgör ett av specialpedagogikens dilemman, enligt Clark et al. (1998). 

The ongoing process of problem solving in respect of disadvantaged children may be both 
necessary and desirable – but it does not, in the final analysis, make it possible to create a form 

of educational provision which achieves everything for everyone (s. 168). 

 

Ahlberg (2007), som har ett annat specialpedagogiskt perspektiv, det kommunkativa 

relationsinriktade perspektivet, ställer frågan om dilemmaperspektivet verkligen behövs: 
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Det är värdefullt för lärares professionella självförståelse att vara medvetna om arten av 
dilemman på olika nivåer i skolsystemet. Frågan är dock om det behövs ett särskilt 
specialpedagogiskt forskningsperspektiv för att sätta sökljuset på dessa frågeställningar. All 

forskning har som uppgift att ställa frågor, problematisera och studera de motsättningar och 
dilemman som blottläggs inom det studerade området (Ahlberg, 2007, s. 74). 

 

Specialpedagogisk forskning rymmer många fler perspektiv än de ovan angivna. I 

analysarbetet av empirin i denna studie kommer följande perspektiv att beaktas: det 

kategoriska respektive det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet.  

Preciserat syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och få en fördjupad förståelse av hur 

beteenderelaterade problem beskrivs i form av texter i åtgärdsprogram för flickor respektive 

pojkar och vilka pedagogiska åtgärder som föreslås. I föreliggande studie problematiseras 

texter i åtgärdsprogram för ett antal elever i årskurs 6-9. 

      Frågeställningar för att fånga syftet är följande: 

 

1. Hur är problembeskrivningar formulerade? 

2. Vilka åtgärder beskrivs på organisations-, grupp- respektive individnivå för 

att möta elever i beteenderelaterade svårigheter? 

3. Hur beskrivs beteenderelaterade problem och åtgärder för flickor respektive 

pojkar? 
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3. Metod 

Metod kan beskrivas som ”/…/ en reflekterande verksamhet där det empiriska materialet 

kräver en omsorgsfull tolkning och teoretiska, politiska och etiska frågor är av central 

betydelse” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 11). En vanlig metod i det kvalitativa perspektivet 

utgörs enligt Backman (2008) av dokument. Föreliggande studie har en kvalitativ design, där 

elevdokument i form av åtgärdsprogram används, nedan ges en beskrivning av denna. 

Studie och ansats 

Denna studie omfattar 18 åtgärdsprogram och därför är kvalitativ ansats lämplig, eftersom 

urvalet är begränsat och intentionen således inte är att generalisera (Sverke, 2004a), utan att 

genom ett tolkande arbetssätt se hur frågeställningarna kan studeras och förstås i praktiken 

(Fejes & Thornberg, 2009). För att kunna få svar på samtliga frågeställningar används 

kvalitativ textanalys, då den lämpar sig väl som metodansats i denna studie där skriftliga 

dokument och texter ska undersökas. Viss inspiration är hämtad från hermeneutiken genom 

att försöka förstå det budskap i form av de texter som åtgärdsprogrammen för fram (Larsson, 

2005). Hermeneutiken behandlas kortfattat senare i metoddelen i denna uppsats under 

rubriken Bearbetning och genomförande av analys (s. 19). 

Urval  

Valet av det empiriska materialet, åtgärdsprogram, var enkelt då studien gällde att studera hur 

skolor formulerar de texter som finns i denna dokumentation. Enligt Ödman (2004) lämpar 

sig skol- och utbildningstexter väl för textanalys och på så sätt kan kunskap ges om skolans 

vardag och kännedom erhållas om hur den sociala praktiken styrs av olika styrdokument. 

      Urvalet till empirin i denna studie består av 18 åtgärdsprogram för elever i årskurserna 6-9 

på tre kommunala skolor i tre olika kommuner. Antalet är lika många för pojkar som för 

flickor, tre för pojkar och tre för flickor på respektive skola. Samtliga undersökta 

åtgärdsprogram är upprättade då någon form av svårighet som rör beteenderelaterad 

problematik finns, enligt skolan. I denna studie har fokus lagts på textformuleringar gällande 

problembeskrivning och pedagogiska åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå för 

flickor respektive pojkar. 

Inhämtning av empiri 

För att få tillgång till önskat antal åtgärdsprogram att undersöka, skickades en förfrågan om 

deltagande i studien ut till 14 grundskolor i fem angränsande kommuner. I samtliga skolor 

fanns elever i årskurserna 6/7-9 representerade. Ett missivbrev (bilaga 1), med presentation av 
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undersökningsområdet, författades och skickades via e-mail till rektor på respektive skola. 

Syftet med studien framgick och uppgifter om hur kontakt kunde fås fanns med i brevet. Av 

de skolor som kontaktades, svarade sex på denna förfrågan och av dessa var fyra kommuner 

representerade. Bland de sex skolorna svarade en att de inte hade tid att delta i studien, en 

annan skola kunde inte delta, eftersom de enligt dem, inte hade några åtgärdsprogram som tog 

upp beteenderelaterade svårigheter. Ytterligare en skola svarade allt för sent för att kunna ingå 

i studien. Detta gjorde att tre skolor återstod. 

      Kontakt med de tre skolor som deltog i studien togs personligen genom 

mailkorrespondens och dessutom fördes samtal med två av rektorerna via telefon. De 

hänvisade sedan till respektive specialpedagog på skolan för vidare kontakt. I samtliga fall 

avtalades tid för att hämta åtgärdsprogrammen personligen. Vid överlämnandet av 

programmen på en skola var vissa personuppgifter strukna, såsom namn på deltagarna under 

samtalet vid åtgärdsprogrammets upprättande. En skola lämnade ut dokumenten med alla 

personuppgifter fortfarande kvar. Den sista skolan hade klippt bort fakta som de ansåg skulle 

avlägsnas för att skydda individen. I samtliga fall informerades åter om de etiska aspekter som 

tidigare angivits i brevet till rektorerna. 

      De förutsättningar som gavs vid urvalet var att lika många pojkar som flickor skulle vara 

representerade. Alla elever skulle omfattas av någon form av beteenderelaterad problematik 

samt att de skulle tillhöra någon av årskurserna 6, 7, 8 eller 9.  

      Av de fyra kommuner som svarade på mailen, återstod tre skolor i tre kommuner. 

Kommunerna var angränsande kommuner, därför att de var lätta att besöka om så behövdes, 

vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Sverke, 2004a). I samtliga fall hämtades 

åtgärdsprogrammen personligen. Olika kommuner valdes för att få en bredd i det empiriska 

materialet. 

Bearbetning av empiri 

För att få en bild av hur problem och åtgärder var beskrivna i åtgärdsprogrammens texter 

användes kategorisering (Fejes & Thornberg, 2009). Utifrån skolornas formuleringar 

undersöktes vilka olika kategorier beträffande beteenderelaterade svårigheter som kunde 

utläsas i dokumenten. Detta för att kunna sammanfatta dokumentstudierna till hanterbar data 

(Sverke, 2004b). Det empiriska materialet behandlades i flera steg i den 

kategoriseringsprocess som sedan följde. Till att börja med undersöktes antal åtgärdsprogram 

per årskurs och kön för varje skola. Sedan fokuserades formuleringar som återfanns i 

åtgärdsprogrammens texter. Dessa formuleringar fördes in under huvudrubrikerna 
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Problembeskrivning respektive Pedagogiska åtgärder. Under respektive huvudrubrik angavs 

sedan kategorierna Flickor – Pojkar. Slutligen beskrevs Organisations-, grupp- och 

individnivå inom föreslagna åtgärder.  

      Frågeställningarna behandlades utifrån resultaten och sammanfogades med de teoretiska 

perspektiv som angetts som utgångspunkter för denna studie, det kategoriska och det 

relationella (Emanuelsson et al., 2001) samt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2006). 

      Inledningsvis organiserades data skolvis för att se om det gav värdefull information. 

Skolorna benämndes med fingerade namn såsom Vårskolan, Höstskolan och Vinterskolan.  

      För att fånga frågeställningarna i denna studie användes kvalitativ textanalys vid 

tolkningen av texterna i åtgärdsprogrammen. Den kvalitativa textanalysen hör hemma, enligt 

Widén (2009), inom den tolkningstradition som kallas hermeneutiken, vilket något förenklat 

innebär ”/…/ att läsa, förstå och skapa mening ur texter, antingen med fokus på 

textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma text” (s.138). Textanalysen kan 

enligt Widén göras utifrån tre analytiska dimensioner, varav den andra dimensionen valdes för 

denna studie, då syftet var att studera textens innehåll och form. Den andra dimensionen 

lämpar sig väl för texter där intresset riktas mot ”/…/ att studera vilka begrepp och språkliga 

beteckningar som används för att beskriva lärares bedömning av elever i skolan” (Widén, 

2009, s.139). 

      I det empiriska materialet söktes ur helheten olika språkliga mönster och gemensamma 

drag, vilket kan ses som en del i den process som kallas den hermeneutiska spiralen (Stensmo, 

2002) eller den hermeneutiska cirkeln som Bergström och Boréus (2012) benämner samma 

fenomen. Huvudmomenten är enligt Ödman (2004) ”/…/ tolkning, förståelse, förförståelse 

och förklaring” (s. 74). Den del av den hermeneutiska cirkeln som inte tas upp i denna uppsats 

är den som handlar om förklaring. De andra delarna finns dock med. Förförståelse av texter i 

åtgärdsprogram består dels av flera års egen erfarenhet vid upprättande av åtgärdsprogram, 

dels i form av studier av denna form av elevdokumentation. Vid denna studies tolkning av 

texter i åtgärdsprogrammen söktes efter mönster och likheter i materialet. Strategin som 

användes var avsändarorienterad, med inriktning på textens betydelse vid dess produktion 

(Bergström & Boréus, 2012). Utifrån detta söktes förståelse av det texten beskriver. Slutligen 

delades sedan de olika beskrivningarna in i olika kategorier som kunde utläsas i 

åtgärdsprogrammens texter. Då beteenderelaterade svårigheter kan ses ur flera olika 

perspektiv, valdes i denna studie att se och undersöka vad skolorna angav i texterna i 

åtgärdsprogrammen. 
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Kvalitetsbegrepp 

För att beskriva kvalitet i forskning används begrepp som reliabilitet och validitet. Dessa 

uttryck kan i kvalitativa studier beskrivas i termerna tillförlitlighet och trovärdighet (Fejes & 

Thornberg, 2009). Åtgärdsprogrammen som skolorna i denna studie lämnade ut kan andra 

forskare ta del av. De har samma förutsättningar vad gäller insamlingen av empirin, eftersom 

åtgärdsprogrammen arkiveras på skolorna. Bergström och Boréus (2012) menar att 

tillförlitligheten kan stärkas genom citat från de skriftliga dokument som analyseras, vilket 

även användes i denna studie. Tolkningsarbetet av den skrivna texten kan dock innebära att 

tillförlitligheten sänks, då resultatet kan variera mellan forskare beroende på hur dataanalysen 

görs. 

      Validiteten eller trovärdigheten i en kvalitativ studie handlar om att undersökningen som 

genomförs verkligen kan ge svar på de frågeställningar som avses (Fejes & Thornberg, 2009), 

vilket denna studies tillvägagångssätt från insamling till analys av empiri ger uttryck för. Hur 

noggrann och systematisk forskaren har varit under hela forskningsprocessen är i fokus vid 

bedömningen av en studies trovärdighet. Genom att beskriva denna studie noggrant från 

insamling av empiri till behandling av densamma beaktas hela forskningsprocessen i 

föreliggande studie.  

Forskningsetiska aspekter 

De etiska aspekterna för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011; www.codex.vr.se) för att 

skydda individen följdes i denna studie. Studien är utförd i enlighet med forskningsetiska 

principer genom att sekretessbelagda delar i åtgärdsprogrammen togs bort, vilket innebär att 

åtgärdsprogrammen inte ska kunna knytas till person då programmen är avpersonifierade. I de 

fall personuppgifter fortfarande lämnades kvar av skolan, togs i denna uppsats alla uppgifter 

som skulle kunna röja personens identitet bort. 

      Resultaten används endast i studiesyfte, ingen information förs vidare som skulle kunna 

skada tredje part eller berört urval. De medverkande skolorna fick information om studiens 

syfte, likaså kännedom om att möjlighet fanns att skolan när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om så skulle önskas. 
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4. Resultat 

För att få svar på hur beteenderelaterade problem beskrivs för flickor och pojkar i 

åtgärdsprogram tolkas i denna studie programmens texter gällande problembeskrivningar och 

pedagogiska åtgärder. Analysen sker i flera steg, med början i en översikt gällande 

fördelningen av pojkar och flickor på respektive skola. Sedan följer en kategorisering av 

problembeskrivningarna och åtgärderna. Detta för att kunna hantera data som finns i form av 

begrepp i texten i åtgärdsprogrammen. Dessutom redovisas problembeskrivningar och 

åtgärder kopplade till perspektiv. Avslutningsvis ges en resultatsammanfattning. 

      För att tydliggöra den empiri som denna studie bygger på redovisas åtgärdsprogrammens 

fördelning. I tabell 1 visas fördelningen per årskurs och kön. I tabell 2 kan respektive skolas 

fördelning utläsas. Av de 18 åtgärdsprogrammen är nio skrivna för flickor och nio för pojkar, 

alla i någon av årskurserna 6-9, vilket är det antal och den fördelning som efterfrågas i 

missivbrevet. 

      Ur genusperspektiv förekommer som tabell 1 visar årskursfördelning av 

åtgärdsprogrammen (här förkortat ÅP). 

 

Tabell 1. Antal åtgärdsprogram per årskurs och kön. 

Flicka Årskurs Pojke Årskurs 

2 ÅP 6 2 ÅP 6 

2 ÅP 7 1 ÅP 7 

2 ÅP 8 1 ÅP 8 

3 ÅP 9 5 ÅP 9 

 

De tre kommunala skolorna fick i det utskickade brevet förfrågan om åtgärdsprogram för 

flickor och pojkar i årskurserna 6-9, varvid fördelningen från de olika skolorna kan utläsas i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Antal åtgärdsprogram per skola fördelade på flicka – pojke. 

Skola Flicka årskurs Pojke årskurs 

Vårskolan 3 ÅP åk 9 1 ÅP åk 8, 2 ÅP åk 9 

Höstskolan 2 ÅP åk 7, 1 ÅP åk 8 1 ÅP åk 7, 2 ÅP åk 9 

Vinterskolan 2 ÅP åk 6, 1 ÅP åk 8 2 ÅP åk 6, 1 ÅP åk 9 
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Problembeskrivning  

För att finna problembeskrivningar i åtgärdsprogrammen ges här en kort beskrivning av 

innehållet i de dokument som respektive skola använde sig av.  

      Då samtliga skolor i undersökningen använde sig av en för respektive skola gemensam 

blankett, som de utgick ifrån när de författade sina åtgärdsprogram, undersöktes först vilka 

rubriker som fanns på respektive blankett. De tre skolorna hade olika blanketter, men samtliga 

innehöll en lägesbeskrivning, benämnd antingen ”Beskrivning av nuläge”, ”Nuläge” eller 

”Lägesbeskrivning” för eleven. Under dessa rubriker återfanns begrepp som kan ses som 

problembeskrivningar för eleven och beskrivningar av elevens ”starka” sidor, vilket gjorde 

tolkningen av texten problematisk att genomföra. Vad sågs av skolan som svårighet för 

eleven?  

      De beskrivningar av svårigheter som dominerade i åtgärdsprogrammens texter gällde 

kunskapsrelaterade svårigheter. Olika skolämnen räknades upp i texterna och i de flesta fall 

nämndes först de ämnen där eleven hade nått målen, följt av de ämnen där kunskapsmålen 

ännu inte var uppfyllda. I samtliga fall beskrevs problemet inledningsvis som att eleven inte 

uppfyllde de kunskapskrav som skolan krävde för betyget E, elevens kognitiva färdigheter 

beskrevs här. Detta gällde både pojkar och flickor på alla tre skolorna. 

      Samtliga skolor angav under beskrivningsdelen förmågor och intressen som skulle kunna 

ses som positiva uttryck för att beskriva elevens ”starka sidor”. Här fanns exempel på detta i 

åtgärdsprogrammens texter för pojkar med beskrivningar som: 

”är studiemotiverad” 

”har god kontakt med jämnåriga” 

”har lätt för att uttrycka sina tankar” 

För flickor användes i åtgärdsprogrammen uttryck som exempelvis: 

”arbetar alltid bra på lektionerna och gör sitt bästa” 

”har inga inlärningsproblem” 

”är en social och hästintresserad tjej” 

Dessa beskrivningar för såväl pojkar som flickor kan ses som att innan svårigheten 

formulerades, behövdes positiva uttryck framhävas i åtgärdsprogrammen. 
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Social kompetens, motivation och koncentration 

Skolornas problembeskrivningar för flickor och pojkar som framträdde i åtgärdsprogrammens 

texter inom beteenderelaterade svårigheter kan sägas hamna i huvudsak inom tre områden. 

Det första kan ses som uttryck gällande svårigheter i socialt samspel och de uttryck som 

skolorna använde sig av återfinns under rubriken Social kompetens.  

      Den andra kategorin som kunde utläsas i texterna rörde sig om hur motiverad eleven 

ansågs vara beträffande skolarbetet. Under rubriken Motivation ges exempel inom denna 

kategori. 

      Den kategori som tydligast kunde utläsas i åtgärdsprogrammens texter var svårigheter som 

gav uttryck för huruvida eleven kunde fokusera på arbetsuppgiften eller ej. Dessa 

beskrivningar återfinns under rubriken Koncentration. 

      De tre huvudkategorier som framträdde i skolornas beskrivningar av problem liknade 

varandra i uttryckssätt och därför ges nedan en gemensam bild av beskrivningarna. 

Formuleringar som gällde pojkar visas i figur 1 och i figur 2 för flickor under rubrikerna 

Social kompetens, Motivation och Koncentration. Utdragen är hämtade från 

åtgärdsprogrammens texter och texten är exakt återgiven, med namnet på eleven borttaget. 

Figur 1: Problembeskrivningar i åtgärdsprogrammen för pojkar 

För såväl pojkar som för flickor fanns kategorier där texten var problematisk att placera. 

Exempel på detta är ”blir lätt irriterad”, ”har hög frånvaro”, ”är trött” och ”tror inte på sin 

egen förmåga”. Den indelning som gjorts i figur 1 och 2 är grundad på ovanstående 

beskrivning av de olika kategorierna social kompetens, motivation och koncentration. 

Social kompetens 

 

•blir lätt irriterad, har svårt 
att kommunicera, ber inte 
om hjälp, är alltid ensam 

Motivation 

 

•har hög frånvaro, visar 
brist på motivation, är 
skoltrött, har svårt med 
tidspassning, har ingen 
motor 

Koncentration 

 

•kommer inte igång, har 
koncentrationsproblem i 
helklass, är lite 
frånvarande vid 
genomgångar, har svårt 
att organisera sig 



24 

 

 

Figur 2: Problembeskrivningar i åtgärdsprogrammen för flickor  

Problembeskrivningar som gällde såväl pojkar som flickor på alla tre skolorna uttrycktes i 

termer av riskfaktorer som rör den enskilde eleven och därför kan ses höra hemma inom det 

kategoriska perspektivet, där problemet ligger hos eleven, exempelvis ”arbetar motvilligt”, 

”har svårt att kommunicera” eller ”har ingen motor”. Beskrivningarna kan ses som uttryck för 

frågor som rörde självkänsla, kamratrelationer, vuxenrelationer och trivsel i skolan.  

Pedagogiska åtgärder  

Skolornas beskrivningar av de pedagogiska åtgärder som föreslogs kunde i 

åtgärdsprogrammen ses under rubriker som Metoder och åtgärder. Där fanns angivet vem 

som ansvarade för vad och när, hur och var åtgärderna skulle genomföras. 

      Då det visade sig att de föreslagna åtgärderna på de olika skolorna liknade varandra i 

formuleringarna ges ingen uppdelning av de olika skolorna. De beskrivs gemensamt under 

rubrikerna organisations-, grupp- och individnivå. För att förtydliga hur kategoriseringen har 

gjorts i denna studie ges ett förtydligande av vad som ryms inom respektive nivå. 

Organisationsnivå 

I denna studie menas med organisationsnivå de åtgärder som gäller hela skolan, till exempel 

fördelning av olika resurspersoner. 

Gruppnivå 

Inom gruppnivån avses åtgärder beträffande den grupp eller klass som eleven vanligtvis 

tillhör. 

Individnivå 

Individnivå gäller åtgärder för den enskilde eleven. 

 

Social kompetens 

 

•tror inte på sin egen 
förmåga, har uppträtt 
störande, påverkas 
negativt av lärares 
bemötande  

Motivation 

 

•arbetar motvilligt, är 
passiv på lektionerna, har 
hög frånvaro, har inte 
tagit tillvara tid med 
specialläraren 

Koncentration 

 

•slarvar med anteckningar 
och läxor, utnyttjar inte 
tiden, är trött, har 
koncentrations-
svårigheter 
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Nedanstående exempel visar åtgärder som föreslogs på de olika nivåerna och är hämtade från 

åtgärdsprogrammens textformuleringar. 

I figur 3 beskrivs åtgärder för pojkar och texten är hämtad från alla tre skolorna. 

 

Figur 3: Föreslagna åtgärder i åtgärdsprogrammen för pojkar 

I figur 4 visas åtgärder som skolorna föreslog för flickor. 

 

Figur 4: Föreslagna åtgärder i åtgärdsprogrammen för flickor 

Perspektiv i problembeskrivning och åtgärder  

Kategoriskt perspektiv 

I ovanstående illustrationer kan lätt utläsas att problembeskrivningar och föreslagna åtgärder, 

för både pojkar och flickor, i huvudsak är inplacerade på individnivån. Svårigheten ligger hos 

 

•anpassad studiegång; hemundervisning; stöd av speciallärare; 
särskild undervisningsgrupp; assistent; frånvaroteamet gör 
hembesök 

Organisation 

 

•sitta långt bak; bestämd plats i  klassrummet Grupp 

•eleven ska lösa uppgifter hemma; eleven påminns av läraren; eleven 
ska acceptera hjälp av läraren; eleven ska få hjälp med struktur och 
anpassat material; läraren ska tydliggöra mål och begrepp och 
anpassa provsituationer; läraren berömmer; läraren ska göra läs - 
och skrivutredning; eleven ska lära sig använda datorprogram; 
eleven ska använda hörlurar vid enskilt arbete 

Individ 

• stödundervisning av speciallärare; anpassat schema; läxschema; 
datorstöd  Organisation 

•arbeta i mindre grupp      
        

Grupp 

• läraren ser ti l l  att eleven har material, följer upp arbetet och stöttar; 
eleven tänker på att utnyttja tiden mer och ta mer ansvar för läxor; 
elev ansvarar för att närvara; eleven ska gå en sväng, köpa smörgås; 
läraren har tät uppföljning av närvaron och daglig kontakt med 
hemmet; mail från ämneslärare; föräldrar hjälper til l med läxor; 
eleven ska träna olika förmågor och reflektera över sin inlärning; 
vuxen läser uppgiften; eleven ska delta i  idrotten; eleven ska använda 
alternativa läromedel  

Individ 
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eleven och eleven ska utföra olika saker, ibland med hjälp av lärare, ibland med hjälp av 

förälder. Detta kan ses som beskrivningar och åtgärder på individnivå och placeras inom det 

kategoriska perspektivet. 

Relationellt perspektiv 

Inom det relationella perspektivet är åtgärder som ser mer på miljöns betydelse för elevens 

utveckling i fokus. Detta kan involvera andra personer, som i en del av fallen i denna studie 

där eleven ska få det särskilda stödet hos speciallärare eller annan stödperson. Då skolans 

resurser fördelas kan detta vara en organisationsfråga och då hamna inom detta perspektiv. 

Dilemmaperspektivet 

Dilemmat att dela in eleverna i olika kategoriseringar kan ses i problembekrivningarna i 

åtgärdsprogrammen där skolan uttryckte både styrkor och svagheter för eleven. Detta kan ses 

ur dilemmaperspektivet som om skolpersonalen stod inför dilemmat hur svårigheterna skulle 

beskrivas och vilka åtgärder som skulle föreslås. 

Sammanfattning  

På frågan om hur problembeskrivningarna är formulerade kan ovanstående texter tolkas som 

att problemen ofta beskrivs i negativa termer, såsom att eleven ”arbetar motvilligt” och ”blir 

lätt irriterad”. Någon specifik problembeskrivning i dokumenten gällande de hinder som 

eleven förmodas övervinna är svåra att finna i åtgärdsprogrammens texter. 

      Hur problem och åtgärder skrivs fram för pojkar och flickor kan ses som att de beskrivs 

med likartade termer. De språkliga mönster som kan utläsas i beskrivningarna uttrycks i såväl 

positiva som negativa ordalag för såväl pojkar som för flickor. I åtgärdsprogrammen finns 

flera prov på elevens starka sidor, som kan ses som uttryck för skyddsfaktorer för eleven, 

både vad gäller skolprestationer och intressen, till exempel ”är studiemotiverad” och ”har inga 

inlärningsproblem”. Egenskaper som ”är en social och hästintresserad tjej” förekommer 

också. Elevens förmågor och intressen är delar som tas upp i programmen från de olika 

skolorna, vilket kan ses som positiva uttryck som kan ge tillfälle för eleverna att känna att de 

lyckas i skolarbetet. 

      För att möta barn i beteenderelaterade svårigheter beskrivs föreslagna åtgärder på 

organisations- och gruppnivå endast i ett fåtal åtgärdsprogram i denna studie. Byte av grupp 

för eleven eller hemundervisning kan ses i dessa kategorier. Åtgärder på individnivå beskrivs 

i mycket hög grad och då som att eleven behöver ändra sitt beteende. De svårigheter som 

uppkommer i skolan placeras hos eleven. 
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5. Diskussion 

För att fånga studiens frågeställningar strålar empirin och de teoretiska utgångspunkterna 

samman i denna del som är uppdelad i metod- respektive resultatdiskussion, där valet av 

metod diskuteras följt av en problematisering av resultatet. Slutligen ges en konklusion och 

sist beskrivs tankar kring fortsatta studier.  

Resultatsammanfattning 

Resultaten i denna studie visar ett mönster i åtgärdsprogrammens problembeskrivningar för 

pojkar och flickor genom att de liknar varandra i uttryckssätt och textformulering i 

programmen. Textanalysen visar att individen ska ändra sitt beteende. Individens 

tillkortakommanden är i fokus och samspelet mellan individ och miljö ses inte i stor 

utsträckning som betydelsefull i individens utveckling. Det kategoriska perspektivet är 

därmed det dominerande perspektiv som kan utläsas i de analyserade åtgärdsprogrammen, 

eleven beskrivs som ”Elev med svårigheter” och inte ”Elev i svårigheter”. 

      Denna studie med kvalitativ ansats har till syfte att i åtgärdsprogram undersöka och få en 

fördjupad förståelse för hur beteenderelaterade problem beskrivs i form av texter i 

åtgärdsprogram för flickor respektive pojkar och vilka pedagogiska åtgärder som föreslås. 

Problembeskrivningarna är formulerade ur ett kategoriskt perspektiv, där individens 

tillkortakommanden beskrivs med i huvudsak uttryck som kan betraktas som negativa för 

eleven. Eleven beskrivs med verbuttryck såsom ”har koncentrationssvårigheter”, ”visar brist 

på motivation” eller ”tror inte på sin egen förmåga”. Dessa beskrivningar kan ses som att 

individen är bärare av olika problem. 

      Problem och åtgärder för flickor respektive pojkar skrivs fram på ett likartat sätt i texterna, 

individperspektivet dominerar och formuleringar som ger uttryck för allmänmänskliga 

problem kan utläsas i dokumenten. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ textanalys med inspiration från hermeneutiken valdes i föreliggande studie där 

tolkning av texter i åtgärdsprogram står i fokus (Widén, 2009), då skoltexter lämpar sig väl 

för textanalys och för att ge ökad kunskap om skolan och dess sociala praktik (Ödman, 2004). 

Formuleringar i åtgärdsprogrammens texter kan få betydelse för hur elever, som bedöms av 

skolan vara i svårigheter, kommer att fortsätta sin utveckling i skolan. Texten, som är 

bestående och som kan läsas av olika personer vid flera tillfällen, kan utgöra en stark språklig 
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maktfaktor i elevens identitetsskapande (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 

2006). 

      För att få det empiriska underlag och det urval som föreliggande studie bygger på 

skickades e-mail ut till betydligt fler skolor än de tre skolor som studien bygger på, vilket i 

efterhand visade sig vara ett klokt val då endast sex av de 14 skolorna svarade på förfrågan. 

Erbjudandet att hämta åtgärdsprogrammen underlättade också insamlingen av empirin, 

eftersom underlaget kunde samlas in snabbt när kontakt hade tagits. I brevet till rektor angavs 

att åtgärdsprogrammen skulle omfatta elever som skolan bedömde vara i beteenderelaterade 

svårigheter, därför bygger studien på de dokument som skolorna valde ut och som de ansåg 

utgöra åtgärdsprogram som hörde till denna kategori. Detta gör att jag inte påverkat urvalet, 

inte heller känner till om det gäller beteenderelaterade svårigheter, vilket försvårade 

tolkningsarbetet och kan ses som en svag punkt i studien. De tre skolor som ingår i studien 

kan ses som ett bekvämlighetsurval (Sverke, 2004a), eftersom valet gjordes utifrån att de var 

de första som svarade på förfrågan och genom att de kom från tre olika kommuner. 

      För att få en översikt av textinnehållet i dokumenten inleddes analysen genom att se vilka 

kategorier (Fejes & Thornberg, 2009) som kunde utläsas i de olika åtgärdsprogrammen. De 

beteenderelaterade svårigheter, som framträdde i skolornas åtgärdsprogram, kunde ses tillhöra 

någon av kategorierna social kompetens, motivation och koncentration. Den indelning som 

sedan gjordes för pojkar respektive flickor var mycket tidskrävande, men ledde till att data 

blev hanterbart (Sverke, 2004b). Det visade sig vara problematiskt att i resultaten från studien 

utläsa problembeskrivningar i åtgärdsprogrammen. Viss problematik uppstod i arbetet med att 

placera begrepp från åtgärdsprogrammens texter, exempelvis ”är trött” och ”har hög 

frånvaro”. Är det beskrivningar som anger motivation, koncentration eller är det förklaringar 

till varför svårigheter uppstår? Problembeskrivningsdelen är svår att tolka och det kan kanske 

bero på utformningen av de blanketter som skolorna använde sig av när de upprättade 

åtgärdsprogrammen. Ett dilemma som kan ses i denna studies resultat är gränsdragningen 

mellan vad som är problembeskrivning och vad som kan ses som en förklaring till problemet. 

Begreppens innebörd utgör en viktig kärna i åtgärdsprogrammens formuleringar för att det 

särskilda stödet ska kunna ges till elev som är i behov av detta och även berättigad till 

detsamma. 

      Kategoriseringar som exemplen ovan ska i denna studie ses som språkliga beskrivningar 

och således inte som en ”/…/ tendens att kategorisera och diagnosticera i överflöd och 

ständigt hitta på nya kategorier som kan förklara de pedagogiska gruppernas frustration” (Juul 

& Jensen, 2003, s. 284). 
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För att se vilka åtgärder som föreslogs på organisations-, grupp- och individnivå, söktes efter 

rubriker som kunde ses som beskrivningar inom de olika nivåerna. Skolorna använde sig av 

likartade rubriker som innehöll begreppen ”metod” eller ”åtgärd”. Samtliga skolor angav vem 

eller vilka som hade ansvar för åtgärderna, något som de allmänna råden (Skolverket, 2008a) 

anger kan underlätta åtgärdsprogrammets informationsbärande funktion.  

      Trots att jag har mångårig erfarenhet av skolans värld och även av arbete kring 

åtgärdprogram hade jag en del svårigheter att tolka åtgärdsprogrammens texter. En anledning 

kan vara att programmens utformning skapar förvirring, eftersom rubriken 

Problembeskrivning saknades i samtliga åtgärdsprogram. Dessutom var det svårt att hitta 

problemets kärna; vad bestod problemet egentligen av? 

      Jag inser att det krävs en hel del arbete när dokumentstudier ska bedrivas, tolkningen är 

heller inte helt lätt att förhålla sig objektiv till, även om jag har gjort mitt yttersta för att 

förhålla mig neutral. I möjligaste mån har jag försökt bortse från min förförståelse av arbete 

med åtgärdsprogram i genomförandet av denna studie. Nyfikenhet, ett öppet förhållningssätt 

till insamlade data och en medvetenhet om att förförståelse kan innebära en risk i 

tolkningsarbete är något som varje forskare måste ha i beaktande. Dilemmat kring 

tolkningsarbetet kan beskrivas på följande sätt: 

 

Förförståelsen är ju både en förutsättning för och ett hinder för att uppnå förståelse. Frågan är 
hur man kan hålla sina egna ogrundade förutfattade meningar under kontroll, så att de inte tillåts 

inverka alltför mycket på tolkningsarbetet? (Ödman, 2004, s. 90). 
 

Enligt Boréus och Bergström (2012) kräver tolkningar av skriftliga texter referat och citat för 

att öka tillförlitligheten, vilket gjordes i analysen av det empiriska materialet. Tillförlitligheten 

kan dock försämras genom att tolkningsarbetet av den skrivna texten kan utgöra en brist. Det 

går inte med säkerhet att säga att resultaten skulle bli desamma vid analys av det empiriska 

materialet, även om materialet bearbetades på likartat sätt av annan forskare. 

      Trovärdigheten är hög, studien som genomförts och den metod som använts har undersökt 

det som avsågs studeras (Sverke, 2004b) och studiens genomförande och resultat visar att 

syfte och frågeställningar behandlats. 

      Genom att de etiska aspekterna för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) har 

tillämpats i denna studie, anses sannolikheten för att berört urval ska kunna identifieras som 

låg, då problembeskrivningar och åtgärder är återgivna med korta citat och all information 

som skulle kunna härledas till någon specifik person eller skola är struken. 
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Resultatdiskussion   

Syftet med denna studie var att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur 

beteenderelaterade problem beskrivs i form av texter i åtgärdsprogram för flickor respektive 

pojkar och vilka pedagogiska åtgärder som föreslås. I analysen av texten i åtgärdsprogrammen 

visar resultaten på att problem som uppkommer i skolan förläggs till den enskilde eleven och 

att pedagogiska åtgärder därför sätts in på individnivå med mål att eleven ska ändra sitt 

beteende, vilket stämmer överens med resultaten i studien genomförd av Isaksson et al. 

(2007). Genom problembeskrivningen har pedagogen visat vad som betecknas som avvikande 

och genom de föreslagna åtgärderna styrs eleven mot idealeleven (Isaksson, 2009) och de 

ramar som skolan skapar (Lundgren, 2006).  

      Hur elev i behov av särskilt stöd skrivs fram i problembeskrivningarna i 

åtgärdsprogrammen visar att det råder ett kategoriskt perspektiv i de analyserade texterna i 

denna studie, då eleven av skolan anses bära på vissa problem, vilket även resultat i tidigare 

forskning visat (Asp-Onsjö, 2006; Lahdenperä, 1997). Pedagogerna som har författat texterna 

har beskrivit förmågor och intressen där positiva egenskaper kan utläsas, vilket kan tolkas 

som att elevens styrkor måste framhävas för att balansera de svagheter som texten i 

programmen beskriver. Denna balansakt kan vara ett uttryckssätt för att mildra beskrivningen 

av svårigheterna genom att ange det som betraktas som normalt respektive avvikande. 

Wahlund (2002) och Andréasson och Asplund Carlsson (2009) har funnit liknande 

formuleringar i sina studier, vilka kan ses uttrycka en form av lindring för eleven. 

      Beträffande de formuleringar som återfinns i det empiriska materialet visade det sig att 

elevens behov var svåra att hitta, vilket kan sägas utgöra en motsättning till styrdokumenten 

”Ett krav enligt skolförfattningarna är att det av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka elevens 

behov är och hur de ska tillgodoses, dvs. de åtgärder som skolan beslutar om” (Skolverket, 

2008a, s. 17). Resultatet i denna studie visar att det är svårt att utläsa såväl elevens behov som 

skolans åtgärder. De analyserade problembeskrivningarna kan ses ge uttryck för brister hos 

eleven och det kategoriska perspektivet (Emanuelsson et al., 2001) dominerar i texterna i 

åtgärdsprogrammen, vilket flera liknande studier visar (Asp-Onsjö, 2006; Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009). Individen ses ofta som bärare av problemen och orsaken till 

svårigheterna söks alltför sällan i skolmiljön (Berryhill & Printz, 2003; Isaksson, 2009), 

vilken ska beaktas när svårigheter för eleven beskrivs (Skolverket, 2008a).  

      Genom problembeskrivning anger pedagogen vad som betecknas som avvikande för 

eleven och de åtgärder som skrivs in i åtgärdsprogrammen kan ses som en styrning mot 

idealeleven (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Lundgren, 2006). I enlighet med flera 
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studier (Börjesson och Palmblad, 2003; Hellblom-Thibblin, 2004) visar även resultaten i 

denna studie exempel på det komplexa i begreppsbildningen vid kategoriseringar. En 

gemensam företeelse var att både flickor och pojkar beskrevs ur ett individualistiskt 

perspektiv. I stället för att ge en bild av vad som orsakade problem för eleven i skolan, 

beskrevs brister och svårigheter i elevens beteende, exempelvis koncentrationssvårigheter 

(Kadesjö, 2007). Det framgår av studien att flickor och pojkar beskrivs med dessa termer, 

men inte om svårigheterna bedöms vara tillfälliga eller om de uppträder i en viss situation 

eller i en viss miljö. Med viss försiktighet kan detta resultat ses ur dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2006), eftersom det inte är möjligt att i åtgärdsprogrammen utläsa om detta kan 

vara ett tillfälligt tillstånd och situationsbundet (Nordahl et al., 2007) eller pågått under en 

längre tid. Skolan måste hantera barns olikheter och häri kan dilemmat ses huruvida olikheter 

ska betraktas som ”problem” eller en tillgång och således väcks frågan om och hur åtgärder 

ska sättas in (Nilholm, 2006).  

      Orsaken till att ett åtgärdsprogram ska upprättas enligt styrdokumenten är att skolan 

bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd och avsikten är att säkerställa att eleven får det 

stöd denne behöver för att nå skolans kunskapskrav (SFS 2010:800). Skolverket beskriver i de 

allmänna råden att skolor ibland lägger för stort ansvar på eleven och dennes vårdnadshavare 

beträffande de åtgärder som föreslås i åtgärdprogram, vilket även resultaten i denna studie 

visar. ”Fokus måste ligga på de åtgärder skolan har ansvar för” (Skolverket, 2008a, s. 16), 

vilket kan sägas beskriva det relationella perspektivet (Emanuelsson et al., 2001), där 

skolmiljön ges betydelse för de svårigheter som eleven befinner sig i.  

      De pedagogiska åtgärdsförslag som analyserats i denna studie visar att åtgärder på 

organisations- och gruppnivå, i enlighet med studien utförd av Isaksson et al. (2007), utgör en 

mycket liten del av de stödåtgärder som föreslås. Genom figurerna 3 och 4 och exemplen i 

ovanstående text kan utläsas att åtgärdsförslagen på organisations- och gruppnivå endast är ett 

fåtal och att det oftast gäller undervisning i annan grupp än den eleven normalt tillhör eller 

genom stöd av speciallärare. Åtgärderna som beskrevs var ofta att eleven skulle undervisas av 

speciallärare, men vad elevens stöd egentligen bestod av framgick inte av texten, därför kan 

åtgärderna inte betraktas som utvärderingsbara. En av åtgärderna som framträder i studien var 

”eleven tänker på att utnyttja tiden mer”. För det första kan frågan ställas om detta är en 

åtgärd och för det andra kan frågan ställas hur någon ska kunna utvärdera om en elev har tänkt 

på att utnyttja tiden bättre. Genomgående kan ett kategoriskt perspektiv skönjas, där eleven 

kan ses utgöra orsaken till att svårigheter uppkommer (Wahlund, 2002) och identifieras som 

bärare av problematiken (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  



32 

 

Konklusion 

Utifrån resultatet i denna studie kan några slutsatser dras, en är att åtgärdsprogrammens texter 

behöver förtydligas så att elevens behov tydliggörs och att det särskilda stöd som eleven är 

berättigad till synliggörs. Ytterligare en slutsats är att åtgärder på organisations- och 

gruppnivå bör beaktas mer då åtgärdsprogram upprättas. En fråga som kan ställas är om och 

hur en färdig blankett styr pedagogens sätt att uttrycka text i åtgärdsprogram. 

      Beteenderelaterade problem i skolan beskrivs som svårigheter för eleven sett ur ett 

individualistiskt synsätt, där eleven beskrivs äga problemet och att denne ska ändra sitt 

beteende för att passa in i skolans verksamhet. Åtgärdsprogrammens texter kan innebära att 

elevens självbild påverkas antingen positivt eller negativt, därför är det av yttersta vikt att 

problembeskrivningar är författade med hänsyn till barnet och att etiska aspekter beaktas. 

      Avsaknaden av åtgärder som föreslogs på organisations- och gruppnivå i programmen kan 

vara tecken på att pedagogen inte känner till vilka resurser skolan förfogar över, därför kan 

åtgärder på individnivå vara lättare att formulera. Samtidigt kan detta utgöra en faktor som 

visar en brist hos pedagogen och ett behov av kompetensutveckling. 

      Med stöd i denna studies resultat kan med försiktighet uttryckas ett fortbildningsbehov 

gällande hur åtgärdsprogram författas. Likaså kan detta ses som en utmaning för pedagoger 

att på ett professionellt sätt kunna upprätta texter som verkligen innebär att barnet får det stöd 

hon/han behöver för att skolsvårigheter ska underlättas.  

      Naturligtvis kan jag inte generalisera utifrån resultatet i denna studie, men resultatet kan 

ses som att flickor och pojkar skrivs fram på ett likartat sätt i åtgärdsprogrammen och att detta 

sker genom olika uttryck där barnet anses bära på brister som behöver åtgärdas för att 

skolsvårigheterna ska övervinnas och kunskaps- och sociala mål lättare ska kunna nås. Till 

skillnad från andra studier (Andréasson, 2008; Ahlberg, 2009) kan i resultaten inte ses tydliga 

beskrivningar som visar på skillnader i hur pojkar och flickor skrivs fram i 

problembeskrivningar. Däremot ligger resultaten i linje med flera andra studier att 

elevdokumentationen tydligt visar att eleven av skolan betraktas som avvikande (Hjörne & 

Säljö, 2008; Hellblom-Thibblin, 2004; Isaksson, 2009) och att detta formuleras i text som är 

mycket skild från styrdokumentens riktlinjer (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

      Avslutningsvis kan resultaten och litteraturgenomgången visa att författandet av 

åtgärdsprogram är en komplex fråga. Hur texten formuleras i åtgärdsprogram kan få 

konsekvenser för elevens identitetskapande och självbild, vilket leder till slutsatsen att 
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pedagogens uttryckssätt är mycket betydelsefullt. Med Andréasson och Asplund Carlssons 

beskrivning uttrycks en förhoppning och förväntan att: 

 
/…/ lärare är tillräckligt professionella för att ta till sig ett nytt skrivsätt när det gäller  
elevdokumentation, att lärare ser sin egen funktion i elevers identitetsskapande och att 

elevdokumentation blir en viktig och uppmärksammad del av skolans textpraktik. 
(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s. 134) 

 

Risken finns att resultaten i denna studie inte ger en helhetsbild av det verkliga förhållandet i 

skolan, eftersom åtgärdsprogrammens texter endast är fragment i arbetet med åtgärdsprogram. 

Förslag till fortsatta studier 

Åtgärdsprogrammens texter kan vara intressanta att undersöka på ett djupare plan. Om denna 

studie hade bedrivits under längre tid, skulle tankar inom hermeneutiken kunna användas mer, 

där texterna skulle kunna tolkas mer ingående. Nu har försök gjorts att förstå texterna i 

åtgärdsprogrammen. Det vore mycket intressant att fortsätta detta arbete samt att eventuellt 

komplettera med intervjuer i valet av metod för att utveckla mer kunskap om hur språkets 

makt kan påverka elevens självbild. Intressant vore också att se utfallet av de insatta åtgärder 

som föreslås i programmen samt vilka åtgärder som visar sig vara framgångsrika ur barnets 

perspektiv. 

      I fortsatt forskning kan även en etnografisk longitudinell studie av åtgärdsprogram 

bedrivas för att utveckla kunskap och undersöka om problembeskrivningar och åtgärder för 

pojkar och flickor förändras över tid och vilka konsekvenser detta skulle kunna få för berört 

urval. 

      Ur ett annat perspektiv skulle åtgärdsprogrammens ”vara eller icke vara” kunna 

problematiseras i en studie och där fokusera begrepp som likheter, olikheter, normalitet och 

avvikelse. Dessutom vore det av intresse att undersöka för vem åtgärdsprogrammen skrivs 

och till vilken nytta. 
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