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Abstract 
The purpose of the study was to examine how the work with special support in the subject 

Swedish is described in some action programme established for students in grades 1-3.  

 

The paper’s questions were about how teachers described the student’s need for support and 

the following actions. 

 

Critical discourse analysis was used to answer the questions. The empirical data for the study 

were fourteen action programmes from three different municipalities. To help in the analysis 

of the results, the special education perspective as a theoretical model was used. 

 

The combined results showed that the student’s needs at several of the reviewed action 

programmes were presented as if the student was carrying his problems, or that the student 

needed to train more. The needs were also presented as if the student needed a small group or 

an assistant. Actions were described on the basis that the student was a passive recipient of the 

actions. Most of the actions were on an individual level. Special needs teachers were 

presented as actions in several of the reviewed action programmes. In some action 

programmes the actions were described on an organizational level. The measurements used 

were focused on the teachers where they needed to find other ways of working. 

 

In conclusion, five different discourses emerged; inclusive discourse, excluding discourse, 

pedagogic discourse, student as the problem bearer, knowledge discourse and academic 

discourse. Several of the discourses belong in the traditional school and the compensatory 

perspective. However, there were some discourses revealed that belong in the critical 

perspective, such as including discourse where connections can be made to political 

documents such as the child convention and Salamanca declaration. One interesting 

conclusion is that many discourses were about the special needs teacher, with the help of the 

dilemma perspective the study shows that the discourse can be problematic depending on how 

we view the special needs teaching as a profession. 

 
Keywords 
Action programme, discourses, documentation, special education perspective, critical 

discourse analysis. 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrevs i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.  

 

Frågeställningarna handlade om hur lärare beskrev elevens behov av stöd och efterföljande 

åtgärder.  

 

För att besvara frågeställningarna har kritisk diskursanalys använts. Empirin till 

undersökningen var fjorton åtgärdsprogram från tre olika kommuner. Till hjälp för analys av 

resultat har de specialpedagogiska perspektiven använts som teoretisk modell.  

 

Det sammantagna resultatet visade att elevens behov vid flera av de granskade 

åtgärdsprogrammen framställdes som om eleven var bärare av sina problem, eller att eleven 

behövde träna mer. Behoven framställdes också som om eleven behövde liten grupp eller en 

resursperson. Åtgärder beskrevs utifrån att eleven var en passiv mottagare av åtgärden. De 

flesta åtgärderna var åtgärder på individnivå. Speciallärare framstod som åtgärd i flera av de 

granskade åtgärdsprogrammen. I några åtgärdsprogram var åtgärden beskriven på 

organisationsnivå, åtgärderna handlade om att lärarna behövde hitta andra arbetssätt.  

 

Sammanfattningsvis utkristalliserades sex olika diskurser, inkluderande diskurs, exkluderande 

diskurs, pedagogisk diskurs, eleven som problembärande diskurs, akademisk diskurs och 

kunskapsdiskurs. Flera av diskurserna hör hemma i den traditionella skolan och det 

kompensatoriska perspektivet. Dock gjordes några diskurser synliga som hör hemma i det 

kritiska perspektivet, exempelvis inkluderande diskurs, där görs kopplingar till politiska 

dokument såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. En intressant slutsats är att 

flera diskurser handlade om specialläraren, med hjälp av dilemmaperspektivet påvisades att 

diskursen kan bli problematiskt beroende på hur vi ser på specialläraren som profession.  
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diskursanalys.  
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1 Inledning  

Som blivande speciallärare, är det av största vikt att inneha en förmåga för att bidra till 

stödjande och förebyggande åtgärder för att eleverna ska nå så långt som möjligt mot gällande 

kunskapskrav. En del i det arbetet kommer att vara att stödja lärarna i upprättandet av 

åtgärdsprogram.  

I examinationsordningen för speciallärarprogrammet (SFS 2011:186) mot specialisering 

språk- läs- och skrivutveckling är ett av examenskraven att studenten ska:  

Visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer.  

Åtgärdsprogram är ett dokument som garanterar elever att få den hjälp och stöd som de 

behöver men åtgärdsprogram är bara en del av all dokumentation som sker i skolan i dag.  

Skolan styrs av olika texter, det är lagar, författningar, läroplaner och kursplaner på både 

regional och lokal nivå. Andreàsson och Asplund Carlsson (2009) menar att skolan beskriver 

sin egen verksamhet i form av olika texter och det leder till att skolan styrs av både stat och 

kommun och att de styr sig själv med hjälp av sina olika texter. 

 

Elevers rätt till stöd och stimulans finns tydligt framskrivet under § 4 i Skollagen, där står att 

läsa att i utbildningen ska hänsyn tas utifrån barn och elevers olika behov och stöd och 

stimulans ska ges så att eleven utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800).  

 

Trots att åtgärdsprogram ska vara en garanti för att elever får det stöd och hjälp det behöver, 

leder det till konsekvenser av all dokumentation. Andreàsson och Asplund Carlsson (2009) 

beskriver att skolan har fått nya krav på pedagogisk dokumentation och det leder till ett 

förändrat bruk av texter. De problematiserar och diskuterar hur elevdokumentationen skrivs 

och hanteras i skolan. Det är individuella elever som framställs i dessa åtgärdsprogram och 

det kan leda till konsekvenser för hur olika läsare, exempelvis lärare, annan skolpersonal och 

föräldrar uppfattar eleven som person, även till hur eleven uppfattar sig själv. Det betyder att 

genom hur ett dokument upprättas kring en elev kan ha stor betydelse för dennes självbild och 

för den som i framtiden läser om eleven. Det medför att kategorisering av elever inte bara får 

betydelse för deras kunskapsutveckling utan att elevens upplevelse av vem hon eller han är. 

Elevers identitetsuppfattning påverkas i hög utsträckning av vilken kategori de hamnar i eller 

placeras i (Andreàsson & Asplund Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2012).  

 

Asp-Onsjö (2014) beskriver att det förekommer motsättningar mellan olika intressen i skolans 

arbete, det gäller även arbetet med när åtgärdsprogrammen ska utformas. Det krävs samarbete 

i personalgruppen och föräldrar och elever ska ha ett reellt inflytande över processen.  

 

Förhoppningen är att studien kan bidra med ökad kompetens kring arbetet med att skriva 

åtgärdsprogram och dokumentation av särskilt stöd.  

 



2 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrivs i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.  

 

1.2 Frågeställningar  
Följande frågeställningar har valts för att ytterligare förtydliga syftet:  

 Hur beskriver läraren elevens behov av stöd i åtgärdsprogrammen?  

 

 Hur beskrivs olika typer av åtgärder i åtgärdsprogrammen? 
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2 Bakgrund  
 

I det här kapitlet redogörs över vad de regelverk som styr skolan, uttrycker om 

åtgärdsprogram. Därefter en ges sammanfattning av bakgrunden till skolans 

dokumentationskultur.  

2.1 Styrdokument 
För skolans verksamhet finns en rad olika regelverk. Ryggraden i de regler som omgärdar 

utbildningsområdet är skollagen. I skollagen framgår vilka krav som ställs på huvudmannen 

för verksamheten, där regleras även vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras 

vårdnadshavare har. Skolverket har tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar till 

stöd för att följa de olika regelverken (Skolverket.se/regelverk). 

Här nedan redovisas vilka regelverk och allmänna råd som förekommer angående elever i 

behov av särskilt stöd och vilka regler som finns kring upprättandet av åtgärdsprogram.  

2.1.1 Skollagen 
Under kapitel 3 i nya skollagen (SFS 2010:800), barns och elevers utveckling mot målen står 

följande att läsa.  

 
3§ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

 

Om eleven av någon anledning riskerar att inte uppnå de kunskapsmål som minst ska uppnås, 

gäller följande paragraf.  

 
8§ 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 befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

detta anmälas till rektor. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en 

elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (SFS 2010:800).  

 

 

Om det blir aktuellt med ett åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd, regleras det i 

följande paragraf.  

 

9§ Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet 

av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när 

åtgärderna ska utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljning respektive utvärderingen. Eleven 

och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. (SFS 

2010:800). 

2.1.2 Skolverkets allmänna råd  
Syftet med de allmänna råden är att stödja skolans arbete med stödinsatser för att leva upp till 

aktuella bestämmelser. Råden är till för att fungera som ett praktiskt redskap och som en 

konkretisering av skollagen samt stödja en elev i behov av extra anpassningar eller särskilt 
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stöd för att hon eller han ska ges förutsättningar för att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås (Skolverket, 2014).  

Enligt Skolverkets allmänna råd är det skolans uppgift att ge alla elever den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och för att de ska nå så 

långt det är möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2014). De elever som lätt når sina 

kunskapsmål ska ges stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Extra 

anpassningar är den stödinsats som är av mindre ingripande karaktär och som normalt är 

möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal, inom den ordinarie undervisningen. 

Den stödinsatsen behöver det inte fattas något formellt beslut om. Särskilt stöd är den insats 

som är mer av ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och 

övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas 

omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd ifrån extra anpassningar. Särskilt stöd ska 

beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Fortsättningsvis beskriver Skolverkets allmänna råd om att när rektorn har fått information 

om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det hans eller hennes ansvar att en utredning 

påbörjas skyndsamt (Skolverket, 2014). Utredningen syftar till att ge skolan tillräckligt 

underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser 

som behöver sättas in. Här har elevhälsan en viktig roll i arbetet med utredningar. Visar 

utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ska eleven ges sådant stöd och ett 

åtgärdsprogram utarbetas. 

I de allmänna råden från Skolverket sägs det att i den första delen i åtgärdsprogrammet ska 

elevens behov beskrivas (Skolverket, 2014). Det ska visa vilka behov av särskilt stöd som 

eleven har, den här delen kan överföras från den pedagogiska utredning som ligger till stöd för 

beslutet om att utreda elevens behov av särskilt stöd. I den andra delen av åtgärdsprogrammen 

ska de åtgärder som bedöms relevanta för eleven skrivas. Åtgärderna som skolan utarbetar 

och dokumenterar bör vara kopplade till elevens behov av särskilt stöd, men också till de 

kunskapsmål som minst ska uppnås. För att åtgärdsprogrammen ska kunna fungera som ett 

praktiskt redskap i vardagen ska det vara konkreta och utvärderingsbara åtgärder.  

2.1.3 Barnkonventionen och Salamancadeklarationen 
Här nedan beskrivs kort de politiska dokument som berör barns rättigheter i utbildningen. 

Salamancadeklarationen är en deklaration och kan förklaras som ett uttryck för en åsikt eller 

en uppfattning i en särskild fråga och som kan antas vid en konferens. En deklaration har en 

politisk betydelse snarare än en rättslig. Förenta nationerna utfärdade 1993 standardregler om 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, som uttryckligen anmodar 

länder att utbildning av människor med funktionsnedsättning ska ingå i det allmänna 

utbildningssystemet. Det betyder att de deltagande regeringar som står bakom deklarationen, 

erkänner nödvändigheten med att ska finnas tillgång av ordinarie skolor för elever med 

funktionsnedsättningar. Vidare deklarerar de deltagande regeringarna, att eleven ska 

tillgodoses med en pedagogik som sätter eleven i centrum och som tillgodoser dess behov 

(UNICEF, 2001).  

Ett annat politiskt dokument är Barnkonventionen och det är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal, som fastslår att barn är individer med egna rättigheter. Där i står bland 

annat att ett barn med en funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv, 

likaså har det rätt till hjälp med att delta i samhället på lika villkor (UNICEF, 2009).  



5 

 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) är alla forskare inom ämnet barn och ungas 

rättigheter och de menar att ur ett sociologiskt perspektiv kan samhället betraktas som ett 

system av sociala kategorier där människor grupperas utifrån olika grunder. De menar att 

tänker man utifrån ålder kan barndom ses utifrån en strukturell kategori, den socialt 

konstruerade barndomen ser olika ut, i grunden finns idéer om värden och normer för barns 

delaktighet och status. Det här leder till, anser forskarna, att i skolans värld kan den socialt 

konstruerade barndomen ses utifrån hur man utformar pedagogisk verksamhet, mål, hur 

kvalitet utvärderas och hur specialpedagogiskt stöd utformas. 

2.1.4 Bakgrund till skolans elevdokumentation 
Under den här rubriken redovisas en kort bakgrund till skolans elevdokumentation.  

Första gången åtgärdsprogram nämns är i SIA-utredningen om skolans inre arbete (SOU 

1974:53). Utredningen visar att syftet var att förändra skolans insatser för elever i behov av 

stöd för att förbättra elevernas situation. Tidigare var synsättet att eleverna skulle anpassas till 

skolan, SIA-utredningen fokuserade istället på den ordinarie skolans verksamhet och den 

förändringen som ansågs vara nödvändig för att bättre bemöta variationen av elever. 

Utredningen ifrågasatte även den stora ökningen av specialundervisning i klinikform. En 

annan form som också ifrågasattes var särskilda undervisningsgrupper, där vissa elever fick 

sin undervisning. Det blev en förskjutning från att det var eleven som skulle åtgärdas till att 

det var verksamheten som skulle åtgärdas (SOU 1974:53).  

Asp-Onsjö (2008) beskriver i sin avhandling bakgrunden till skolans elevdokumentation, hon 

menar att i och med att skolan blev decentraliserad och målstyrd ökade behovet av 

dokumentering på både lokal och central nivå inom skolan. Det var olika typer av 

dokumentation såsom skolplan, lokal arbetsplan, verksamhetsplan, kvalitetsredovisningar och 

individuella utvecklingsplaner. Hon beskriver att det här inleddes när Skolöverstyrelsen 

omvandlades till Skolverket i början av 1990-talet. Asp-Onsjö (2008) visar att omvandlingen 

av skolöverstyrelsen ledde till mer fokus på utvärderingar, uppföljningar och annan 

dokumentation kring eleverna. Det här visar på en förändring utifrån att Skolöverstyrelsen 

tidigare hade uppgifter som utgick från kontroll och reglering, till nuvarande Skolverkets 

uppgifter, som utgår från uppföljning och utvärdering. 

Även inom olika företag och organisationer visar forskarna på att liknande möten och 

dokumentförfarande växt fram, att dokumentera är en grundläggande del i det moderna 

samhällets sätt att fungera (Adelswärd & Nilholm, 1998; Asp- Onsjö, 2012).  

Vallberg-Roth och Månsson (2008) har gjort en analys av individuella utvecklingsplaner där 

de ser de individuella utvecklingsplanerna som ett fenomen i det framväxande 

granskningssamhället. De ser att olika planer och dokument inom skolan tenderar att handla 

om en transnationell trend med likartade standardiserade system av dokument, avtal eller 

kontrakt. De framstår som ett redskap på individnivå för självreglering. Själva begreppet 

reglering menar de, kan förklaras som regler för, att anpassa, rätta till eller ordna. 

Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) menar i sin granskning av tidigare forskning på 

området, att i Sverige är de dokument som används i skolan offentliga. Det medför att det har 

satt stor krav på öppenhet, men också på vilket språk som används i planerna. Dokumenten 

har också blivit en del i alla de utvärderingar som görs i skolorna av exempelvis 

Skolinspektionen. Dokumenten kan även överklagas, det betyder att de är knutna till rätten för 

en elev att få stöd. Detta betyder att rätten till att få stöd också är knutet till skolans skyldighet 
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att ge stöd. Vidare är det ett dokument som visar att skolorna ger tillräckliga resurser till 

elever som behöver särskilt stöd. Skolans dokument har också fått en större betydelse och 

liknande juridiska dokument, fått en prägel av att vara ett rättighetsdokument för eleverna. Att 

dokumenten har fått större betydelse påvisar en annan aspekt, den att juridiska frågor har fått 

en större betydelse inom skolan. Enligt Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) leder det 

här i förlängningen till att föräldrar och elever fått mer rättigheter. De påpekar också att 

Sverige har två olika dokument för att säkerställa elevers rätt till stöd, dels den individuella 

utvecklingsplanen, dels åtgärdsprogram.  
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3 Litteratur och forskningsöversikt 
 

Under denna rubrik sammanfattas aktuell relevant forskning inom de aktuella områdena, 

elevdokumentation och åtgärdsprogram. Inom flera engelskspråkiga länder kallas 

motsvarigheten till åtgärdsprogram för individual education plan med förkortningen IEP.  

3.1  Dokumentationskultur 
Asp-Onsjö (2008) visar att arbetet med åtgärdsprogram är ett exempel på den 

dokumentationskultur som blivit allt vanligare, i och med att styrningen av skolan har flyttats 

från nationell nivå, till lokal nivå. Skolorna har specifika mål att nå upp till men hur målen ska 

uppnås är upp till den enskilda skolan. Asp-Onsjö menar att hur skolorna arbetar med 

åtgärdsprogram överensstämmer vanligen med det andra arbetet som görs på skolan. Det 

betyder att arbetet med åtgärdsprogram tar sig olika uttryck på olika skolor och variationen 

blir därför stor. Asp-Onsjö beskriver vidare att när vi talar om åtgärdsprogram i allmänhet, 

menar vi vanligen information som är nedskriven på en blankett avsedd för ändamålet. Som 

underlag för detta dokument är flera samtal som förts i arbetslaget och tillsammans med 

elever och föräldrar. Ett sätt att se på ett åtgärdsprogram är att se det som något som utgörs av 

både nedskrivna texter och samtal. Asp-Onsjö påvisar att styrdokumenten säger att det 

huvudsakliga innehållet i åtgärdsprogrammen bör vara hur den pedagogiska omgivningen ska 

utformas för att möta elevens behov. Syftet sägs vara att stärka skolans möjligheter att ta emot 

i stort sett alla elever i den ordinarie verksamheten.  

Nilholm (2014) problematiserar utformandet av åtgärdsprogram. Han menar att om vi 

uppfattar skolproblem som elevens egna problem, blir lösningen att sätta in åtgärder för att 

förändra elevens situation. I den svenska lagstiftningen framgår det att en elev som behöver 

särskilt stöd ska få det och med det även ett åtgärdsprogram. Själva programmet ska vara en 

garanti för att eleven får det stöd den behöver. Det är en mycket viktig funktion som 

åtgärdsprogrammet har, just för att många elever inom skolan inte får det stöd de behöver. 

Trots det är det vissa problem med åtgärdsprogram, till exempel själva namnet antyder att det 

är en åtgärd som ska sättas in, och åtgärd kan förknippas med en typ av apparattänkande. Han 

säger vidare att eftersom åtgärdsprogrammet är knutet till individen så tenderar orsaker till 

problemen och åtgärden riktas mot individen. Alla elever ska numera ha en individuell 

utvecklingsplan, som enligt Nilholm har en positivare klang, men han säger att bättre vore 

kanske den engelska benämningen på åtgärdsprogram som är ” individual educational plan” 

(s. 67) där fokus är på undervisning istället för på utveckling.  

Persson (2013) problematiserar skrivandet av åtgärdsprogram, han förklarar att i själva 

dokumentet åtgärdsprogram ska den planering beskrivas och den dokumentation som görs för 

elever i behov av särskilt stöd. Dock visar han att lärare tenderar att beskriva elevernas 

problem på individnivå. Han beskriver vidare att förklaringar till det tros vara att det är 

tidskrävande att göra omfattande analyser på grupp- och skolnivå och det berör inte bara 

eleven utan gäller för hela undervisningsgruppen och skolan som helhet. Han menar även att 

skolpersonalen saknar en tradition i att granska varandras arbete, dessutom krävs det mod att 

ifrågasätta sina kollegors arbete. 
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3.2 Framställan av elevens behov och åtgärder i skolans olika 

dokument. 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) skriver att ett åtgärdsprogram bör innehålla 

information om elevens skolsituation, behov, klassen och undervisningen. Isaksson, Lindqvist 

och Bergström samt Hirsch (2012) visar att i åtgärdsprogrammen och annan 

elevdokumentation var det vanligt att fokus sattes på elevens brister och individuella 

egenskaper.  

Isaksson, Lindqvist och Bergström såg också att åtgärdsprogrammen ibland utarbetades utan 

att involvera föräldrarna i arbetet. Det visade sig också att ingen av de undersökta planerna 

beskrev svårigheterna i termer som dålig skolmiljö eller brister i det pedagogiska arbetet. De 

rekommenderade åtgärderna var främst inriktade på eleven. Samt att det perspektiv eller syn 

på specialundervisning som fokuserar på brister hos eleven, verkar fortfarande vara en 

framstående ståndpunkt hos skolpersonalen.  

I de olika dokumentationsformer som finns kring elever i skolan skrivs en del mål ut, både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Hur vi skriver fram de målen har betydelse, det visar Hirsch 

(2012) i sin studie av individuella utvecklingsplaner att skolan många gånger beskriver och 

sätter mål för elevernas personligheter, beteenden och attityder. Det här bör inte göras som 

mål på bekostnad av lärandemål anser hon. Det blir då problematiskt och det bör snarare vara 

alla elevers rätt att erhålla adekvata lärande mål i sin individuella utvecklingsplan. 

Ett åtgärdsprogram är ett dokument som beskriver elevens behov och påföljande åtgärder 

utifrån de beskrivna behoven. Det är ett dokument som berättar om något och som också 

beskriver en elev. Det har betydelse för både elev och läsare vilket språkbruk som väljs att 

använda visar Adelswärd och Nilholm (1998) i sin studie om diskurser gällande psykiska 

funktionsnedsättningar, hur det ter sig gällande i olika former av skrivna och talade texter. 

Livet för människor med psykiska funktionsnedsättningar påverkas och påverkar dessa olika 

diskurser. Diskurserna återspeglar den kunskap som samhället har för att definiera och hantera 

psykiska funktionshinder. Även att diskurser som används om psykiska funktionshinder är 

sammankopplade med diskurser om medborgerliga rättigheter, definitioner om vad som anses 

vara normalt och djupare frågor rörande samhällets solidaritet med de svagaste medlemmarna.  

Asp-Onsjö (2012) menar att genom dokumentation upprättas olika kommunikativa vägar 

mellan lärare och elev, eleven sätter upp mål och utvärderar sitt arbete. Eleven uppfostrar eller 

disciplinerar sig själv under övervakning av läraren. Som en följd av denna styrning 

konstrueras en bild av eleven för att stämma in i rådande normsystem.  

Ball (2003) skriver om hur olika textproduktioner gör olika framställningar av barn. Han 

kallar de här olika framställningarna av barn för fabrikationer, det vill säga att det visar på 

olika konstruktioner av barn. Han menar att det här förfarandet döljer lika mycket som den 

visar upp. Det kan visa sig som en förenkling av barnet som är beräknad och som lyfts fram 

för att representera individen som det handlar om. Olika textproduktioner visar denna 

fabrikation, där en reducerad bild visas av en komplex situation och det är den som blir synlig 

utåt.  

Flera studier har gjorts av olika forskare, exempelvis Runswick-Cole och Hodge (2009) samt 

Sunderland, Catalano och Kendall (2009) där de kritiskt granskat olika diskurser som används 

för att representera barn i olika specialpedagogiska dokument. Forskningen har positionerat 

olika texter där diskursiva konstruktioner både avgörs och bestäms av kulturella praktiker och 
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olika maktrelationer inom utbildningen. Studierna visar att diskurserna kan fungera som 

kraftfulla verktyg, och som kan komma att legitimera ojämlika maktrelationer och social 

kontroll inom specialpedagogiken. Det här kan få betydelse för den enskilde eleven, 

Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) samt Boyd, Ng och Schryer (2015) ser att det 

kan vara skadligt för den enskilda eleven om elevens svårigheter enbart ses som brister hos 

individen själv och inte ser hinder inom skolan som orsaker till svårigheterna. Det kan få 

djupgående konsekvenser för elevens självkänsla och identitetsskapande. En annan 

konsekvens angående vilket språk som används är det som Runswick-Cole och Hodge (2009) 

beskriver, de menar att särskilda behov diskurser fortfarande är vanliga i 

utbildningssammanhang. De påvisar också att de här diskurserna förminskar elevernas 

identitet till ett villkor eller ett syndrom. Språket tenderar således att spela en roll i att bygga 

och upprätthålla utestängande metoder. Studien visar också att diskursen barns behov inte 

slagit igenom och de föreslår istället en diskurs som bygger på en pedagogisk rättighet. Det 

visar att språket inte bara har betydelse för barnets identitet, utan också upprätthåller ett 

arbetssätt som verkar exkluderande.  

Ng, Farah Friesen, Boyd och Phelan (2014) samt Boyd, Ng och Schryer (2015) är några 

forskare som anser att kritisk medvetenhet kring hur olika dokumentationer beskriver eller 

diskuterar kring barn och dess behov, inte är en fråga om att hitta den bästa formuleringen, 

utan det är att kontinuerligt undersöka, granska språket som används och förstå att hur vi 

använder språket kan leda till konsekvenser. De menar att språket är en aktiv social process 

som ständigt utvecklas och det som anses accepterat i dag kan anses olämpligt i framtiden.  

3.3 Konsekvenser av elevdokumentation.  
Andrèasson och Asplund Carlsson (2009) menar även att när det gäller skolans 

elevdokumentationer är det en enbart diskursiv praktik, det vill säga det är enbart text, 

egentligen vet vi inget om hur det ser ut i verkligheten eller praktiken. Som exempel ges att vi 

faktiskt inte vet om eleven avskiljs ifrån klassen eller inte, eller om den planerade åtgärden 

kan ses som ett hot eller ett löfte. Det kan verka som om sättet att utforma olika 

elevdokumentationer är en objektiv praktik i skolan med lägesbedömning, uppsatta mål och 

planerade åtgärder. Andrèasson och Asplund Carlsson (2009) menar att det glöms bort att 

utformandet av elevdokumenten är resultatet av en konflikt, motstridiga intressen, 

maktutövning och att dokumentationen är föränderlig.  

I sin studie visar Asp-Onsjö (2012) att skolans dokumentationsverksamhet är utsatt för kritik, 

framförallt för att den också innehåller delar som inte har en direkt koppling till det 

pedagogiska arbetet utan handlar om elevens personliga egenskaper. Det kan också visa sig att 

beskrivningarna inte stannar vid hur en elev är, utan det framställs hur eleven borde vara, 

utifrån skolans sätt att se. Det leder till att dokumentationen av eleven blir ledande för vilka 

åtgärder som sätts in i skolan. Det finns ett ojämlikt förhållande mellan skolpersonal, föräldrar 

och elever och det finns risker med att skolan får tolkningsföreträde i dialogen. Följden kan 

bli att dokumentationen riskeras att göras till maktens språk, eller att elevdokumentation och 

maktutövning påverkar varandra ömsesidigt i skolans vardag.  

Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) menar att skolan måste bli klar över syftet med 

de olika dokumenten. De ser en risk med skolans dokumentation om den endast används för 

att tillverka en steril version av skolornas arbete, i syfte att visa ett ansvar i skolornas olika 

kvalitetsredovisningar och att framställa skolorna positivt.  
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Hur vi bör tänka i framtiden kring den dokumentation vi har i skolan, kring och om elever, är 

frågor vi bör ställa oss anser Boyd, Ng och Schryer (2015) vi bör följdaktningen ha en kritisk 

medvetenhet som författare till texter såsom individuella utvecklingsplaner och andra 

specialpedagogiska texter. Vi behöver vara medvetna om att de språkliga formuleringarna i 

dokumenten kan innebära spänningar. Studien visar inte på vilka formuleringar som är rätt 

eller fel, utan vill uppmana till att kritisk granska språkpraxisen i dokumenten för att förstå att 

hur barnen framställs, kan få eventuella skadliga följder. De menar att vi medvetet bör 

överväga betydelsen av vårt språk och vilka konsekvenser det kan leda till för olika grupper. 

Vidare menar de, att det är med den kunskapen vi kan engagera oss, och förändra den praxis 

som finns och framledes inleda en social förändring inom specialpedagogiken. 

 

Ytterligare aspekter att vara medveten om, är att sättet vi formulerar åtgärder i 

åtgärdsprogrammen också tangerar att beröra elevers rätt till utbildning och 

funktionsnedsattas utbildningsrättigheter. Det innebär att alla barn oavsett 

funktionsnedsättning ska ha tillgång till en god utbildning. Om ett barn nekas tillträde till 

utbildning eller inte ges möjligheter att ha tillgång fullt ut i skolan på grund av till exempel ett 

funktionshinder, kan det tolkas som att barnet kränks på sin civila rätt till lika värde. Barn och 

elever har också rätt till inflytande, det är en politisk rättighet och betyder att alla personer har 

rätt att delta i den gemensamma viljebildningen och kunna påverka utövandet av makt 

(Quennerstedt, 2010).  

Hirsch (2014) påvisar i sin artikel olika dilemman som lärare ställs inför vid upprättandet av 

individuella utvecklingsplaner. Dels finns det politiska dokument och allmänna råd att ta 

hänsyn till och det blir en motsättning mellan styrning och kontroll och dels lärares egen 

profession. Ett annat dilemma lärarna ställs inför är, vilket språk de ska använda, och ena 

sidan att använda ett korrekt officiellt språk, kontra ett elevvänligt språk där lärarna gör sig 

förstådda hos föräldrar och elever. Konsekvenser blir att lärare känner att de lägger tid och 

kraft på att dels formulera sig byråkratiskt, dels på att finna ett sätt som leder till att de blir 

förstådda av elever och föräldrar. 

3.4 Sammanfattning  
Sammantaget visar denna forskningsöversikt att det finns olika lagar och förordningar som 

styr skolans dokumentation. Åtgärdsprogram är ett dokument som ska säkerställa elevers rätt 

till stöd. Forskningsöversikten visar att åtgärdsprogrammen tenderar att bli ett dokument som 

visar på elevens brister. Vidare visar forskningen att beroende på hur eleven beskrivs kan få 

konsekvenser för elevens identitetsutveckling.  

Det påpekas som kritik att elevdokumentationen handlar om elevens personliga egenskaper 

snarare än om pedagogisk utveckling. Viktigt är, anser flera forskare i forskningsöversikten, 

att inrätta en kritisk språkmedvetenhet i hur vi framställer elever och skriver i de olika 

dokumenten.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med studien är att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrivs i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.  

Utifrån att studien handlar om åtgärdsprogram som också är en del i en specialpedagogisk 

verksamhet föll valet av teori på de specialpedagogiska perspektiven, det är inte en teori i 

egentlig mening utan en teoretisk modell. Med denna teoretiska modell som bakgrund 

analyseras och tolkas data.  

Inledningsvis ges också en kort bakgrund till metoden kritisk diskursanalys som i sig har en 

konstruktivistisk utgångspunkt, teori och metod är sammanlänkade. Det till trots är det möjligt 

att använda andra teoretiska utgångspunkter för att skapa en bredare förståelse (Winther 

Jörgensen & Phillips, 1999). 

4.1 Konstruktivistisk utgångspunkt 
I studien används diskursanalys för analys och metod, närmare bestämt inriktningen kritisk 

diskursanalys. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (1999) är det viktigt att inte använda sig 

av diskursanalys lösryckt från sina teoretiska grunder. Det diskursanalytiska angreppssättet är 

inte bara metoder för analys av data utan snarare en helhet eller paketlösning. Paketets fyra 

delar är för det första en filosofisk grund om språkets roll i den sociala konstruktionen av 

världen, det andra är teoretiska modeller, det tredje är metodologiska riktlinjer för hur man 

angriper det tänkta forskningsområde och den fjärde delen handlar om specifika tekniker för 

språkanalys. För använda sig av diskursanalys som metod i empiriska undersökningar, måste 

man acceptera de grundläggande filosofiska premisserna och förstå att teori och metod är 

sammanlänkade. När man använder sig av en diskursanalys utgår man mer eller mindre från 

ett konstruktivistiskt perspektiv. Enligt Boréus (2014) betyder det att hur vi talar om 

företeelser, påverkar vilka praktiker vi utvecklar kring dem och även våra föreställningar om 

dem. En kort förklaring av konstruktivistisk perspektiv är att språkanvändning och andra 

sociala praktiker påverkar hur vi tolkar samhället och vår omvärld.  

4.2 De specialpedagogiska perspektiven.  
Här nedan redogörs kort för de tre olika specialpedagogiska perspektiven, vilka synliggör och 

identifierar de officiella diskurser som finns bakom de föreslagna åtgärderna.  

Nilholm (2007) skriver om tre olika perspektiv att se på specialpedagogik. Han förklarar 

begreppen perspektiv med hur vi talar om, eller beskriver vår omvärld. De här tre olika 

perspektiven har funnits vid sidan av varandra, men vilket perspektiv som har dominerat har 

varierat över tid. De olika perspektiven belyser olika sätt att se på den specialpedagogiska 

verksamheten. De olika perspektiven visar olika sätt att se på specialpedagogikens uppgifter, 

historia och kunskap. Nilholm menar att beroende på vilket perspektiv som används, leder till 

avgörande konsekvenser för hur synen blir på den specialpedagogiska verksamheten.  

4.2.1 Det kompensatoriska perspektivet 
Det första perspektivet kallar Nilholm (2007) för det kompensatoriska perspektivet. Det 

utmärkande för det här perspektivet är att man söker lokalisera egenskaper eller förmågor hos 

individen som är problematiska och att individen ska kompenseras för sina problem. Här tittar 

inte efter aspekter som interaktion i undervisningen och samspel som förklaringar till 

problemen som visar sig i skolan. Istället tittas på vilka psykologiska eller neurologiska 

förklaringar som kan hittas som grund till problemen. Den forskning som är knuten till det här 

perspektivet har sin grund i medicinsk och psykologisk tradition. Inom det här perspektivet 
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återfinns diagnoser och behovet av att diagnostisera och avgränsa elever genom olika 

grupperingar. Syftet är att finna relevanta och verkningsfulla åtgärder. Enligt Nilholm blir 

specialpedagogikens uppgift att kompensera individen för de brister de uppvisar  

4.2.2 Det kritiska perspektivet 
Det andra perspektivet är det kritiska perspektivet, vad som främst utmärker det perspektivet 

är missnöjet med begreppet normalitet. I det här perspektivet söks efter att finna orsaker 

utanför individen. Det är missnöjet med det kompensatoriska begreppet och att det leder till 

skapande av olika grupperingar som utesluts ur skolans gemenskap. I förlängningen leder det 

här synsättet till en minskning av specialpedagogik. Skolan klarar istället av att möta varje 

barn utifrån dess egna förutsättningar och skolan behöver inte segregera på olika sätt. Inom 

det här perspektivet hör idén om en skola för alla hemma (Nilholm, 2007).  

Skrtic (1991) för fram ett synsätt på specialpedagogiken i skolan, han menar att vi måste 

skapa en skola som både är jämlik och excellens. Han menar också att en demokratisk skola 

är en skola som inte skapar ett arbetssätt som kräver specialundervisning av en stor del av 

skolans elever. Han ifrågasätter rimligheten i diagnoser och specialpedagogikens värde. Han 

menar vidare att en skola som ska möta samtiden måste vara inkluderande. Haug (2010) har 

isolerat några kännetecken för inkluderande undervisning. De är att alla barn bör vara 

medlemmar i en skolklass och vara en naturlig del i det sociala, kulturella och tillhöra 

gemenskapen i undervisningen. De ska ha möjlighet till samma deltagande med att bidra med 

sina kvalifikationer. Alla elever bör också ha möjlighet att påverka frågor som rör deras 

utbildning.   

4.2.3 Dilemmaperspektivet 
Det tredje perspektivet är dilemma perspektivet. Det utmärkande i det perspektivet är att det 

problematiserar det kritiska perspektivets utopi, att det kritiska synsättet skulle göra att alla 

skolproblem försvann. En annan kritik som förs fram inom detta perspektiv är mot det 

kompensatoriska perspektivet där problematiseringen handlar om riskerna med diagnosernas 

osäkra karaktär. Inom dilemmaperspektivet problematiseras även målet med inkludering inom 

skolan. Nilholm menar till exempel att skolans målsystem och betygssystem får konsekvenser 

för olika inkluderingsprocesser. Det kan följdaktningen beskrivas som ett spänningsfält 

mellan det gemensamma och det individuella, det leder till olika dilemman (Nilholm, 2007).  

Clark, Dyson och Millward (2005) ser ett dilemma i att alla elever ska ges liknande kunskaper 

och färdigheter, samtidigt som skolan ska anpassa sig till att elever är olika. Forskarna för 

fram att det blir en spänning mellan det som är gemensamt och det att det ska ske en 

anpassning till elevers olikheter. De anser likaså att specialpedagogik har bidragit till att 

homogenisera grupper för att kunna hantera olika dilemman.  
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5 Metodologisk ansats och val av metod 
 

Under den här rubriken presenteras val av metod, det vill säga vilken form för datainsamling, 

databearbetning och analys har använts. Dessutom redogörs för diskursbegreppet i stort, som 

sedan leder fram till en mer ingående förklaring över angreppssättet kritisk diskursanalys.  

5.1 Val av metod 
För att få svar på studiens syfte och tillhörande frågeställningar föll valet på diskursanalys 

som metod, närmare bestämt kritisk diskursanalys. Metoden kommer inte att följas i dess 

helhet.  

Studiens syfte är att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrivs i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3. Avsikten är att undersöka hur lärarna 

skriver fram elevens behov i åtgärdsprogrammen och hur olika åtgärder beskrivs. Utifrån att 

det är ett textdokument som ska studeras kan valet av diskursanalys motiveras. Boréus (2014) 

säger att det centrala i en diskursanalys är språket och språkanvändningen samt studieobjektet 

är diskurser. Vad en diskurs är kan variera mellan olika diskursanalytiska inriktningar. Ordet 

diskurs kan förklaras med att diskurser är olika språkliga praktiker samt regler för hur vi 

kategoriserar och talar.   

Bolander och Fejes (2015) beskriver att använda sig av diskursanalys är ett sätt att förstå 

språkets roll och hur vi skapar vår verklighet. Diskursanalys är en analysmetod som hjälper 

oss att förstå texter, för att visa hur de både innesluter och utesluter, utan att vi är medvetna 

om det. Det är en analysmetod som passar vid analys av vilka sanningar som skapas över vad 

som är normalt och onormalt, även vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs, 

genom hur företeelser beskrivs i olika texter. Att använda sig av diskursanalys kan vara till 

hjälp för att förstå hur språket formar världen på olika sätt, hur ord sägs, i de sammanhang de 

sägs, skapar olika verkligheter om vad saker är, vilket kan ha effekter på vad som kan anses 

bra eller dåligt. Bolander och Fejes framhåller här att en viktig del i vad som gör 

diskursanalysen så angelägen, genom att förklara att det är ett sätt att synliggöra språkets 

formgivande och skapande kraft. De åsyftar att diskursanalys är ett viktigt instrument för att 

destabilisera, skaka om eller få insikt om det vi annars tar för givet i vårt yrkesverksamma liv.  

Det vill säga att vi får insikt om, eller förstår vad som står skrivet.  

När analys av en diskurs görs är det inte forskarens ärende att komma bakom diskursen, eller 

att fundera över vad människor verkligen menar när de skriver det ena, eller det andra, inte 

heller utröna hur verkligheten egentligen är bakom diskursen. Som utgångspunkt är att tänka 

att verkligheten utanför diskursen aldrig kan nås, utan det är diskursen i sig, som är föremål 

för analysen. Det som ska studeras är det som faktiskt har sagts eller skrivits för att sedan 

söka finna mönster i det som skrivits. Vidare arbetas med att se vilka sociala konsekvenser 

som olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få (Winter Jörgensen & Phillips, 

1999). 

5.2 Kritisk diskursanalys.  
En inriktning inom diskursanalys är den kritiska diskursanalysen, även kallad CDA. Boréus 

(2014) beskriver att den kritiska diskursanalysen både har ett samhälls- och en maktkritisk 

ingång. Den har utvecklats i Storbritannien av olika språkvetare, en av dem är Norman 

Fairclough. Fairclough (1992) utgår från att hur vi talar och skriver om saker påverkar andra 

sociala praktiker i samhället, men han ser det också ur ett omvänt perspektiv, de andra icke 
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språkliga praktikerna påverkar de språkliga praktikerna. Inriktningen kritisk diskursanalys ger 

en tydlig diskursdefinition där diskurser enbart är språkliga praktiker. 

Här förklaras närmare och tydligare definieras kritisk diskursanalys och vidare hur den 

använts som analysinstrument i studien. För att kunna strukturera upp och kartlägga vad som 

skrivits i de åtgärdsprogram, vilka ska studeras, behövs en form eller ram att hålla sig till i 

analysarbetet.  

När kritisk diskursanalys används centreras en text. Själva förfarandet förklarar Fairclough 

(1992)  som en three-dimensional conception of discourse, det vill säga, en tredimensionell 

analysmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1.  Faircloughs (1992) tredimensionella analysmodell.  

Utifrån den tredimensionella analysmodellen här ovan, redogörs under följande rubriker de 

olika stegen i Faircloughs (1992) analysmodell.  

5.2.1 Text  
Den första delen i Faircloughs tre dimensionella analysmodell handlar om att analysera 

texten, det vill säga det är textens egenskaper som ska analyseras. Här görs en detaljerad 

analys av textens egenskaper, med nedan beskrivna analysredskap. Det visar de formella 

dragen hos texten som konstruerar diskurser lingvistiskt (Winter Jörgensen & Phillips, 1999).   

Här kan analys göras över hur eleven, dess behov och åtgärder skrivs fram, vilket språk har 

använts? De grammatiska elementen som valts för analys är till hjälp för tolkning av empirin  

Ett analysredskap är transitivitet som används för att visa hur händelser förbinds eller inte 

förbinds med objekt och subjekt, även hur agenten framställs, det vill säga hur framställs den 

som förmedlar eller talar i åtgärdsprogrammen (Winter Jörgensen & Phillips, 1999). I den här 

undersökningen är det av intresse att se hur eleven framställs och hur ansvarsfördelningen 

Social praktik 

    Diskursiv praktik 

     

Text 
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skrivs fram mellan subjekt och objekt, det vill säga i det här fallet, hur ansvarsfördelningen är 

framskriven mellan skola, elev och föräldrar.   

Ett annat analysredskap är modalitet som betyder sätt. När analys av modalitet görs undersöks 

författarens grad av instämmande i en sats. Modalitet kan också beskrivas som en sanning, det 

vill säga, talaren instämmer helt i sitt påstående. Det kan också förklaras som att lägga fram 

fakta som om den vore en sanning (Winter Jörgensen & Phillips, 1999). I studien visar det på 

när författaren av åtgärdsprogrammen gör olika tolkningar om eleven, men framställer de som 

sanningar.   

5.2.2 Diskursiv praktik 
Den andra delen i Faircloughs tre dimensionella analysmodell är den diskursiva praktiken, det 

kan förklaras vara där texten produceras och konsumeras. Analysen görs av hur den som 

skrivit texten använder sig av, eller inte använder sig av redan givna diskurser. En diskurs kan 

förklaras som språkbruk, social praktik eller som ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelsen från ett bestämt perspektiv. Det kan även vara en diskurs som kan skiljas från 

andra diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, 1999). 

Ett syfte med att använda kritisk diskursanalys är tanken att texter inte uppstår ur tomma intet 

utan att deras innehåll och konstruktioner bygger på andra texter som i sin tur bygger på 

tidigare texter. Winther Jörgensen och Phillips (1999) förklarar det som undersökning av 

förändring. Det betyder att konkret språkbruk hänvisar alltid bakåt till tidigare språkliga 

texter, det byggs vidare på betydelser som redan är etablerade. Fairclough (1992) menar att 

reproduktion och förändring av olika texter kan undersökas genom analys av relationerna 

mellan olika diskurser i en diskursordning men även relationerna dem emellan. Han ser att när 

delar av texter återfinns i andra texter kan de kallas för kedja eller kedjor. 

Intertextualitet kan förklaras som att både betrakta reproduktion av diskurser, där inga nya 

delar införs, och förändringar av diskurser där nya sammansättningar görs. Till grund för min 

analys av intertextualitet kommer styrdokument, politiska dokument och allmänna råd att 

användas. Ytterligare hjälp för att synliggöra olika diskurser som finns implicit representerade 

i texten kan specialpedagogiska perspektiv och kunskapssyn användas. Det här betyder i 

praktiken att genom analys försöka hitta olika textavsnitt där olika texttyper finns explicit 

representerade i texten samt binds samman i kedjor från andra texter, exempelvis, allmänna 

råd, läroplaner, eller andra dokument inom skolan (Winther Jörgensen & Phillips, 1999).  

Artikulering är ett uttryck för interdiskursivitet och kan förklaras med att olika diskurser 

blandas på ett nytt sätt till en interdiskursiv mix. Vid en analys kan det visa tecken på en 

social förändring, blandas de istället på ett konventionellt vis visar det snarare på en drivkraft 

i att upprätthålla den härskande diskursordningen och därmed den sociala ordningen. 

Interdiskursivitet kan ses som en form av intertextualitet (Winther Jörgensen & Phillips, 

1999). I studien kan det betyda att analysera olika formuleringar eller diskurser som visar att 

det aldrig kan undgås att använda ord som andra redan tidigare använt.  

5.2.3 Social praktik   
Den tredje och sista delen i Faircloughs tre dimensionella analysmodell, är den sociala 

praktiken, där den kommunikativa händelsen är en del av eller hör hemma i. Det menas att 

varje kommunikativ händelse fungerar som en social praktik genom att den återger eller 
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ifrågasätter diskursordningen. Själva händelsen formar eller formas av den bredare sociala 

praktiken genom dess förhållande till diskursordningen. När texten är undersökt som text och 

som diskursiv praktik ska de två innersta boxarna i Fairclougs tre dimensionella modell 

placeras i förhållande till den yttersta dimensionen (Fairclough, 1992). De ska alltså placeras i 

den yttersta bredare sociala praktik som de är en del utav. Det är här som undersökningen 

finner sin slutliga konklusion. Innan en analys görs på den sociala praktiken måste en annan 

relevant teori tas med och som kan visa den i fråga varande sociala praktiken. Det är när den 

här analysen görs som det kan visa på förändring och ideologiska konsekvenser (Winther 

Jörgensen & Phillips, 1999). För att få en bild av den bredare sociala praktiken måste en teori 

knytas till resultatet. Den teoretiska modell som används är Nilholm (2007) 

specialpedagogiska perspektiv. Efter analys av text och diskursiv praktik knyts resultat till 

teori och på så vis framträder de diskursordningar som synliggjorts.  

5.3 Urval  
Under den här rubriken presenteras studiens empiri.  

Omfånget av det empiriska materialet var fjorton åtgärdsprogram upprättade av lika många 

lärare, för elever i årskurserna 1-3. Åtgärdsprogrammen är alla skrivna för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Dock är flera av åtgärdsprogrammen skrivna för elever med fler behov än 

läs- och skrivutveckling. Åtgärdsprogrammen är hämtade från fyra olika grundskolor i 

Mellansverige. De kommer från skolor både från landsbygd och stad.  

Urvalet av skolor är gjorda utifrån elevernas ålder och årskurs.  

Alla åtgärdsprogrammen är skrivna på en redan på förhand gjord blankett för ändamålet. I och 

med att åtgärdsprogrammen kommer från olika skolor är blanketterna inte identiskt 

utformade. Den eventuella pedagogiska utredning som har legat som grund för 

åtgärdsprogrammen är inte granskade i studien.  

5.4 Genomförande och databearbetning 
Under följande rubrik presenteras tillvägagångsättet vid analys och bearbetning. 

Inför insamlandet av empirin togs kontakt med olika skolors rektorer genom mejl. I mejlet 

bifogades ett brev som var ställt till rektor, där studien kort beskrevs samt att det redogjordes 

för de etiska aspekterna som ligger till grund för studien (se bilaga 1).   

Efter några veckor skickades mejl till fler skolor med samma innehåll som ovan. Eftersom 

inget svar inkommit efter första förfrågan. Vid andra försöket kom dock svar från fyra skolor. 

Från två skolor skickades åtgärdsprogrammen digitalt och från två skolor skickades 

åtgärdsprogrammen per brev. I alla fall var åtgärdsprogrammen noga avidentifierade från 

namn på lärare, elever och skolor.  

Efter insamlandet av det empiriska materialet, i det här fallet åtgärdsprogram lästes alla 

åtgärdsprogram igenom för att erhålla en överblick av materialet.  

Vid databearbetningen skapades en bild av hur de olika åtgärdsprogrammen var utformade 

och hur själva banketterna var konstruerade.  

Nästa steg var att titta på texten med lingvistiska ögon, de begrepp vilka använts var 

transitivitet och modalitet.  
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Därefter var att söka finna olika diskurser i åtgärdsprogrammen och med utgångspunkt i 

tidigare beskrivna begrepp, interdiskursivitet och intertextualitet, analysera vilka andra texter 

och förhållanden som de olika diskurserna kan tänkas bygga på eller vara underkastade.  

Slutligen var att försöka analysera förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den 

sociala praktiken. Innan det momentet genomfördes gjordes en analys av resultatet från 

textanalysen och den diskursiva praktiken. Till hjälp behövdes knyta en relevant teori till 

resultaten, i det här fallet föll valet på en teoretisk modell, de specialpedagogiska 

perspektiven.  

5.5 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed står att läsa att forskningsetiken inte är 

statisk, nya etiska problem aktualiseras när nya vetenskapliga frågor ställs, nya metoder 

används och nya material analyseras. När man gör forskningsetiska överväganden handlar det 

om att hitta en lagom balans mellan olika intressen som alla är legitima. Ett sådant intresse är 

kunskapsintresset, ny kunskap är värdefullt och kan på många sätt och kan bidra till 

människan och samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2011).  

Studien har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Som empiri till studien har åtgärdsprogram 

använts som är offentliga handlingar. Det till trots var avsikten att varken elever eller lärare 

ska kunna identifieras i denna studie. Alla åtgärdsprogram som ligger till grund för studien har 

alla varit avidentifierade med namn, titel, kön och skola.  

Vetenskapsrådet (2011) specificerar fyra krav för att svara upp skydd av individen i 

forskningen. Det fyra kraven är:  

 Informationskravet. Kravet innefattar att forskaren bör informera varje person som 

lämnar uppgifter, data om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller, om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I det här fallet är 

det rektorn på skolan det skickats brev till, med önskan ta del av åtgärdsprogram som 

grund för studien. Brevet finns i sin fulla utformning som bilaga 1.  

 Samtyckeskravet. I den här studien är det inte något som efterfrågats, sekretesskravet 

för åtgärdsprogram är att innan de lämnas ut som offentlig handling görs en 

sekretessbedömning utifrån känsliga uppgifter. De åtgärdsprogram som legat till grund 

för studien, har eleverna varit helt avidentifierade. Inga beskrivningar eller 

formuleringar har tagits med i studien som skulle kunna röja någons identitet.  

 Konfidentialitetskravet. Det betyder att enskilda människor som medverkar i studien 

inte kan identifieras av utomstående. Den här studien handlar enbart om hur olika 

texter i åtgärdsprogram har formulerats och skrivits. I studiens resultat kommer alla 

resultat vara helt avidentifierade.  

 Nyttjandekravet. Det betyder att uppgifter som insamlats för forskningsändamål inte 

får användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. De 

åtgärdsprogram som används i denna studie kommer efter avslutad undersökning att 

förstöras.  
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5.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Här nedan beskrivs studiens tillförlitlighet och giltighet.  

5.6.1 Tillförlitlighet 
Stensmo (2002) beskriver att tillförlitlighet kan benämnas som reliabilitet och betyder 

noggrannhet och pålitlighet. I studiens resultatavsnitt finns exempel från det empiriska 

materialet tydligt framskrivna, för att läsarna tydligare ska kunna följa hela processen. 

Likaledes är de olika delarna i studiens metod tydligt och noggrant presenterade.   

En svårighet i studien har varit att finna empiri i form av åtgärdsprogram för studien. Ett skäl 

till att det kan ha varit svårt att finna empiri till studien är att direktiven för åtgärdsprogram 

har ändrats. För att minska dokumentationsbördan inom skolan har direktiven ändrats för när 

det behövs skrivas åtgärdsprogram. Det behöver bara skrivas vid särskilt stöd. Istället 

dokumenteras åtgärderna i form av extra anpassningar. Det här gör att skriva åtgärdsprogram 

som praktik minskar. Underlaget till studien bestod endast av fjorton åtgärdsprogram. Det 

betydde att studien inte blev så omfattande, det till trots har den empiri som legat till grund för 

studien innehållit i allra högsta grad intressant och relevant data. 

Begreppet tillförlitlighet förklarar Thornberg och Fejes (2015) genom att påvisa att det 

handlar om hur noggrant och systematiskt studien har genomförts. Det vill säga hur trovärdiga 

och tillförlitliga ens resultat kan tänkas vara utifrån datainsamling och analys. Studiens empiri 

var åtgärdsprogram från olika skolor. Utifrån att empirin kommer från skolor som är en 

kommunal verksamhet med tillsyn, kan empirin antas vara tillförlitlig.  

Avsikten med studien var undersöka behov och åtgärder beskrivs i några åtgärdsprogram 

upprättade för elever i årskurserna 1-3. Resultatet från så få åtgärdsprogram blir inte 

generaliseringsbara, det är då av underordnad betydelse om resultaten är representativt för 

gruppen eller inte.  

5.6.2 Giltighet  
Stensmo (2002) skriver att data man samlat in för en studie ska vara giltig. Benämningen för 

giltighet är validitet. Vid en förklaring av begreppet validitet kan det förstås som giltighet eller 

överenstämmelse, det vill säga i vilken grad de empiriska observationer eller problem i 

studien är giltiga för den verklighet man har för avsikt att belysa. Endera kan validitet 

fastställas empiriskt eller teoretiskt. 

Undersökningens teori och metod är noggrant utvalda för att i möjligaste mån få svar på de 

forskningsfrågor och syfte som i ställts i studien. Under studiens gång har studiens syfte, 

frågeställningar och resultat hela tiden ifrågasatts och diskuterats utifrån frågan om studien 

undersökt det studien var tänkt att undersöka, likaledes har det funnits en kritiskt och 

problematiserande inställning över studiens framställning och slutsatser under hela arbetets 

gång. Kvale och Brinkman (2012) förklarar att alla steg i forskningsprocessen är förnuftiga 

och försvarbara och bekräftar det som forskaren beskriver.  

Studiens resultat är i allra högsta grad meningsfullt, då den kan tänkas bidra till 

kunskapsfördjupning i det aktuella ämnet, att skriva åtgärdsprogram.   
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6 Resultat och analys  
 

Under den här rubriken presenteras studiens resultat. Inledningsvis beskrivs hur 

åtgärdsprogrammen är utformade och uppbyggda, därefter presenteras resultat och analys 

utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell. De olika delarna eller dimensionerna 

analyseras var för sig.  

6.1 Utformandet av åtgärdsprogrammen 
Alla de granskade åtgärdsprogrammen var skrivna på en förtryckt blankett. De var skrivna på 

olika blanketter utifrån de olika skolorna de kom från. De förtryckta blanketterna var 

utformade på olika sätt. De olika blanketterna benämns som A, B och C utifrån de skolorna 

eller skolområdena de kom ifrån. När det gäller blankett A, var den från två olika skolor, men 

från samma kommun, där av var utformandet lika. Här nedan beskrivs utformandet av de 

olika blanketterna.  

Blankett A: Åtgärdsprogrammen som var skrivna utifrån modell A var fem till antalet. Två 

från en skola och tre från en annan skola. På blanketterna var rubrikerna, analys av utredning, 

långsiktiga mål, kortsiktiga mål, åtgärd, genomförande, ansvarig för uppföljning och 

utvärdering. Det fanns dock ingen underskrift av rektor. 

Blankett B: Fyra åtgärdsprogram var skrivna utifrån modell B. Den inledande rubriken var 

åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd- bilaga till beslut om åtgärdsprogram. 

Sedan följde rutor för elevens namn, personnummer, skolenhet, skolform, årskurs och klass. 

Det fanns rutor att kryssa i, om elev och vårdnadshavare varit med i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet. Därefter kom rubrikerna behov och åtgärder. Under rubriken åtgärd fanns 

också omfattningen av åtgärden och ansvarig för åtgärden beskriven. En ytterligare rubrik var 

uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet, vidare på blanketten fanns rutor för 

datum då åtgärdsprogrammet beslutades och namn på den som utarbetat åtgärdsprogrammet. 

Sist fanns namn och befattning på den som beslutat om åtgärdsprogrammet.  

Blankett C: Fem åtgärdsprogram var skrivna utifrån modell C. Den inledande rubriken var 

åtgärdsprogram. Efter följde elevens namn, personnummer, skola och klass. Därefter kom 

rubrikerna, elevens behov i skolsituationen, åtgärder för att nå målen i läroplanen och 

kunskapskraven. Under rubriken åtgärd fanns underrubrikerna långsiktiga mål att nå, delmål 

att nå samt ansvarig för åtgärden beskriven. En ytterligare rubrik var följa upp och utvärdera, 

vidare på blanketten fanns namn på den som utarbetat åtgärdsprogrammet och befattning.  

Sammantaget var det sju åtgärdsprogram som var riktade mot elever i årskurs 1, fyra 

åtgärdsprogram riktade mot elever i årskurs 2 och tre åtgärdsprogram var riktade mot elever i 

årskurs 3. Vid analys framgick inga direkta skillnader utifrån årskurs, förutom att två av 

åtgärdsprogrammen för elever i årskurs 1, föreslog åtgärder i form av Symwriter som är en 

form av bildstöd.  

I alla de analyserade åtgärdsprogrammen var det personal i skolan som var ansvarig för 

åtgärd. Inte i några fall, fanns elev eller deras föräldrar framskrivna som ansvarig för åtgärd.  

6.2 Analys av texten 
Den första delen i Faircloughs tre dimensionella analysmodell som analyserades var texten. I 

analys av texten fokuserades på hur eleven framställdes och vilket språkbruk som användes i 

behovs- och åtgärdsformuleringarna i de granskade åtgärdsprogrammen.  
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De analysredskap som användes var transitivitet, som visade på hur händelser förbinds eller 

inte förbinds mellan subjekt och objekt. Även beskrevs vem som förmedlade eller talade i 

åtgärdsprogrammen, det benämndes som agent. Modalitet är ett annat analysredskap som 

beskrev författarens grad av instämmande i en sats. En annan sorts modalitet är sanning, när 

författaren instämmer fullständigt i sina påståenden (Winter Jörgensen och Phillips, 1999). 

6.2.1 Elevens behov 
Under den här rubriken beskrivs hur elevens behov skrivs fram. I de åtgärdsprogram som 

ligger till grund för studien används rubrikerna analys av utredning eller behov för att 

beskriva elevens behov som ligger till grund för åtgärder.  

I fem av de granskade åtgärdsprogrammen beskrivs elevens behov utifrån rubriken analys av 

utredning. I nio av de granskade åtgärdsprogrammen är rubriken behov. I två av de granskade 

åtgärdsprogrammen är eleven delvis bärare av sin egen problematik, det skrivs inte i klartext 

fram men av formuleringar i texten, kan det tolkas som om ansvaret ligger på eleven.  

X vill inte jobba i klassrummet. 

X har svårigheter att använda sitt språk i socialt samspel 

X testar och provocerar vuxna 

Här ses exempel på ett slags modalitet. I frasen X vill inte jobba i klassrummet visar på 

modalitet. Talaren, i det här fallet författaren av åtgärdsprogrammet, har lagt fram meningen 

som ett påstående, och det kan utläsas som en sanning. Även de andra två fraserna är skrivna 

som om det var byggda på ren fakta.  Meningarna är formade som ett påstående. Eleven 

beskrivs med ett verb (vill inte), betraktelsen av eleven blir med ett verb.  

I tre av de analyserade åtgärdsprogrammen skrivs behoven fram som om att eleven behöver 

träna mer. Agenten vill förändra subjektet, i det här fallet genom träning. 

X behöver särskilt stöd för att träna upp sin läshastighet, läsförståelse och skrivning.  

X behöver träna upp sin auditiva förmåga.  

Den här meningen är lite annorlunda formulerad och trycker snarare på att subjektet ska 

erbjudas träning.   

X har behov av strukturerad och regelbunden träning i svenska och matematik med anpassat material 

 

I två av de granskade åtgärdsprogrammen står det tydligt framskrivet att elevens behov är en 

resursperson som ska hjälpa eleven med att anpassa material. Eleven har behov som en 

resursperson ska möta. Här visar skolan sin del av ansvaret. Det visar även på en sorts 

modalitet, ett påstående och en sanning.  

X har behov av en resursperson som hjälper henne med anpassat material.  

I två av åtgärdsprogrammet sägs elevens behov vara att arbeta enskilt eller i mindre grupp. I 

tre av de övriga åtgärdsprogrammen anges elevens behov vara att delvis arbeta enskilt eller 

med enskild vuxenkontakt. De två översta behoven visar exempel på att agenten är synlig och 

är en person som ska ge eleven stöd eller undervisning. Skolan är delaktig i ansvaret och 

subjektet är inte ensam om ansvaret.  

X behöver vuxenstöd i socialt samspel 

X ska få en-till en undervisning 
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X behöver möjlighet att arbeta enskilt eller i mindre grupp 

I fyra av åtgärdsprogrammen är behoven framskrivna i typ av hjälpmedel.  

Tidshjälpmedel. 

X är i behov av dator. 

6.2.2 Åtgärder 
I analysen av åtgärdsprogrammens åtgärder gjordes en granskning av hur åtgärderna 

framställdes och hur åtgärden var riktade. Var det åtgärder som ledde till att eleven avskildes 

från ordinarie grupp eller var det en åtgärd som ledde till delaktighet. Likaledes gjordes en 

granskning av föreslagna åtgärder för att se om de fanns åtgärder som direkt var riktade till 

skolan eller om de fanns åtgärder som direkt riktades mot elev. De olika åtgärderna som 

föreslogs kunde förstås och förklaras organisatoriskt utifrån individnivå, gruppnivå eller 

organisationsnivå. I bilaga 2 finns en schematisk bild över alla fjorton åtgärdsprogram, där 

åtgärderna är redovisade till antal och fördelade på organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå. I de granskade åtgärdsprogrammen är ungefär 2/3 av åtgärderna på individnivå.  

 

Först beskrivs åtgärder som leder till att eleven avskiljs från ordinarie undervisning och som 

kan beskrivas att de är organiserade utifrån individnivå. Det är åtgärder som är skrivna så det 

tydligt framgår att det är fråga om att eleven arbetar enskilt. Enbart i två av de granskade 

åtgärdsprogrammen fanns dessa åtgärder att finna.  

Enskilt med resursperson 

Språkträning. Språkträning enskilt terminen ut. 

Enskild undervisning. 

Här nedan är det åtgärder som är direkt kopplade till specialläraren, det framgår dock inte om 

eleven avskiljs från ordinarie undervisning i samband med dessa åtgärder. 

X träffar även specialläraren ett par gånger i veckan.  

Lästräning ca 20 minuter åt gången med specialläraren.  

Regelbunden kontakt med specialläraren för träning i svenska och matematik.  

I ett åtgärdsprogram kan man tolka det som att eleven går i väg till specialläraren. 

Läs och skrivträning hos specialläraren. 

Sammantaget så finns specialläraren med som åtgärd i fem av de granskade 

åtgärdsprogrammen.  

Här nedan presenteras åtgärder som delvis eller inte alls leder till att eleven särskiljs från 

ordinarie grupp. Eller att de är åtgärder som handlar om en pedagogisk förändring eller 

anpassning av läromedel och kan förklaras organisatoriskt utifrån gruppnivå.  

Mindre grupp. 

Svenska i mindre grupp 

Begreppsförklaringar i mindre grupp på So och No 

Mindre grupp när möjlighet finns i svenska och matematik 

I exemplen här ovan är eleven enbart mottagare av åtgärden, snarare än den som utövar 

åtgärden. Eleven blir ett passivt objekt och läraren kan tänkas bli den som aktivt utför 

handlingen genom att placera eleven i mindre grupp. Agenten, det vill säga läraren är dock 



22 

 

inte synlig. I de tre översta åtgärderna visar på modalitet med hög affinitet, åtgärden 

framställs som en sanning. I den sista åtgärden är affiniteten lägre, då åtgärden inte framställs 

så bestämt.  

I tretton av de fjorton åtgärdsprogrammen fanns åtgärder beskrivna som leder till att eleven är 

helt delaktig i ordinarie undervisning. Det här visar ett delat ansvar mellan elev och lärare. 

Agenten har en del i ansvaret för åtgärden. Se exempel här nedan. 

Genomgång av dagen med bildstöd 

Enskild arbetsbeskrivning. 

Få X delaktig med hjälp av skapande verksamhet. 

Att använda bilder som stöd i dagens planering.  

En lugn hörna att gå till när X behöver. 

Kan även arbeta på golvet. 

Några åtgärder beskriver tydligt att det handlar om hjälpmedel eller anpassning av läromedel. 

Tillgång till dynair och hörselkåpor 

Egen dator 

Anpassade uppgifter, i mängd och svårighetsgrad.  

X har tillgång till Ipad och dator när han arbetar i matematik.  

Här nedan presenteras åtgärder gjorda utifrån organisationsnivå och som tydligt handlar om 

att undervisningen ska förändras eller utvecklas. Här är inte heller eleven mottagare av 

åtgärden utan det tydligt framkommer att det är lärarna som är mottagare för åtgärden. I den 

första meningen här syns prov på en nedtonad agent, där ett substantiv, i det här fallet 

samtalstid ersätter hela processen. Det här kallas för nominalisering.  

Samtalstid för undervisande personal 

Undervisande personal diskuterar fungerande förhållningssätt 
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6.2.3 Koppling mellan behov och åtgärder och ansvarig för åtgärd  
I tretton av fjorton åtgärdsprogram fanns den ansvarige för åtgärden framskriven. I fyra av 

åtgärdsprogrammen fanns även beskrivet hur genomförandet skulle gå till. I sex av de 

analyserade åtgärdsprogrammen fanns inte elevens behov framskrivna tydligt utan det var 

istället en analys av utredning. Analys av utredning tar också upp behov, men med 

beskrivningar av hur man anser eleven är. Här nedan presenteras några exempel tagna från 

åtgärdsprogrammen. I de flesta åtgärdsprogrammen fanns flera behov framskrivna, liksom 

flera åtgärder, här redovisas de behov och åtgärder som bäst matchar.  

Elevens behov Åtgärd 

X behöver särskilt stöd för att träna upp sin 

läshastighet, läsförståelse och skrivning 

Läs och skrivträning hos specialläraren. 

Behöver pausarbete under skoldagen Pausvila 

 

X är behov av tillgång till dator X skriver ord på datorn och använder Vital, 

talande tangentbord och Symwriter 

(bildstöd). 

 

X har behov av en resursperson som hjälper 

X att med anpassat material 

Stöd av resursperson för att arbeta 

X behöver använda sig av hjälpmedel när x 

skriver och när x läser 

Läs och skrivträning hos specialläraren 

X har behov av strukturerad och 

regelbunden i svenska och matematik med 

anpassat materialträning 

Strukturerad undervisning med anpassat 

material och tydliga instruktioner.  

Anpassat arbete X träffar även specialläraren ett par gånger i 

veckan. 

Behov finns att all undervisande personal 

träffas och diskuterar förhållningssätt- 
Samtalstid för undervisande personal 

1gång/månad. 

 

Figur 2 

I de sex första raderna under rubriken behov, framställs behoven som påståenden. Det visar 

exempel på modalitet. Talaren, i det här fallet författaren av åtgärdsprogrammet har lagt fram 

tolkningen som en sanning.  

Det nästa sista behovet är framskrivet helt utan subjekt och agent, åtgärden matchar inte direkt 

heller, men man kan anta att specialläraren är den som ska hjälpa med anpassat material. Det 

sista behovet är ett behov för skolan och åtgärden antyder också att något inom skolan 

behöver förändras.   
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6.3 Olika diskurser  
Det andra steget i Faircloughs analysmodell var den diskursiva praktiken. I de analyserade 

åtgärdsprogrammen söktes efter olika diskurser, diskurserna sammanfattades utifrån sex 

huvudkategorier, inkluderande diskurs, exkluderande diskurs, pedagogisk diskurs, eleven som 

problembärande diskurs, akademisk diskurs och kunskapsdiskurs. Här nedan redovisas de 

olika diskurserna med dess underkategorier och exemplifieras var för sig.    

6.3.1 Inkluderande diskurs 
När det gäller de formuleringar som sammanfattas under inkluderande diskurs, menas 

formuleringar och åtgärder som syftar till att eleven ska ingå i övriga klassens undervisning. 

Här syns kopplingar till andra diskurser som delaktighet och gemenskap. Det är diskurser som 

återfinna i olika politiska dokument som Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. 

Kopplingar kan även göras till en politisk diskurs. Exempel på diskurser som påvisar detta är: 

Att kunna vara delaktig i klassrummet i undervisningen. 

Få X delaktig med hjälp av skapande verksamhet.  

Stöd vid arbete i klassrummet. 

Stöd för att förstå arbetsuppgifterna och olika händelser. 

Resurs i klassen. 

6.3.2 Exkluderande diskurs 
Formuleringar i åtgärdsprogrammet som placerar eleven utanför den ordinarie klassens 

undervisning, sammanfattas här i en exkluderande diskurs. Elever undervisas bland annat 

utanför klassen eller elevgruppen, ordet enskild undervisning är ett exempel på det. Eleven 

ska åtgärdas utanför klassen.  

              Läs och skrivträning hos specialläraren. 

Svenska i mindre grupp. 

Mindre grupp när möjlighet finns i svenska och matematik. 

Mindre grupp. 

Enskilt med resursperson. 

Möjlighet att läsa enskilt med resursperson. 

Möjlighet att arbeta enskilt med vuxen.  

Enskild undervisning.  

6.3.3 Pedagogisk diskurs  
Här fokuseras på formuleringar som handlar om att förändra i lärmiljön eller göra 

pedagogiska förändringar, med syfte att gynna elevens lärande. Just för att det handlar om en 

pedagogisk förändring där lärarna eller personalen är utövare, föll valet på att kalla den för 

pedagogisk diskurs. Här kan också göras kopplingar till underkategorier i form av en 

specialpedagogisk diskurs, skoldiskurs eller en kunskapsdiskurs.  

Anpassade uppgifter, i mängd och svårighetsgrad. 

Att personal hittar arbetssätt som gynnar X 

Att via interaktiva lärandespel locka till undervisning 

Viktigt att undervisande personal får diskutera fungerande förhållningssätt. 
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Stöd för att förstå uppgifterna och olika händelser. 

Vi behöver tydliggöra mål och syfte med lektionerna.  

Anpassat arbete. 

Strukturerad undervisning med anpassat material och tydliga instruktioner.  

Hitta struktur och rutiner för varje lektions upplägg, där X kan se vad han ska göra, var, och med vem 

och vad han får göra när han är klar.  

Några formuleringar handlar direkt om pedagogiska hjälpmedel som stöd.  

Tidshjälpmedel, talande tangentbord och bildstöd.  

X är i behov av tillgång till dator.  

6.3.4. Eleven som problembärare diskurs.  
I analysen har det framkommit en del formuleringar och skrivningar om eleven, som i 

tolkningen kan ses som om eleven själv är bärare av sina problem. Här kan kopplingar göras 

till en psykologisk diskurs.  

Han vill inte jobba i klassrummet. 

Vissa gånger arbetar X enskilt p.g.a. att hon inte förmår arbeta i grupp. 

X har svårigheter gällande uppmärksamhet och koncentration. 

Flera av målen i åtgärdsprogrammen har formuleringar som antyder att det handlar om mål av 

social karaktär. Här kan man skönja intertextualitet i form av en psykologisk diskurs.  

Förståelse för socialt samspel. 

Förståelse för att vi tänker olika. 

6.3.5 Akademisk diskurs 
Under den här rubriken presenteras olika diskurser som funnits i de olika åtgärdsprogrammen 

och som kan härröras från en akademisk diskurs, utbildningsdiskurs eller som kan förklaras 

som en expertdiskurs. I det här fallet är det olika formuleringar som innehåller ordet 

speciallärare. Ordet speciallärare kan i det här fallet ses som manifest intertextualitet då 

begreppet speciallärare är en yrkeskategori som sedan gammalt funnits inom skolan och på 

senare år kommit tillbaka då speciallärarutbildningen på avancerad nivå åter startats som en 

påbyggnadsutbildning för lärare.  

Läs och skrivträning hos specialläraren 

Lästräning ca 20 minuter åt gången med specialläraren 

X träffar specialläraren ett par gånger i veckan 

Regelbunden kontakt med specialläraren för träning i svenska och matematik 

6.3.6 Kunskapsdiskurs  
Under den här rubriken presenteras olika diskurser som blivit synliga åtgärdsprogrammen och 

som kan kopplas till en kunskapsdiskurs, eller kan förstås som en måldiskurs.  

I ett åtgärdsprogram är även själva kunskapskravet framskrivet som mål, och kan då ses som 

ett exempel på ett slags manifest intertextualitet.   

Att nå förväntade kunskapskrav för åk 2.  
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I fyra av de åtgärdsprogram som hade mål framskrivna, var de tydligt relaterade till läs- och 

skrivinlärning. Här framträder intertextualiteten i form av en kunskapsdiskurs.  

Kunna läsa och skriva korta ljudenliga ord på egen hand. 

Svenska: Bli säker på alla versaler, hur de ser ut och hur de låter.  

Skriva enkla texter med handstil och på dator. 

Att bli säker på bokstavsljuden för att kunna ljuda ihop tvåljudsord.  

6.4 Sammanfattning  
I textanalysen framträder olika former av modalitet, både när elevens behov och åtgärder 

presenteras, framställs de i form av sanningar eller påståenden. När det gäller transitivitet 

finns det flera exempel på att åtgärder och behov där ansvaret lades på eleven, men det finns 

också exempel där agenten syns tydligt och skolan tar sin del av ansvaret. Eleven framställs i 

flera fall som en passiv mottagare av åtgärderna.  

Några identifierade diskurser handlar om att göra eleven delaktig i övriga klassens 

undervisning, till den diskursen kan texter som Salamancadeklarationen och 

Barnkonventionen kopplas.  Andra identifierade diskurser handlade om att förändra den 

pedagogiska miljön för att hitta ett gynnsamt arbetssätt.  

Få diskurser handlade om eleven som bärare av sina egna problem, men en hel del diskurser 

handlade om att eleven skulle exkluderas från den ordinarie undervisningen på ett eller annat 

sätt. En del av de exkluderade diskurserna handlade om specialläraren som i det här fallet kan 

ses som en manifest intertextualitet.  

En diskurs identifierades som kunskapsdiskurs och handlade om mål framskrivna i 

åtgärdsprogrammen, där syntes flera exempel på intertextualitet, även manifest 

intertextualitet, flera formuleringar byggde på texter i läroplanen. 

Flera av åtgärdsprogrammen hade en hög grad av interdiskursivitet. Flera diskurser 

hemmahörande traditionellt i skolan artikuleras både inom diskursordningen och med andra 

diskurser i en interdiskursiv mix.  

6.5 Sammanfattande analys 
Här görs en analys av resultatet med hjälp av de tre specialpedagogiska perspektiven, det 

kompensatoriska-, det kritiska- och dilemmaperspektivet. Med utgångspunkt i det resultat 

som framkommit, kommer de identifierade diskurser placeras under det specialpedagogiska 

perspektiv de antas höra hemma i.   

6.5.1 Det kompensatoriska perspektivet 
Inom detta perspektiv är den grundläggande idén att individen ska kompenseras för sina 

problem. Man söker lokalisera egenskaper eller förmågor hos individen som är problematiska. 

Genom att gruppera, kartlägga och avgränsa så menar man på att relevanta åtgärder kan sättas 

in (Nilholm, 2007). När det gäller läs-och skrivinlärning visar Nilholm att det inom det 

kompensatoriska perspektivet alltmer kommit att fokuserats på de fonologiska problemen. I 

diskursanalysen har det identifierats en rad diskurser som hör hemma i det här perspektivet, 

exempelvis exkluderande diskurs, eleven som problembärare diskurs, expertdiskurs och 

akademisk diskurs. Exempel här nedan från de analyserade åtgärdsprogrammen. 
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Läs och – skrivträning hos speciallärare 

Enskild undervisning 

Liten grupp 

X vill inte jobba i klassrummet 

Nilholm (2007) påvisar att specialpedagogiken historiskt sett uppstod när den vanliga skolan 

inte passade alla barn. Han säger också att här kommer begrepp som normalt och avvikande 

in.  

Det här är diskurser som förekommer traditionellt inom skolan och kan kopplas till ett 

kompensatoriskt perspektiv. 

6.5.2 Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet visar ett missnöje mot det kompensatoriska perspektivet, den främsta 

orsaken är begreppet normalitet. Det kompensatoriska perspektivet leder till att många elever 

exkluderas från skolans gemenskap. En skola för alla är en idé som kommer ur det kritiska 

perspektivet (Nilholm, 2007). 

I diskursanalysen har flera diskurser blivit synliga som kan placeras i det här perspektivet. Det 

är inkluderande diskurser och pedagogiska diskurser, där de olika diskurserna leder till att 

eleven ska undervisas i möjligaste mån i klassrummet tillsammans med övriga elever. Fokus 

på åtgärder är av pedagogisk art, där man söker förändra undervisning och söka nya strategier. 

Exempel på dessa är: 

Stöd vid arbete i klassrummet. 

Att via interaktiva lärandespel locka till undervisning 

Att personal hittar arbetssätt som gynnar X 

Även diskurser som gynnar delaktighet blir synlig i analysen. Här kan kopplingar göras till 

texter som Barnkonventionen och Salamancadeklarationen.  

Att kunna vara delaktig i klassrummet i undervisningen. 

 

6.5.3 Dilemmaperspektivet.  
Dilemmaperspektivet är inte lika väletablerat som de två första specialpedagogiska 

perspektiven. Benämningen dilemma är dock att det centrala antagandet i perspektivet är att 

moderna utbildningssystem står inför grundläggande dilemman. Perspektivet är också å ena 

sidan kritisk mot det kompensatoriska perspektivet, liksom det kritiska perspektivet (Nilholm 

2007).  

En del diskurser har blivit synliga som kan kopplas till dilemma perspektivet.  

Lästräning ca 20 minuter åt gången med specialläraren 

X träffar specialläraren ett par gånger i veckan 

Regelbunden kontakt med specialläraren för träning i svenska och matematik 

 

 



28 

 

6.6 Den sociala praktiken. 
Den tredje och sista dimensionen i Fairclough (1992) tre dimensionella analys modell, är den 

sociala praktiken. Här redovisas relationen mellan den diskursiva praktiken och den 

diskursordning den kan antas ingå i. För att få en bild av den bredare sociala praktiken måste 

man knyta teori till resultatet. För den här studien föll valet på att använda de 

specialpedagogiska perspektiven, som är en teoretisk modell. Utifrån vad som framkommit i 

analysen här ovan kommer de diskursordningar beskrivas som blivit synliga och dominerade.  

I resultaten framträder flera olika diskursordningar. Först är det diskurser som kopplas 

samman till det kompensatoriska perspektivet. Av tradition har åtgärder inom skolan varit av 

kompensatorisk art. De flesta av åtgärderna var också riktade mot eleven, med önskan om att 

eleven ska förändras. Här visar skolan på makt genom att den äger sanningen.  Inom det 

kompensatoriska perspektivet finns också behovet av diagnoser och att elever framställs med 

psykologiska eller medicinska diskurser, i den här studien har dock de diskurserna nästan varit 

osynliga. 

Den andra diskursordningen som synliggjorts är den som kan kopplas till det kritiska 

perspektivet. Flera åtgärder handlade om att förändra undervisningen eller att underlätta för 

eleven att vara i klassrummet.  

En tredje diskurs som blivit synlig är en akademisk diskurs eller expertdiskurs. Åtgärden i det 

här fallet var specialläraren. Här kan skolan visa upp att man faktiskt tillkallar spetskompetens 

och det ger givetvis sken av att skolan lever upp till lagar och förordningar. Här tas hjälp av 

dilemmaperspektivet för att visa att den här diskursen kan bli problematiskt, beroende på hur 

vi ser på specialläraren som profession.  

I de allmänna råd från skolverket, konkretiseras skollagens paragrafer gällande 

åtgärdsprogram, där står att läsa att åtgärdsprogram ska utarbetas när särskilt stöd är beslutat 

för en elev (Skolverket, 2014). Allmänna rådens beskrivningar av särskilt stöd är till stor del 

åtgärder av exkluderande art och ställs då i bjärt kontrast till inkluderande undervisning. Ett 

fenomen som hör hemma i dilemmaperspektivet. Det kan antas att styrdokumenten kommer 

ligga till grund för hur den sociala praktiken kommer utformas.  
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7 Diskussion 
 

I följande kapitel diskuteras metodval, vidare diskuteras studiens resultat, därefter slutsats, 

tillämpning och förslag på vidare forskning. I diskussionen av studiens resultat sätts resultatet 

i relation till tidigare forskning.   

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur behov och åtgärder beskrivits i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3. För att få svar på studiens 

frågeställningar användes som metod kritisk diskursanalys. Utifrån att empirin för studien var 

åtgärdsprogram, stod valet på någon form av textanalys. Den kritiska diskursanalysen är 

utvecklad av Fairclough (1992) och han utgår från att hur vi skriver om saker påverkar andra 

sociala praktiker i samhället. Just för att metoden fokuserar på att det ena påverkar det andra 

tilltalade mig. Dock visade sig metoden vara mycket arbetsam och svår att förstå i dess olika 

delar, Boréus (2014) påpekar just det, att diskurser och texter påverkar varandra ömsesidigt, 

men det kan vara svårt att greppa var analysen slutar på textnivå och var analysen på 

diskursnivå tar vid. Likaså vilka processer som befinner sig på den diskursiva respektive den 

sociala praktikens nivå.  

En enklare form av textanalys kanske hade varit bättre att använda i den här studien, 

framförallt för att studien inte blev så omfattande.  

Andra användbara metoder för att få svar på studiens frågeställning kunde ha varit kvalitativ 

forskningsintervju. Att ha intervjuat några lärare om hur de författat åtgärdsprogram hade 

givetvis varit ett alternativ. Ett annat resultat torde då varit möjligt, eftersom det varit lärares 

uppfattning om hur de författat åtgärdsprogram som kommit fram i resultatet.  

Fokusgruppintervju skulle också kunnat vara ett alternativ där frågor kunde ha ställts utifrån 

ett givet ämne, i det här fallet författandet av åtgärdsprogram. Där hade resultatet kunnat visa 

olika lärares uppfattning och föreställning om hur man skulle författa åtgärdsprogram.  

Dock hade de metoderna inte lett fram till den viktig del i vad som gör diskursanalys så 

angelägen. Det som Bolander och Fejes (2015) visar genom att det dels är att synliggöra 

språkets formgivande och skapande kraft, dels att visa att diskursanalys är ett viktigt 

instrument för att destabilisera, skaka om eller få insikt om det vi annars tar för givet i vårt 

yrkesverksamma liv. Det vill säga att få insikt om, eller förstår vad som står skrivet.  

7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att genom kritisk diskursanalys undersöka hur behov och åtgärder 

beskrivs i ämnet svenska i några åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.  

För att tydliggöra resultatdiskussionen och knyta den samman med studiens frågeställningar 

används frågeställningarna som rubriker. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

studiens resultat, relevans och tillämpning för speciallärarprofessionen och förslag på fortsatt 

forskning.  

7.2.1 Utformandet av åtgärdsprogrammen. 
Analysen av åtgärdsprogrammen visade att alla åtgärdsprogram var skrivna i redan förtryckta 

blanketter. Blanketterna var dock olika utifrån vilken skola de kom ifrån. I de allmänna råden 

för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns det också en förtryckt blankett 
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som man kan använda sig av. I och med att det är ett dokumentationskrav kring 

åtgärdsprogram och att det är vissa delar som måste finnas med, är det förståeligt att färdiga 

blanketter används. Det finns givetvis en risk med dessa formkrav och det kan ta fokus från 

den egentliga intentionen med dokumentet. Vallberg-Roth och Månsson (2008) påvisar att 

olika planer och dokument inom skolan tenderar att handla om en transnationell trend med 

likartade standardiserade system av dokument, avtal eller kontrakt. Hirsh (2014) skriver i sin 

studie om hur lärare upplever dilemman, när de skriver dokument, exempelvis individuella 

utvecklingsplaner, de blir exempelvis påverkade av hur andra aktörer utarbetat mallar och 

riktlinjer. Asp-Onsjö (2012) drar också slutsatsen att det i dag är fokus på detaljfrågor om hur 

blanketter och mallar är utformade för exempelvis åtgärdsprogram och hur de ska skrivas för 

att möta de krav på lagar och bestämmelser som styr utformandet av dokumenten. Hon menar 

att vi behöver betrakta dessa som objekt med agens och ser på hur de styr vårt sätt att handla, 

först då kan vi handskas med all elevdokumentation på ett mer konstruktivt sätt. Det är en 

viktig lärdom att ta med sig ut i praktiken.  

7.2.2 Hur beskriver läraren elevens behov av stöd i 

åtgärdsprogrammen? 
I de allmänna råden Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som 

finns som stöd för verksamheterna i arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram anger att i 

åtgärdsprogrammens första del ska de behov av särskilt stöd eleven har, skrivas (Skolverket, 

2014). Förmodligen har det funnits en pedagogisk kartläggning eller utredning till grund för 

de identifierade behoven. I denna studie har det inte funnits tillgång till dem, så hur behoven 

identifierats kan vi inte veta.  

I två av de granskade åtgärdsprogrammen skrivs eleven fram som problembärare under 

rubriken behov. Det är också formulerat som en slags sanning. I vissa åtgärdsprogram där 

behoven framställs med en modalitet med hög affinitet kan det förstärka skolan eller lärarens 

auktoritet och kan då i bästa fall bli en garanti för att skolan ger det stödet det är skyldiga att 

ge. Winther Jörgensen och Phillips (1999) gör en presentation av Faircloughs kritiska 

diskursanalys och beskriver ett redskap för textanalys kallat modalitet. Vilken modalitet som 

används får konsekvenser av diskursens konstruktion av både sociala relationer samt 

kunskapssystem.  

Flera forskare ser problem med när eleven framställs som problembärare, exempelvis säger 

Boyd, Ng och Schryer (2015) att diskurser som gör att barnet ses som ett problem kan få 

konsekvenser för vilka åtgärder som används eller hur man ser på olika möjligheterna som 

kan ligga till grund för åtgärderna. Andra forskare som Runswick-Cole och Hodge (2009); 

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007); Adelswärd och Nilholm (1998); Ng, Farah 

Friesen, Boyd och Phelan (2014) samt Ball (2003) beskriver att hur man använder olika 

diskurser om elever får konsekvenser för hur deras identitet uppfattas. Nilholm (2007) påvisar 

att i det kompensatoriska perspektivet är den grundläggande iden att kompensera individen 

för dennes problem, pedagogiskt är det tänkt att skapa situationer som är anpassade till 

elevens problem.  

Hirsh (2012) beskriver i sin vetenskapliga artikel svårigheter med elevers individuella 

utvecklingsplaner, där visar hon på att dokumenten riskerar bli planer som ger riktlinjer över 

olika tillåtna beteenden för eleverna, istället för att vara pedagogiska planeringsdokument.  

I analysen av de olika diskurserna utkristalliseras flera av formuleringarna som faktiskt 

handlade om att skapa en bättre lärmiljö, samt formuleringar som handlade om en pedagogisk 
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förändring, tänkt att hjälpa eleven att vara i klassrummet. Nilholm (2007) visar att i det 

kritiska perspektivet handlar det delvis om rätten att aktivt få delta i ordinarie verksamhet, och 

att det är av överordnat värde. Segregerande lösningar anses vara ett misslyckande för skolan i 

det perspektivet. Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) betonar att planerna kan ses som 

en kursplan eller arbetsplan som skolorna kan använda för att inkludera elever med särskilda 

behov. 

Tydligt är dock att de olika åtgärdsprogrammen representerar olika diskurser, som i den 

sociala praktiken visar på en framställan av eleven på olika sätt, likaså kommer åtgärderna 

formas på olika sätt.  

Ett annat perspektiv att förhålla sig till när man utarbetar ett åtgärdsprogram är 

barnrättsperspektivet. Quennerstedt (2010) menar att barn har rätt till inflytande och rätt till en 

egen viljebildning. Forskningen visar att det finns en maktförskjutning i framtagandet av 

åtgärdsprogrammen. Skolan och lärarna har ett övertag och en maktposition (Isaksson, 

Lindqvist och Bergström, 2007; Asp-Onsjö, 2012). Hägglund, Quennerstedt och Thelander 

(2013) formulerar sig på följande sätt, svenska utbildningsinstitutioner har i uppdrag att möta 

barn och unga på ett sätt som respekterar dem som rättighetsbärare och uppdraget är på flera 

sätt formulerat i de olika styrdokumenten. Inom skolans väggar upprätthålls och reproduceras 

strukturella villkor och traditioner som inte alltid överensstämmer med detta 

barnrättsperspektiv. En utmaning blir då att kontinuerligt betrakta barnets erfarenheter av 

rättigheter som relevanta och viktiga. De har en benämning för detta som de vill ska påminna 

oss om barnrättsfrågan, de vill att barnet ska ges ett utrymme som rättighetssubjekt.    

7.2.3 Hur beskrivs olika typer av åtgärder i åtgärdsprogrammen? 
I fem av de granskade åtgärdsprogrammen finns olika mål formulerade, men bara i ett av de 

analyserade åtgärdsprogrammen fanns det kunskapsmål formulerade. Här framträdde en 

manifest intertextualitet där målet var identiskt med kursplanemålen. Enligt Skolverkets 

allmänna råd ska målen vara samma mål som finns beskrivna som kunskapskrav i läroplanen 

(Skolverket, 2014). Det finns en risk med att ha andra mål än kunskapsmål anser Hirsch 

(2012) i sin studie om individuella utvecklingsplaner, där hon menar att det är en elevs rätt att 

ha adekvata lärande mål.  

Ungefär 2/3 delar av alla åtgärder var riktade till eleven på individnivå. I flera av de åtgärder 

som beskrivits i åtgärdsprogrammen är eleven mottagare av åtgärden, det kan utläsas genom 

en användning av en passiv röst. Den passiva rösten positionerar eleven som mottagare av en 

handling istället för att de som är utförare av åtgärden. Denna praxis kan enligt Boyd, Ng och 

Schryer (2015) rama in eleverna som passiva objekt istället för aktiva objekt. Utifrån 

språkvetenskapliga sammanhang kan dessa passiva representationer innebära att eleverna inte 

äger makten, förmågan eller viljan att aktivt arbeta med sin egna pedagogiska utveckling. 

Själva ordet åtgärd i åtgärdsprogram kan ge sken av att det är eleven som ska åtgärdas och 

inte skolan eller undervisningen som ska förändras. Analysen visade på åtgärder av 

exkluderande art. Att få arbeta enskilt med en vuxen är en åtgärd som har tradition har hög 

genomslagskraft inom skolan och är en åtgärd som är vedertagen sen gammalt och åtgärden 

leder till att eleven inte är helt delaktig i klassens verksamhet. Haug (2010) visar på olika 

kriterier för inkluderande undervisning, ett kriterier är delaktighet och det betyder att som elev 

vara medlem av en klass och tillhöra en gemenskap.  

Flera åtgärder handlade dock om att eleven skulle få stöd i klassrummet och att det handlade 

om olika typer av anpassningar som skulle stödja och hjälpa eleven. Skrtic (1991) är en 
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forskare inom det kritiska perspektivet som framhåller att inkluderande undervisning är att 

föredra ur ett demokratiskt perspektiv. Att alla har rätt att vara delaktiga. 

Nilholm (2007) skriver att som aktör i specialpedagogiska verksamheter förhåller man sig 

alltid till de specialpedagogiska perspektiven. De olika handlingar man utför i verksamheten 

bär någon form av perspektiv. Ett exempel är när man skriver åtgärdsprogram, hur man talar 

om elevers olikheter och förmågor. En ökad kunskap torde leda till att förbättra möjligheterna 

till reflekterande handlingar inom området. Det är inte bara av betydelse för vilket perspektiv 

man tar utan det har också betydelse hur man skriver eller använder olika diskurser, det vill 

säga hur man skriver, är åtgärderna av exkluderande eller inkluderande art? Runswick-Cole 

och Hodge (2009) samt Sunderland, Catalano och Kendall (2009) har kritiskt granskat olika 

diskurser som används för att representera barn i olika specialpedagogiska dokument. 

Forskningen har positionerat olika texter, där diskursiva konstruktioner både avgörs och 

bestäms av kulturella praktiker och olika maktrelationer inom utbildningen. Studierna visar att 

diskurserna kan fungera som kraftfulla verktyg, och som kan komma att legitimera ojämlika 

maktrelationer och social kontroll inom specialpedagogiken.  

En diskurs som identifierats i de olika åtgärdsprogrammen är den som beskriver 

specialläraren som den som utför åtgärden. Den diskursen är värd att problematisera. 

Kopplingar kan även göras till dilemmaperspektivet, då det visar på problem som skolan står 

inför. Enligt examensförordningen för speciallärarprogrammet (SFS, 2011.186) ska 

specialläraren bland annat kunna upprätta åtgärdsprogram, sätta in relevanta åtgärder i läs- 

och skrivundervisningen, utveckla lärmiljöer och vara en samtalspartner och rådgivande part i 

ärenden rörande elever i behov av särskilt stöd. Det finns en gammal tradition av speciallärare 

i svensk skola, där specialläraren företrädesvis arbetade enskilt eller i liten grupp med elever. 

Själva titeln speciallärare kan vidmakthålla den exkluderande uppfattningen. Här görs en 

koppling till Fairclough (1992) och hans undersökning av förändring, som betyder att konkret 

språkbruk hänvisar alltid bakåt till tidigare språkliga texter, det byggs vidare på betydelser 

som redan är etablerade. I det här fallet så kan titeln speciallärare bli ett hinder mot 

utvecklingen mot en skola som inkluderar alla elever och leder till en skola för alla. Här står 

vi vid ett vägskäl, ska vi vidmakthålla det gamla kompensatoriska synsättet eller ska vi 

utveckla en profession som hör samtiden till. Hur vi ser på speciallärarens arbete kommer att 

vara ett tecken på social förändring av dominerande kompensatoriska specialpedagogiska 

perspektiv till ett mera kritiskt perspektiv.  

Det skulle kunna vara så att specialläraren är i klassrummet och stödjer eleven i den ordinarie 

undervisningen. I en åtgärd står det dock, att det rör sig om läs- och skrivträning hos 

specialläraren, där kan en slutsats dras att det rör sig om att eleven förflyttar sig till 

specialläraren. Skrtic (1991) ser i sin studie ett problem i den professionella byråkratin, 

läraren får genom utbildning, tjänstebeskrivning och liknande en så kallad blick för vilka 

elever som läraren kan hantera och vilka som faller utanför den reguljära undervisningen. De 

som faller ur förväntas speciallärare eller specialpedagoger ta hand om. Följden blir här att 

lärare inte behöver möta utmaningen i att undervisa alla elever eller möta elevers olikheter. 

Skrtic (1991) vill se en skola som omorganiseras från att vara byråkratiska till att bli 

adhocratisk, där lärare organiserar undervisning efter behov och genom samarbete och utifrån 

en gemensam problemlösning.  

Dagens nyutbildade speciallärare har ett bredare spektra av kompetenser, de har kunskap om 

de olika specialpedagogiska perspektiv som finns och vilken betydelse de olika 

specialpedagogiska synsätten har för utformandet av undervisningen.  
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Det positiva med att specialläraren står med i åtgärderna i åtgärdsprogrammen, är att man 

faktiskt använder sig av den expertis som i sin profession har en spetskompetens att stödja 

elever i deras läs- och skrivutveckling. Det ger en tyngd och professionalitet åt 

åtgärdsprogrammen. I vissa av åtgärdsprogrammen står att stödet ska vara en resurs men det 

säger ingenting om resursens kompetenser.    

Ett annat problem som visade sig är att i de nya allmänna råden arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram från Skolverket görs skillnader mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. I de extra anpassningar ges förslag på förändringar i lärmiljön 

medan ett åtgärdsprogram ska skrivas när åtgärder görs av mer inbegripande art. Åtgärder 

som kan komma i fråga är ett längre och varaktigare pedagogiskt stöd såsom speciallärare, 

eller elevassistent. Det kan också vara åtgärder i form av anpassad studiegång, enskild 

undervisning eller särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 2014). I det här fallet framträder 

ett dilemma eller ett problem som hör hemma i dilemmaperspektivet. Det finns en riktning 

inom skolan att arbeta för inkludering och delaktighet, precis det som tas upp i det kritiska 

perspektivet. När vi sen kommer till de lagar och förordningar som styr arbetet med 

åtgärdsprogram så ser vi tydligt dilemmat med åtgärdsprogram, som är riktat mot individen 

och med åtgärder som kan vara av exkluderande art.  

Forskarna Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013) berör den aspekten och framhåller att 

när det gäller intentionen med dokumentationen inom svensk skola, menar de att 

dokumentationen har för avsikt att stärka det ideologiska målet en skola för alla.   

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) beskriver också att själva åtgärdsprogrammen kan 

bli till dilemman, de beskriver att svårigheterna kan vara ett resultat av ett samspel mellan 

individen och miljön. Åtgärdsprogrammen kan bli av ambivalent karaktär då de kan och ena 

sidan beskriver segregerande undervisningsmetoder, eller och ena sidan förtydligar vilket stöd 

och/eller förändringar i skolmiljön som behöver göras.  

7.2.4 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur behov och åtgärder i ämnet svenska beskrivs i några 

åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3.  

Sammanfattningsvis framträdde sex olika diskurser som beskrev elevens behov och åtgärder. 

De olika diskurser var inkluderandediskurs, exkluderandediskurs, pedagogiskdiskurs, eleven 

som problembärare diskurs, akademiskdiskurs och en kunskapsdiskurs. De olika sätten att 

beskriva elevens behov och åtgärder kunde alla kopplas till de olika specialpedagogiska 

perspektiven. Inga gemensamma drag kunde dock urskiljas, utan det var en variation av olika 

sätt att beskriva elevens olika behov och åtgärder, som i förlängningen kan leda till 

konsekvenser för eleven.  

Att skriva åtgärdsprogram som praktik leder till implikationer för skolorna, lärare har fått mer 

och mer dokumentationsansvar i sin tjänst, kvalitetsarbetet inom skolan ska säkerhetsställas 

likaså elevers rätt till stöd. Det är dokumentationen som blir ett bevis för att skolan gör det 

den ska. Det är tänkt som en säkerhetsåtgärd och som ska leda till att eleverna når förväntade 

kunskapskrav. Det kan dock föra med sig problem i och med att det är barn och elever som 

det skrivs om, det kan leda till krockar mellan att det dels är ett bevis för att skolan gör det 

den ska, dels att det är en elev som det skrivs om och som kan komma att läsas av många 

människor. I sin studie uppmärksammar Asp-Onsjö (2012) att i dagsläget betraktas varje typ 

av elevdokumentation såsom åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner som separata 

fenomen. Hon säger att när vi först betraktar dessa som objekt med agens och förstår hur de 
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samverkar och styr vårt sätt att handla som vi kan arbeta med elevdokumentation på ett mer 

konstruktivt sätt. 

7.2.5 Tillämpning  
Studiens resultat ses givetvis som en möjlighet att medvetengöra författaren av ett 

åtgärdsprogram, att författaren aldrig är neutral när åtgärdsprogram skrivs, samt att man bör 

vara medveten om de olika specialpedagogiska perspektiven för att förstå att innehållet i 

åtgärdsprogrammen faktiskt speglar vilket synsätt författaren har, samt vilken undervisning 

det leder till. Det påpekar forskarna Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) genom att de 

anser att riktlinjerna för hur planerna ska utformas är otillräckliga, skolor skriver dem utifrån 

politiska krav istället för att kritiskt granska vad en plan är och hur de kan användas i 

praktiken. Det finns frågor i hur dessa planer används i skolorna och det finns en diskrepans 

mellan pedagogisk policy och praxis. Här framträder en pedagogisk vinst, och en relevans för 

speciallärarprofessionen, att utveckla arbetssätt och ta till sig den forskning som finns på 

området. Med den kunskapen att kunna dokumentera i skolan på ett mer professionellt sätt, 

det är något som Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) tar fasta på i sin forskning där 

de framhåller att lära av tidigare forskning, att söka utveckla planerna och att lösa några av de 

svårigheter som användandet av dokumenten för med sig, kan användningen av 

dokumentationen överensstämma med de intentionerna som beslutsfattarna haft.  

7.2.6 Vidare forskning  
Intressant att ta del av i en vidare forskning är den sociala praktiken. Vad som egentligen 

händer med åtgärderna och hur utvecklas eleven mot uppsatta mål? Winther Jörgensen och 

Phillips (1999) skriver att Fairclough gärna ser att forskningsresultaten används progressivt 

för att försöka främja olika organisatoriska demokratiprocesser, en del är att göra människor 

mer medvetna om att diskurser kan ses som en typ av social praktik, och kan visa och bidra 

till att förstärka ojämlika maktrelationer. Fairclough (1992) vill uppmana till en kritisk 

språkmedvetenhet hos människorna, som kan ge dem insikt i den språkliga praktik de deltar i, 

när de använder språk eller tillverkar texter. Fairclough menar att vi behöver lära oss vilka 

begränsningar som finns i den språkliga praktiken och hur förändringar kan göras.  

En annan del som vore intressant att forska vidare om, är att se vad som händer med den nya 

speciallärarprofessionen ute på skolorna? Vilken utveckling tar sig den nya speciallärarens 

arbete? 

  



35 

 

8 Referenser 

Adelswärd, W., & Nilholm, C. (1989). Discourse about children with mental disablement: An 

analysis of Teacher-Parent Conferens in special education Schools. Language and 

Education, 12 (2), 81-98. doi: 10.1080/09500789808666741  

 

Andrèasson, I., & Asplund Carlsson, M. (2009). Elevdokumentation- om textpraktiker i 

skolans värld. Stockholm: Liber 

 

Andreasson, I., Asp-Onsjö, L., & Isaksson, J. (2013) Lessons learned from research on 

individual education plans in Sweden: obstacles, opportunities and future challenges, 

European Journal of Special Needs Education, 28 (4), 413-426.  

doi: 10.1080/08856257.2013.812405  

Asp-Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken- att arbeta med elevdokumentation i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Asp-Onsjö, L. (2012). Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska 

skolan. Utbildning & Demokrati. Tema: Att normalisera de marginaliserade, vol. 21, nr 

3, 71-90  

Asp-Onsjö, L. (2014). Specialpedagogik i en skola för alla-att arbeta med elever med 

skolsvårigheter. I U.P. Lundgren, R., & Säljö C. Liberg (red.), Lärande skola bildning: 

Grundbok för lärare (ss.139-198). Stockholm: Natur & kultur. 

Ball, J., S. (2003). The teacher`s soul and the terrors of performativity. Journal of Education 

Policy, 18(2), 215-228. doi: 10,1080/026093022000043065  

Bolander, E. & Fejes, A. (2015). Diskursanalys. A. Fejes., & R. Thornberg (red.), Handbok i 

kvalitativ analys (ss.90-114). Stockholm: Liber. 

Boréus, K. (2014). Diskursanalys. I G. Ahrne, & P. Svensson (red.), Handbok i kvalitativa 

metoder (ss.150-164). Stockholm: Liber. 

 

Boyd, A,V., Ng, L,S., & Schryer, F,C. (2015). Deconstructing language practices: discursive 

constructions of children in Individual Education Plan resource documents. Disability & 

Society, 30 (10), 1537-1553.  

doi: 10.1080/09687599.2015.1113161 

Clark, C., Dyson, A., & Millward, A. (2005). Theorising special education: time to move on? 

I C. Clark, A. Dyson & A. Millvard (red), Theorising special education. London: 

Routledge.  

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press. Cambridge.  

Haug, P. (2010). Approaches to empirical research on inclusive education. Skandinavian 

Journal of Disability Research, 12 (3), 199-209. doi: 10.1080/15017410903385052 



36 

 

Hirsh, Å. (2012). The individual education plan: a gendered assessment practice? Assessment 

in education: principles, Policy & Practice, 19(4), 469-485. doi: 

10.1080/0969594X.2012.694587 

 

Hirsh, Å. (2014). The Individual Development Plan. Supportive tool or mission impossible? 

Swedish teachers experience of dilemmas in IDP practice. Education inquiry, 5(3), 405-

427. doi: http://dx.doi.org/10.3402/edui.v5.24613 

 

Hägglund, S.,Quennerstedt, A., & Thelandet, N. (2013). Barn och ungas rättigheter i 

utbildning. Gleerups. Polen. 

 

Isaksson, J., Lindqvist, R., & Bergström, E. (2007). School problems or individual 

shortcomings? A study of individual educational plans in Sweden. European Journal of 

Special Needs Education. 3l (22), 75-91. doi: 10.1081/08856250601082323 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ng, S, Farah Friesen, E, M, Boyd, V., & Phelan, S. (2014). ”A Critical Theory Response to 

Empirical Challenges in Report-Writing: Consideratins for Clinical Educators and 

Lifelong Learnes”. Journal of Educational Audiology  20, 1-11. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på Specialpedagogik. Poland: Pozkal 

 

Nilholm, C. (2014). Barn och elever i svårigheter- en pedagogisk utmaning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

 

Quennerstedt, A. (2010). Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildningen. 

Pedagogisk forskning i Sverige 15 (2/3), 119-141. 

 

Runswick-Cole, C., & Hodge, N, (2009) ”Needs or Rights? A challenge to the Discourse of 

Special education. British Journal of Special Educaton, 36 (4), 198-203.  

doi: 10.1111/j.1477-8578.2009.00438.x.  

SFS 1985:110. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2011:186. Examensförordning speciallärarexamen. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Skolverket.(2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm: Fritzes kundservice 

 

Skritic, T. (1991). The special education paradox: equity as the way to exellence. Harvard 

Educational review, 61(2), 148-205 

 



37 

 

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare-en introduktion. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

 

Sunderland, N., Catalano, T., & Kendall, E. (2009). Missing discourses: Concept of Joy and 

Happiness in disability. Disability & society, 24 (6), 703-714. 

 

SOU: 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande av skolans inre arbete/SIA. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.  

 

UNICEF (2001). Salamancadeklarationen och Salamanca +5. Svenska Unescorådets 

skriftserie, nr 1/2001. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

UNICEF (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 

UNICEF Sverige.  

 

 

Vallberg Roth, A., & Månsson, A. (2008) Individuella utvecklingsplaner som uttryck för 

reglerad barndom: Likriktning med variation. Pedagogisk forskning i Sverige, 13 (2), 

81-102. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2 011. 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Winther Jörgensen, M., & Phillips, L. (1999). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

 
Till rektor.                                                                          Vansbro den 29 mars 2016  

Hej,  

Mitt namn är Susanne Kock och jag ska under vårterminen 2016 skriva mitt examensarbete 

vid Speciallärarprogrammet, inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling, Karlstad 

universitet. Syftet med min studie är att undersöka hur arbetet med särskilt stöd i ämnet 

svenska beskrivs i några åtgärdsprogram upprättade för elever i årskurserna 1-3. 

 Min intention är att utröna hur texten i olika åtgärdsprogram skrivs eller formuleras, hur 

beskrivs elevens behov och hur framställs själva åtgärderna, det vill säga hur texten i olika 

åtgärdsprogram skrivs eller formuleras, vilka olika diskurser eller ”sätt att skriva” om eleven 

används i de olika dokumenten? Jag önskar att mitt examensarbete kan bidra till ökad 

kompetens och fördjupning på området. 

Min önskan är således att få ta del av några åtgärdsprogram från ert skolområde, 

åtgärdsprogram skrivna för elever i årskurs 1-3, med särskilt stöd i svenska. De ska vara helt 

avidentifierade, inga namn på elever, lärare, föräldrar eller skolor. Bara årskurs, behov och 

åtgärder är önskvärt. Finns möjlighet tar jag tacksamt emot dem på mejl eller som kopior.  

Efter att mitt examensarbete är avslutat kommer alla dokument att förstöras och under 

studiens gång kommer dokumenten förvaras så ingen annan kan ta del av dem. Önskar ni, 

finns givetvis möjlighet att ta del av resultaten och den färdiga uppsatsen, den kommer även 

att finnas tillgänglig vid Karlstad universitets bibliotek.  

 

Med vänlig hälsning Susanne Kock  

  



 

 

  

 Bilaga 2 

 

 
En översikt av de olika åtgärdsprogrammen. Åtgärderna är redovisade till antal och fördelade 

på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Åtgärdsprogram Antal 

åtgärder 

Åtgärder på 

organisationsnivå 

Åtgärder på 

gruppnivå  

Åtgärder på 

individnivå 

A 1 5    5 

A 2 3   3 

A 3 9 1 1 7 

A 4 10 3  7 

A 5 17 5 2 10 

B 1 3  2 1 

B 2 3 1  2 

B 3 2  2  

B 4 1   1 

C 1 2   2 

C 2 3   3 

C 3 3   3 

C 4 5 3  2 

C 5 3 2  1 

     

Summa:  69 15 7 47 

 

 


