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Sammanfattning 

Under senare år har arbetet med skolornas åtgärdsprogram granskats i flera studier samtidigt 
som regelverket runt dessa har förtydligats och blivit hårdare. Den här studien grundar sig på en 
kvalitativ innehållsanalys gjord på en skolas samtliga åtgärdsprogram skrivna under en termin. 
Syftet med studien är att se hur elever beskrivs i åtgärdsprogrammen och vad skolans åtgärder 
består av. 

 

Studien som har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv visade på att eleverna konstrueras på ett i 
huvudsak negativt sätt och detta kan enligt tidigare forskning få stora konsekvenser för hur 
elever ser på sig själva och sina skolsvårigheter. De beskrivningar som görs följer ofta med då 
nya dokument skrivs vilket leder till att eleverna gång på gång möter beskrivningar av sina 
svårigheter och tillkortakommanden. Självuppfattningen påverkas i hög grad av upplevelsen att 
inte behärska de krav omgivningen ställer. Hur eleverna beskrivs kan därmed få konsekvenser 
även efter deras skolgångs slut.  

 

Studien har också visat på att ett en stor del av åtgärderna läggs på elevens och föräldrarnas 
ansvar. Inte i någon av åtgärderna så läggs perspektivet på den organisationsnivå som 
Skolverket eftersträvar. Skillnader görs även i vilka åtgärder som tillämpas bland pojkar 
respektive flickor. 

 

Förhoppningen är att studien kan skapa reflektion och framför allt diskussion om hur elever 
beskrivs och vilka konsekvenser det kan få, inte bara när det gäller i åtgärdsprogram utan i alla 
de texter som skrivs om eleverna i skolan.  
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1. Inledning 

Vi är bågen 

Dom är pilen 

Som vilda fåglar  

fram i tiden 

Låt dom ha sina barndomsdar 

Låt dom växa 

Och ha sin stolthet kvar 

 Ur Vilda fåglar av Ulf Lundell 

 

Anledningen till att valet föll på att granska åtgärdsprogram är att just åtgärdsprogrammens 
utformning och tillkomst är något som kan se väldigt olika ut mellan kommuner och skolor. Jag 
har sett många varianter och när jag senast bytte arbetsplats, från en skola där 
åtgärdsprogrammet upprättades av specialläraren som arbetade med eleven till att komma till en 
arbetsplats där elevens handledare skulle upprätta ett åtgärdsprogram, utan vare sig kanske 
kunskap om eleven eller det ämnet som åtgärdsprogrammet behandlade, så väcktes många 
tankar och funderingar. 

 

”Att upprätta ett dokument som beskriver en elev kan ha stor betydelse för elevens självbild och 
för dem som i framtiden läser texten om eleven” (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s.9). 
Den beskrivning av eleven som görs i ett åtgärdsprogram har ofta visat sig följa med då nästa 
åtgärdsprogram upprättas samt att problemen alltför ofta läggs på eleven. Detta innebär att de 
listade problemskrivningarna följer eleven till kommande skolår och ibland eventuellt till nästa 
utbildningssteg. Därtill är åtgärdsprogrammen offentliga handlingar som måste sparas och 
arkiveras. I och med detta skrivs och sparas en stor mängd text om eleven. Beskrivningar och 
åtgärder som finns kan bli bestående, svåra att förändra och kan komma att påverka elevens 
identitetsskapande. Många gånger visar forskning att man blir den man beskrivs som. Det är 
därför viktigt att reflektera över hur dessa dokument skrivs särskilt när dagens medier beskriver 
en värld där många ungdomar mår allt sämre. ”Den bild av mig själv som en spegel ger kan 
aldrig avbilda mig såsom jag är, som om jag skulle se ut på endast ett visst sätt” (Assarson, 
2009, s.96). Denna beskrivning av filosofen Lancans tankar om att den bild vi skapar av oss 
själva är en illusion är en mening som fascinerade mig. Den är även bra att ha i åtanke när man 
läser dokument skrivna om elever, att dessa endast är begränsade skildringar av eleven som 
samtidigt är skapade i ett visst sammanhang och med ett särskilt syfte. 

 

Åtskilliga gånger har forskning visat att skolan, trots styrdokument och internationella riktlinjer, 
oftast förlägger problematiken hos eleven istället för att försöka göra några djupare analyser och 
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se skolsvårigheter som samband mellan eleven och den miljö där eleven befinner sig i. Genom 
att analysera innehållet i en skolas åtgärdsprogram kan man möjligen få en bild av hur skolan 
tolkar elevens problematik, som individuella brister och/eller skolans organisation av 
skolarbetet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
Syftet är att ge en bild av hur elever i behov av särskilt stöd samt skolans åtgärder beskrivs i en 
skolas åtgärdsprogram för elever i år 7-9. 

 

2.2. Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att behandlas i studien: 

• Hur beskrivs eleven i åtgärdsprogrammen? 

• Hur beskrivs de åtgärder som sätts in? 

 

3. Bakgrund 

3.1. Om åtgärdsprogram 

3.1.1. Vad är ett åtgärdsprogram? 

Att skriva åtgärdsprogram är ett av skolans uppdrag och det ska upprättas så fort en elev 
bedöms ha behov av särskilda stödåtgärder (Öhlmér, 2004; Groth, 2007; Skolverket, 2008a). 
Åtgärdsprogrammet syftar till att säkerställa att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses 
(Skolverket, 2008a). Det kan ha en central roll i skolans arbete med elever i behov av särskilt 
stöd och beskriva hur den pedagogiska omgivningen ska anpassas för att möta dessa elever. 
(Ljungblad, 2003; Asp-Onsjö, 2006; Skolverket, 2008a). Det är elevens svårigheter och hur 
svårigheterna upplevs av eleven, föräldrar och skolan som skall ligga till grund för insatserna 
(Groth, 2007). Samtidigt som åtgärdsprogrammet är en skriftlig bekräftelse på de stödjande 
åtgärder som ska göras ska det ge en överblick över och bidra till att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan hem och skola samt mellan olika befattningshavare inom och utom 
skolan (Skolverket, 2003; Skolverket, 2008a; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Av 
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åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses samt hur 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Om en elevs behov av stöd visar sig i flera ämnen bör 
skolan utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram då detta ger en överblick och en grund för 
prioritering av insatser samtidigt som svårigheter som inte är ämnesanknutna kan tydliggöras 
(Skolverket, 2008a). Arbetet med åtgärdsprogram borde enligt Ahlberg (2001) och Ljungblad 
(2003) ses som ett lagarbete där dialog och samarbete i arbetslaget kan synliggöra pedagogiska 
strategier och möjliga samspelsperspektiv. Skolverket (2008a) anser att orsaker till elevers 
svårigheter i första hand bör sökas i mötet med innehållet i undervisningen och i lärandemiljön. 
De anser därför att det är viktigt att ”skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så 
långt som möjligt och att undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar och behov” 
Skolverket, 2008a, s.8). Åtgärdsprogrammet är dels ett fysiskt dokument men samtidigt en 
ideologisk handling och process som juridiskt sett är en offentlig handling som antingen är 
offentlig eller sekretessbelagd (Asp-Onsjö, 2006).  

 

3.1.2. Åtgärdsprogrammets historia 

Begreppet åtgärdsprogram myntades 1974 av SIA1-utredningen (Skolverket, 2003). I den då 
gällande läroplanen Lgr 69 nämndes undervisnings- och träningsprogram (Groth, 2007). SIA -
utredarna var kritiska till att fokus oftast riktades mot eleven som problembärare i dessa 
program och tanken med åtgärdsprogrammen var att det var skolans verksamhet som skulle stå i 
fokus för åtgärderna och vidareutvecklingen i stället för individen (SOU:1974:53; Skolverket, 
2001). I förslaget från SIA-utredningen skulle eleven själv vara aktiv part i såväl analysen av 
sina egna skolsvårigheter som i beskrivningen av lämpliga åtgärder. Dessutom framhölls 
betydelsen av föräldrarnas medverkan (Skolverket, 2003). En intention med åtgärdsprogrammen 
var att de skulle vara till hjälp för skolan att samordna sin syn på eleven, problemet och 
åtgärderna (Lahdenperä, 1997). Då den därefter följande läroplanen Lgr 80 infördes ställdes 
krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas samt att skolpersonalen då borde samråda med elev 
och vårdnadshavare. Åtgärderna skulle riktas mot hela elevens skolsituation och inte bara mot 
undervisningen. Med detta menas att även brister i lärares och rektorers arbete skulle kunna 
identifieras och åtgärdas (Larsson-Svärd, 1999; Skolverket, 2003). I regeringens skrivelse SOU 
1997:108 understryks det att om skolan i åtgärdsprogrammen enbart fokuserar på den enskilde 
eleven som problembärare så kan detta leda till problemskrivningar som på ett ensidigt sätt 
beskriver elevens problematik i termer av inlärningssvårigheter och beteendestörningar. 

 

Den nuvarande läroplanen Lpo 94 nämner inte åtgärdsprogram men Skolverket gav ut en skrift 
med anvisningar om åtgärdsprogram i samband med införandet av den nya läroplanen. Denna 
skrift tog främst upp frågor om åtgärdsprogrammens förhållande till styrdokumenten, den 
rättsliga regleringen samt sekretessfrågor och var inte till någon praktisk hjälp vid upprättandet 
(Skolverket, 2003). Först 2001 kom Skolverket med en skrift där skolornas praktiska arbete med 
åtgärdsprogram tas upp (Skolverket, 2001). Sedan 2001 är det också krav på att upprätta 
åtgärdsprogram i alla skolformer (Skolverket, 2003). 

 

                                                      
1 Regeringens utredning om skolans inre arbete (SOU 1974:53) 
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År 2000 gjordes en ändring i grundskoleförordningen som medförde att elevernas och 
vårdnadshavarnas roller framhävdes i arbetet med åtgärdsprogram (Wahlund, 2002; Isaksson, 
2009). Ytterligare en ändring i grundskoleförordningen, SFS 1994:1194, skärpte 2006 skolans 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd och gav nu rektor ett särskilt ansvar för att elevers 
behov utreds och för att åtgärdsprogram upprättas. 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att 

ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. (SFS 2006:205, 

5 kap, 1§). 

Det som skiljer från tidigare är att det nu ska göras en kartläggning av elevens behov innan ett 
åtgärdsprogram upprättas, tidigare stod det bara att rektor skulle se till att ett åtgärdsprogram 
utarbetades. 2008(a) gav Skolverket ut ännu en skrift med råd runt åtgärdsprogram. I förordet 
kan man läsa att skälet till att denna skrift ges ut är att skolor har visat sig ha svårigheter med att 
genomföra de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammet samt att eleven alltför 
ofta får stå som ensam bärare av problemet. Här kan man läsa att:  

Arbetet med Åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering 

regelbundet görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras. Med uppföljning menas här 

en kontroll av att beslutade åtgärder är vidtagna. Utvärdering är en bedömning av om 

åtgärderna har varit lämpliga i förhållande till uppsatta mål (Skolverket, 2008a, s.6).  

Under senare år har lagstiftningen med avseende på åtgärdsprogram både synkroniserats, 
vidgats och stärkts (Asp-Onsjö, 2006). I regeringens förslag till den nya skollagen ska 
åtgärdsprogrammet även kunna överklagas av föräldrar och elever (Utbildningsdepartementet, 
2009). 

 

3.1.3. Åtgärdsprogrammets motsvarighet i några andra länder 

Precis som i Sverige har norska elever laglig rätt till vad de kallar en individuell 
opplæringsplan. Det är ett kontrakt mellan skolan och hemmet där det framgår vilka 
stödåtgärder eleven fått och hur stödet har bidragit till elevens utveckling. Lärarna i Norge, till 
skillnad från de svenska lärarna, har rapporteringsskyldighet till kommunen samt till eleven 
eller vårdnadshavarna (Skolverket, 2003). 

 

Sedan 1970-talet har det funnits åtgärdsprogram i USA, så kallade IEP2, som fungerar som ett 
kontrakt mellan hem och skola. Precis som i Sverige, se till exempel Skolverket (2003) samt 
Asp Onsjö (2006), har dessa fått mycket kritik för att de i huvudsak inriktas på elevernas 
individuella svårigheter. På 1990-talet fick åtgärdsprogrammen laglig status för att sätta press på 
skolorna så att eleverna får det stöd de har rätt till. Cirka tolv procent av eleverna i USA har en 
IEP. Enligt amerikansk lagstiftning kan det i en IEP ställas omfattande krav på den vanliga 

                                                      
2 IEP = Individual Education Programs (USA). 
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undervisningen och det står också att eleven i största utsträckning ska delta i samma 
lärandemiljö som övriga elever. Eftersom utformningen av och innehållet i IEP är noggrant 
skrivet i lagen får det konsekvenser i den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2003). 
Majoriteten av lärarna i en studie gjord av Lee-Tarver (2006) anser att IEP är en hjälp när 
skolan ska organisera och strukturera arbetet runt elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

I Storbritannien däremot fokuserar man inte på förändringar i lärandemiljön utan det är den 
enskildes behov och svårigheter som tas upp i IEP3. Enligt Cooper (1996) har mellan nio och 
tolv procent av de engelska eleverna en IEP. Det är fler elever som har IEP i primary school4 än 
i secondary5 school. Det finns inga krav på att eleverna eller vårdnadshavarna ska vara delaktiga 
men det rekommenderas att de ska informeras om innehållet i IEP:n (Cooper, 1996; Skolverket, 
2003). Också i Storbritannien har kritiken mot åtgärdsprogrammen varit hård. Men här har 
kritiken handlat om att språket har varit svårt att förstå, även för lärarna, då de innehållit mycket 
medicinsk och psykologisk information. Bristen av delaktighet från elever och föräldrar har 
också påtalats (Skolverket, 2003). 

 

3.1.4. Åtgärdsprogrammens koppling till internationella riktlinjer 

Det finns likheter mellan hur rekommendationerna runt åtgärdsprogrammen förändras jämfört 
med vissa internationella riktlinjer, bland annat med tanke på krav på ökat föräldrainflytande 
samt på utredningar och kartläggningar av elevernas svårigheter. Sverige har förbundit sig till 
att följa de riktlinjer som anges i Salamancadeklarationen där det bland annat förordas att 
undervisningen skall anpassas till elever i behov av särskilt stöd och att denna anpassning ska 
ske inom den ordinarie undervisningen. 2001 tog Unesco fram ett material i syfte att öka de 
inkluderande pedagogiska miljöerna i medlemsländerna. Där förordades olika slags 
formaliserade och bindande planer för undervisningen av de elever med svårigheter och där 
betonas att planernas innehåll ska spegla situationen i klassrummet likväl som den enskildes 
problematik (Skolverket.2003). Dessa planer kan liknas vid de svenska åtgärdsprogrammen. I 
Unescos material nämns många fördelar med dessa planer men också att det finns en risk att 
dessa lägger för mycket fokus på den enskilde individens svårigheter. Några år senare kom ännu 
en skrift från Unesco där det framhålls att individuella olikheter inte ”bör betraktas som problem 
som måste åtgärdas, utan som möjligheter att berika lärandet” (Svenska Unescorådet, 2008, 
s.13). Skriften uppmärksammar fortfarande att man ska utarbeta planer som gör att skolan är 
öppen för alla och att man måste genomföra samt utvärdera dessa planer. Det betonas också att i 
diskussionen om en elevs svårigheter och framsteg bör både eleven och föräldrarna involveras. 
2009 kom den senaste skriften från Unesco, Policy guidelines on inclusion in education, där det 
nu förutom de tidigare nämnda planerna nämns att det måste göras en inledande kartläggning 
först men att denna kartläggning inte får leda till märkning och kategoriseringar som så ofta 
förstärker segregation och separata strategier.   

                                                      
3 IEP = Individual Education Plans (Storbritannien). 

4 Ungefärlig motsvarighet till den svenska grundskolans år 1-5. 

5 Ungefärlig motsvarighet till den svenska grundskolans år 6-9. 
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3.1.5. Forskning om åtgärdsprogram 

Den samhälleliga målsättningen på skolans område har under den senare delen av 1900-talet 
varit att skapa en skola för alla. Detta ställer stora krav på lärarna när målsättningen är att 
integrera alla barn (Larsson-Svärd, 1999; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Assarson, 
2009). Westling Allodi (2009) menar att komplexiteten i utbildningssystemet visar sig då det 
”ska kombinera och göra förenliga kontrasterande målsättningar: det ska både vara enhetligt och 
likvärdigt och samtidigt hantera en stor variation mellan elever när det gäller kulturell och social 
bakgrund, erfarenheter, förutsättningar och intressen” (Westlling Allodi, 2009, s.204). Enligt 
Fischbein & Österberg (2003) så har skolan en oförmåga att hantera variation och det är utifrån 
detta faktum de anser att man måste betrakta åtgärdsprogram och dess användning.  

 

3.1.5.1. Åtgärdsprogram - vem och varför?  

Omkring 20 procent av grundskolans elever anses vara i behov av särskilt stöd och det är 
dubbelt så vanligt att pojkar har ett åtgärdsprogram jämfört med flickor (Skolverket, 2003; 
Andréasson & Asp-Onsjö, 2009). Trots detta har det visat sig att var fjärde elev som får 
specialpedagogiskt stöd saknar dokumenterad planering i form av ett åtgärdsprogram (Persson, 
2002; Skolverket, 2003). I Asp-Onsjös (2006) studie visade det sig att det var 65 procent pojkar 
och 35 procent flickor som hade ett åtgärdsprogram. Detta stämmer väl överrens med hur det ser 
ut i många andra länder, huvuddelen är ofta pojkar (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 
Det är nästan alltid läs- och skrivsvårigheter som ger anledning till särskilt stöd och 
åtgärdsprogram i de tidigare skolåren (Skolverket, 2003). I elva-tolvårsåldern ändras detta 
mönster och koncentrationssvårigheter och beteendeproblematik blir allt vanligare 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Orsakerna till att åtgärdsprogram upprättas är i Asp-
Onsjös (2006) undersökning i 9 fall av 10 att eleverna har svårigheter att nå upp till 
kunskapsmålen.  

 

3.1.5.2. Åtgärdsprogrammens innehåll 

En närmare analys av innehållet i åtgärdsprogram kan bland annat klargöra hur skolan tolkar 
elevens problematik, som individuella brister och/eller skolans organisation av skolarbetet 
(Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007). Att skriva åtgärdsprogram ses i de flesta skolor som 
ett betydelsefullt verktyg för det pedagogiska arbetet och som en arena för pedagogiska 
diskussioner (Skolverket, 2003). Samtidigt visar det sig att tidigare mål sällan diskuteras och 
utvärderas (Skolverket, 2008b). Det har också visat sig att problembeskrivningar och 
åtgärdsförslag har en viss tendens att upprepas i enskilda elevers åtgärdsprogram och att 
åtgärderna som sätts in bestäms snarare av vad som finns att tillgå och inte av pedagogiska 
övervägande (Asp-Onsjö, 2006; Skolverket, 2008b). Det svåraste med att skriva åtgärdsprogram 
verkar vara att kunna skriva vad som ska göras på ett konkret sätt så det går att utvärdera 
(Öhlmér, 2004).  
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I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1999 undersöktes de svenska skolornas arbete med 
åtgärdsprogram och då konstaterades att åtgärdsprogram skrevs, men att skolan inte alltid följde 
dem. Granskningen visade också att problematiken oftast beskrevs som brister och egenskaper 
hos eleven samt att åtgärder och mål som går att utvärdera ofta saknades (Asp-Onsjö, 2006; 
Isaksson, 2009). Även i andra länder, se bland andra Woodhead (1997) samt Skidmore (2004), 
visar studier att åtgärderna inte alltid blir utförda eller att åtgärderna inte stämmer överrens med 
de behov som uttrycks av elever och föräldrar. Liksom i Sverige fanns i många fall ingen 
långsiktig planering eller någon tid avsatt för åtgärderna, ingen tid satt för utvärdering eller 
uppföljning (deFur, 2003).  

 

Skolverket genomförde 2003 en stor kartläggning av åtgärdsprogram då man fann det 
betydelsefullt att kartlägga vilka åtgärder som var mest frekventa i åtgärdsprogrammen. Trots 
att många år gått sedan SIA-utredningens kritik så visade det sig att bland de områden som 
beskrevs i åtgärdsprogrammen så dominerade fortfarande elevens individuella problematik och 
åtgärderna handlade främst om träning av färdigheter. I en annan studie fann man att den mest 
rekommenderade åtgärden i åtgärdsprogram var att arbeta mer och på andra plats kom 
extraundervisning i liten grupp (Groth, 2007). Även i Andréassons (2007) studie samt i 
Isakssons (2009) studie var en av de vanligaste åtgärderna att träna färdigheter som utfördes i 
liten grupp eller enskilt utanför det ordinarie klassrummet. Ofta handlade åtgärderna då om att 
eleven fick hjälp och stöd av en resursperson i skolan, som till exempel 
speciallärare/specialpedagog, språkpedagog, elevassistent eller annan vuxen.  Åtgärderna i 
studierna handlade också många gånger om olika former av rumsliga strategier så som en 
avskild plats eller placering i ett annat rum. Då motiverades ofta behovet av en särskild plats 
med hänsyn till elevens koncentrationssvårigheter (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I 
Andréassons (2007) studie var hemuppgifter en vanlig åtgärd. Enligt henne ges hemuppgifter 
ofta utifrån ett kompensatoriskt syfte, de kopplas då samman med elevens arbetsprestation i 
skolan. Många gånger knyts också hemuppgiften till ansvar och här förekommer ofta 
föräldrarna då det läggs på deras ansvar att hjälpa eleven med läxorna. Andréasson & Asplund 
Carlssons (2009) analys visade att föräldrarna ofta ingår som en betydelsefull aktör för att 
eleverna ska kunna fullfölja sina läxor och andra skoluppgifter. Även Larsson-Svärd (1999) 
påpekar att i arbete med enskilda barn är samverkan med föräldrarna viktig. Detta styrks av 
Skolverket (2008a) som har visat på att delaktighet från elev och vårdnadshavare har stor 
betydelse för utfallet av de beslutade åtgärderna.  

 

Trots att föräldrarna bevisligen har stor betydelse visade en studie av Isaksson, Lindqvist & 
Bergström (2007) att många åtgärdsprogram upprättades utan att föräldrarna hade varit 
delaktiga eller ens informerade om att deras barn fått ett åtgärdsprogram. Samtidigt visade 
Westling Allodis (2009) studie att samarbete med föräldrarna var den näst viktigaste 
specialpedagogiska insatsen enligt lärarna och att skriva åtgärdsprogram var den vanligaste.  

 

Det är sällan som elevers svårigheter förstås rationellt, det vill säga analyseras förutom på 
individnivå även på grupp- och organisationsnivå och detta avspeglas även i 
åtgärdsprogrammen (Persson, 2002; Skolverket, 2003). I Skolverkets (2003) kartläggning var 
det enbart en liten del av de granskade åtgärdsprogrammen som innefattade analys och åtgärder 
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på gruppnivå och inget på organisationsnivå. Vart tredje åtgärdsprogram i Isakssons (2009) 
studie fokuserade dock på skolmiljön istället för individen så som till exempel ändrat schema, 
ändrade gruppstorlekar samt anpassat material. I mindre omfattning sågs åtgärder som syftade 
till att förbättra och anpassa skolan som organisation utifrån elevernas behov. Även Gustafsson 
& Myrberg (2002) samt Andréasson & Asplund Carlsson (2009) påpekar att när elevernas 
svårigheter beskrivs tas sällan hänsyn till omgivande faktorer eller omständigheter på skol- eller 
gruppnivå, kunskapen är mer inriktad på att hjälpa barn att anpassa sig än att förändra skolan 
eller förstå problem som socialt konstruerade. Helldin (2002, 2003) poängterar att man även 
inom specialpedagogiken som helhet ofta behandlar individen som enda orsak till problemen. 
För att eleven idag ska få den lärandemiljö som de behöver, exempelvis tystnad runt omkring, 
väljer vi oftast att låta den enskilda eleven bli föremål för diagnos och inte klassrummet 
(Gustafsson, 2002; Gustafsson & Myrberg, 2002; Helldin, 2003). 

 

3.2. Elevens svårigheter som socialt 
konstruerade 
När ett barn träder in i skolans värld blir hon/han också en elev. För skolan är det, enligt 
Isaksson (2009), viktigt att finna och hantera det avvikande utifrån kunskaps- och färdighetsmål 
men även utifrån skolans fostrande mål. För att få ta del av särskilda stödåtgärder inom skolan 
är det många gånger ett krav att bli definierad och kategoriserad som avvikande på grund av att 
man har svårigheter i skolan (Woodhead, 1997; Börjesson & Palmblad, 2003). ”En elevs 
svårigheter skapas inte i ett vakuum utan i mötet med vad som anses normalt” (Assarson, 2009, 
s.130). Två elever med samma bakgrundsfaktorer kan förstås och beskrivas på olika sätt 
beroende på i vilken skola de går men samtidigt också beroende på vilka pedagoger de 
undervisas av och vilken relation de har till dessa (Foucault, 1987; Assarson, 2009). 
Pedagogerna får ofta stå som bärare av skolans förståelse för problematiken hos eleverna och 
det är de som definierar och åtgärdar problemen. Wishart, Taylor & Shultz (2006) menar att 
lärarna har fångats inom en diskurs6 som syftar till att normalisera avvikande elever. Därigenom 
blir eleven diskursivt skapad och gestaltad (Andréasson, 2007). Föreställningen om normala 
barn gör att skolans misslyckande ofta läggs på eleven och Börjesson & Palmblad (2003) menar 
att klassifikationerna av avvikelse blir alltmer differentierade samtidigt som de sprids från 
laboratorierna och klinikerna ut till de vardagliga praktikerna däribland skolan. Foucault (1993) 
menar att det finns en utestängningsprincip i samhället och denna tillämpas även i skolan med 
hjälp av dessa klassifikationer som exempelvis olika diagnoser. 

 

Hur elever konstrueras, det vill säga hur de identifieras, definieras och tillskrivs social mening, 
är intressant utifrån hur de sedan framstår i åtgärdsprogrammens texter (Isaksson, 2009). ”Att 
upprätta ett dokument som beskriver en elev kan ha stor betydelse för elevens självbild och för 
dem som i framtiden läser texten om eleven” (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s.9). 

                                                      
6 Diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winter Jörgensen & 

Philips, 2000, s.7) eller ”namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” 

(Foucault, 1993, s.57). 
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Enligt Asp-Onsjö (2006) beror formuleringarna i åtgärdsprogrammen på vem eller vilka som 
definierar elevens problematik samt vilken uppfattning som den personen har om eleven. 
Beskrivs eleven som ”hyperaktiv” till skillnad från ”livlig och pigg” så får det troligtvis 
betydelse för hur processen fortsätter kring utarbetandet av åtgärdsprogrammet (Asp-Onsjö, 
2006; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Formuleringar som utgår från ord som problem 
och svårt/svårigheter är tre gånger så vanliga jämfört med framställningen av att det är något 
som behöver förbättras (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Elevernas svårigheter 
summeras och listas ofta i åtgärdsprogrammen och dessa svårigheter blir många gånger 
förvandlade till egenskaper (Andréasson, 2007; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I 
boken Elevdokumentationen – om textpraktiker i skolans värld problematiseras bland annat 
åtgärdsprogrammens beskrivningar av eleverna. De texter som skrivs i skolan är således en 
språkhandling som både explicit och implicit uttrycker normer och värderingar. Hur eleven 
beskrivs i dessa texter kan få konsekvenser för hur olika läsare som föräldrar, lärare, annan 
skolpersonal och självklart eleven själv, uppfattar eleven som person. Bland andra Asp-Onsjö 
(2006) och Skolverket (2008b) har visat att de listade problembeskrivningarna ofta följer med 
då nästa åtgärdsprogram upprättas vilket innebär att eleven gång på gång knyts till de 
tillkortakommanden och svårigheter som skrivs ned. Ibland tvingas de dessutom att underteckna 
dessa. Då åtgärdsprogrammen är offentliga handlingar måste de sparas och arkiveras vilket 
medför att texten följer med eleven till nästa skolår och ibland kanske till nästa utbildningssteg. 
Denna stora mängd text som skrivs om eleven gör det viktigt att reflektera över hur dessa 
dokument skrivs då det bland annat kan komma att påverka elevens identitetsskapande 
(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Hur en elev blir beskriven av skolan, både muntligt 
och i skriftliga dokument påverkar eleven även efter skolgångens slut (deFur, 2003). 

 

Åtgärdsprogram kan ses som en förlängning av identifieringsprocessen där skolsvårigheter som 
eleven har dokumenteras och ges en social mening genom språket (Isaksson, 2009). Det kan få 
stora sociala konsekvenser hur en person blir kategoriserad och texten i åtgärdsprogrammen kan 
bli både kränkande och oförståeliga om de rycks ur sitt sammanhang (Andréasson, 2007; 
Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Upplevelsen av att man inte behärskar de krav som 
omgivningen eller man själv ställer påverkar i hög grad självuppfattningen (Askland & Sataøen, 
2003; Völkel, 2003). Eleverna både formas och formar sig efter de kategoriseringar som 
konstrueras av kamrater, lärare och de krav som ställs på dem (Andreasson, 2007; Andréasson 
& Asplund Carlsson, 2009; Assarson, 2009). Eleven blir konstruerad utifrån skillnader 
(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Bilden av sig själv som person bygger barnet upp 
genom alla de sociala sammanhang som de tillhör (Askland & Sataøen, 2003). Upprepas något 
tillräckligt ofta och i skilda sammanhang så formas sanningar och antaganden och elever har 
särskilt lätt för att bli den de beskrivs som (Völkel, 2003; Assarson, 2009). Det finns en risk att 
man blir det man tillskrivs och att eleven internaliserar, det vill säga, införlivar i det egna 
tänkandet, dessa beskrivningar (Völkel, 2003; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 
Goldinger (2001) menar att det alltid talas om människor och barns lika värde men hon menar 
att trots detta så är elever medvetna om vad han eller hon är värd, de har lärt sig de värderingar 
och attityder som finns i skolan och samhället. För elever i behov av särskilt stöd kan det bli 
ödesdigert om inte skolan lyckas bidra till att skapa en positiv självbild hos dessa barn. 
Goldinger (2001) menar samtidigt att de elever som har en positiv självbild får genom den ett 
tillskott av psykisk energi som gör att de har möjligheter att bemästra sina svårigheter. 
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Språket i åtgärdsprogrammen relaterar många gånger till elevens personligheter, uppträdanden, 
attityder och känslor istället för till lärande och kunskap. Ibland beskriver de elevernas glädje 
och positiva inställning till skolarbetet för att motverka den negativa inriktningen som 
åtgärdsprogrammen ofta har (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Svårigheter och problem 
hos eleverna förklaras med termer som funktionshinder, störningar eller brister hos den enskilde 
eleven (Lahdenperä, 1997). I Andréassons (2007) avhandling fanns det i åtgärdsprogrammen 
exempel som visar hur elever tillskrivs egenskaper, blir förminskade, problem bortförklaras och 
ironi används. Exempel från studien är beskrivningar som; ”låtsas läser”, ”eleven kan bli bättre 
på ALLT!”, ”hans hjärna vill inte”. Dessa sätt att skildra en person är allmänt förekommande 
tekniker för diskriminering hävdar Andréasson & Asplund (2009). Samtidigt är dessa exempel 
på hur elever konstrueras kontextlösa, vilket innebär att vi som läsare endast kan läsa 
dokumenten där lärarna troligen visar på känslor, kanske av uppgivenhet eller trötthet, då de 
skrivit planerna. Skolan som verksamhet är en plats där uttryck för handlingar, engagemang och 
känslor är centrala inslag (Assarson, 2009). ”Om man i sin profession har till uppgift att 
dokumentera en annan människa, måste man vara medveten om hur man skriver och vilken 
makt detta innebär” (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s.63). De flesta av eleverna har 
dessutom dåligt självförtroende framskrivet i problembeskrivningen, och frågan är om inte 
beskrivningen av dem istället bidrar till att förstärka deras dåliga självförtroende (Andréasson & 
Asplund, 2009). Andréasson (2007) anser att det på skolorna ofta saknas medvetenhet och 
kunskap om språkets makt och därför borde det satsas på utbildning om detta. 

 

3.2.1. – i förhållande till skolans idealbild 

I alla samhällen ägnar sig människor åt kategoriseringar, differenserna är många men syftar till 
att etablera skillnader och likheter (Foucault, 1993; Woodhead, 1997; Helldin, 2003; Völkel, 
2003; Andréasson, 2007; Assarson, 2009). Alla skolsystem har en idealbild av vilka kunskaper 
och vilken moralisk standard en elev borde uppnå och även vilka elever som förorsakar och 
redovisar frustrationer och besvikelser (Arwedson & Arwedson, 1998). Skolans normer som 
exempelvis arbetsförmåga, relationen till kunskapsförmågorna och frågor kring social 
anpassning får betydelse för vilka som betraktas som avvikande (Börjesson & Palmblad, 2003; 
Völkel, 2003). Andréasson (2007) menar att den nuvarande skoldiskursen uttrycker att eleven 
ska vara ansvarstagande och kunna söka sin egen kunskap, idealeleven är aktiv, motiverad och 
självreglerande. Svårigheter i skolan och problem förklaras många gånger som störningar och 
brister hos den enskilde eleven (Woodhead, 1997; Völkel, 2003; Ahlberg, 2009). Elever 
konstrueras genom särskiljning i relation till vad de inte är i förhållande till skolvärldens 
idealelev (Andreasson 2007; Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Andréasson & Asp-Onsjö, 
2009). Det kan få stor betydelse för attityderna till elevers olikheter och de tänkbara åtgärderna 
hur elevernas svårigheter definieras (Andreasson, 2007). Benämns eleven som flicka, 
medelklass, invandrare, lat, trött eller flamsig har samtidigt betydelse för hur eleven skapar sin 
identitet (James & Prout, 1997; Assarson, 2009).   

 

Genom att likvärdighetsprincipen finns i den svenska skolan uppstår ett definitionsbehov 
(Ekström, 2004). Det finns en risk menar Ekström (2004) att strävan efter likvärdighet kan leda 
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till att krav som är orealistiska ställs på eleverna att de ska bli ”normala” och detta kan medföra 
att föreställningar om normalitet och avvikelse formas. Det finns en rad föreställningar i skolan, 
en del outtalade, hur barn som uppfattas som normala ska vara (Gustafsson, 2002). Samtidigt 
som det är viktigt att tidigt upptäcka och definiera elevers svårigheter så skapas ett tryck på 
skolan att förhålla sig till den ökande mängd elever som betraktas som avvikande utan att kunna 
placeras i något befintligt fack (Assarson, 2009). Pedagogerna måste enligt Askland & Sataøen 
(2003) titta efter den kompetens som finns bakom en elevs beteende.  

 

Hela skolans arbete återspeglas inte i åtgärdsprogrammet men kan trots det ge en bild av de 
underliggande inställningarna om avvikelse och normalitet menar Isaksson (2009). Han 
poängterar också att om skolan ser skolsvårigheterna som elevens brister/tillkortakommande i 
förhållande till normaleleven blir åtgärderna inriktade på att korrigera eller normalisera eleven 
till skolans rådande kunskapsmål och normer och eleverna blir många gånger då ett uppdrag för 
en specialist som delegeras utanför klassens ram vilket medför en särskiljande behandling. Ses 
istället svårigheterna som en följd av samspelet mellan eleven och omgivningen riktas 
åtgärderna på att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och att undanröja hinder i 
undervisningsmiljön. Åtgärderna ses då i ett större perspektiv och innebär då ansvar för hela 
skolans personal att göra undervisningen inkluderade. Också Hallerstedt (2001) menar att om 
skolan fokuserar alltför mycket på individen så minskar motivationen för att ta itu med yttre 
faktorer. Åtgärdsprogram kan enligt Asp-Onsjö (2006) ses som en indikator på hur 
verksamheten fungerar i dessa avseenden.  

 

3.2.2. – i förhållande till genus 

Ahlberg (2009) har granskat hur pojkar och flickor beskrivs i skolans dokument och däribland 
åtgärdsprogram. Hon menar att pojkar som bedöms ha svårigheter i skolan beskrivs i 
dokumenten som okoncentrerade elever med dåligt självförtroende. De bedöms fela i den 
sociala kompetensen och behöver anstränga sig mer i skolarbetet då de anses ha bristande 
motivation och ansvarstagande för skolarbetet (Andréasson, 2007; Ahlberg, 2009). Flickorna 
beskrivs utifrån personliga egenskaper som trevliga, positiva och ambitiösa men anses behöva 
trygghet i form av vuxna. De är osjälvständiga och har ett behov av att få arbeta i lugn takt i 
skolan. Några disciplinproblem nämns sällan hos flickorna utan de beskrivs som trevliga, glada, 
arbetsvilliga, mjuka, ambitiösa, flitiga och tillgivna (Andréasson, 2007). Både Ahlbergs (2009) 
och Andréassons (2007) studier visade att i de fall där eleverna bedöms ha kunskapsmässiga 
svårigheter så beskrivs pojkarna utifrån sina svårigheter och dessa knyter an till deras 
färdigheter eller förmågor medan flickor som bedömdes ha lika stora svårigheter som pojkarna 
beskrevs utifrån sina personliga egenskaper. Ett större antal flickor än pojkar anses behöva 
omsorg och tas omhand för att bättre fungera i skolan samtidigt som pojkarna placeras i en mer 
prestationsinriktad diskurs där det gäller att göra bra ifrån sig (Andréasson & Asp-Onsjö, 2009).  
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3.2.3 – i ett maktperspektiv 

 ”Om man i sin profession har till uppgift att dokumentera en annan människa, måste man vara 
medveten om hur man skriver och vilken makt detta innebär” (Andréasson & Asplund Carlsson, 
2009, s.63).  

 

Assarson (2009) menar att det ligger makt i officiella styrdokument och lagar och hit kan 
åtgärdsprogrammen räknas. Dessutom styr samhälleliga maktordningar vad som sägs och inte 
sägs när lärare pratar om elever, skola och undervisning (Assarson, 2009). Detta är vad Foucault 
(1986) menar med att makten finns i den diskursiva formationen själv. Enligt Foucault (1993) så 
vet alla vad som får sägas, av vem och i vilket sammanhang. I talet finns en närvaro som inte 
finns i skriften och texten innebär enligt Platon, (1999, refererad i Assarson, 2009) en slutenhet 
som ger den makt. Samtidigt menar Asp-Onsjö (2006) att åtgärdsprogram i stor utsträckning 
utarbetas genom samtal och den som behärskar språket, oftast skolan, får makten över samtalet 
och till följd därav också över åtgärdsprogrammet.  

 

Maktutövning sker bland annat genom normering, reglering och sanktionering av elevers 
beteenden (Foucault, 1986; Foucault, 1987; Andréasson, Ekström & Lundgren, 2009). Detta blir 
tydligt i åtgärdsprogrammen där åtgärderna oftast syftar till att eleverna ska styras för att 
motsvara de förväntningar och krav som skolan har på dem enligt Isaksson, Lindqvist & 
Bergström (2007). Åtgärderna kan ses som en del av den disciplinära makt som finns i skolan 
(Foucault, 1987). Maktstrukturerna som eleven ingår i och omges av kan ha större eller mindre 
genomslagskraft (Assarson, 2009). Enligt Foucault (1982, 1993) är de som är utsatta för makten 
samtidigt delaktiga i att upprätthålla den då de formar sig efter de regler som makten ställt upp. 
Detta visar sig då elever skapar sin identitet inom den grupp som de har blivit tilldelade, 
exempelvis dyslektiker eller bråkig, reproduceras makten själv av den utsatte. Genom att se sig 
själv som en stökig elev medverkar de till att bevara den ordning som bestämmer dem som 
avvikare. Diagnoser och beteckningar gör att normer skapas för hur man ska förhålla sig till och 
hantera de människor som inte hamnar inom ramarna (Hallerstedt, 2001; Assarson, 2009). 
Skolan är trendkänslig menar Goldinger (2001) då skolan många gånger är snabba att anamma 
nya diagnoser. Diskurserna ändras då och kan kopplas till maktutövningen (Foucault, 2003). 
Koncentrationsstörning kan tyckas vara ett oskyldigt uttryck men är enligt Assarson (2009) ett 
maktladdat uttryck då eleven konstrueras utifrån ett attribut, en symtomdiagnos trots att 
eleverna kan ha många skilda intressen, egenskaper och personligheter. Precis som Hallerstedt 
(2001) påpekar förändras det som etiketteras när det får en benämning, till exempel att få 
diagnosen DAMP. Att sätta namn på företeelser och ting har alltid varit förknippat med makt 
(Foucault, 1987; Hallerstedt, 2001).  

 

Den arena som har tolkningsföreträde, oftast i detta fall skolan, kommer också i besittning av 
makten enligt Foucault (1982) och Assarson (2009). I expertfunktionerna, som exempelvis 
lärare och specialpedagoger, finns en dubbelhet då de både ska fungera som stöd till föräldrar 
och elever och samtidigt identifiera avvikelse (Foucault, 1982; Andréasson, Ekström & 
Lundgren, 2009). För att få det stöd de behöver tvingas ibland elever som har svårt att lära sig 
läsa och skriva acceptera diagnosen dyslektiker (Assarson, 2009). Ofta är åtgärdsprogrammen 



 

 13 

dessutom undertecknade av föräldrar, elev och lärare, se Andréasson (2007), trots att det enligt 
styrdokumenten inte finns något krav på detta, detta är också ett kännetecken på makt. 

 

3.3 Åtgärdsprogram som text  
Ett åtgärdsprogram upprättas med utgångspunkt i den pedagogiska praktiken och en ståndpunkt 
är att språket ses som dialogiskt vilket innebär att de samtal och texter som produceras i 
arbetslagen ingår i denna dialog (Andréasson & Asp-Onsjö, 2009). Åtgärdsprogram skapas 
under vissa förutsättningar både rumsligt och tidsmässigt (Asp-Onsjö, 2006). Som dokument 
kännetecknas åtgärdsprogram av att de är producerade för ett speciellt syfte och i en särskild 
kontext (Isaksson, 2009). Ett åtgärdsprogram upprättas till speciella händelser och återgivningen 
av detta tal i en text innebär alltid ställningstagande och val om vad som ska lämnas utanför och 
vad som ska skrivas ned (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

Dessa val handlar om etik men också om nödvändiga avgränsningar. När vi gör dessa val, som 

kan vara både medvetna och omedvetna, väljer vi oftast det som vi uppfattar vara mest 

relevant för den situation det handlar om. Åtgärdsprogrammet är alltså inte utan en textuell 

historia utan texten bygger på andra utsagor, muntliga såväl som skriftliga, vilket gör att den 

lånar textuella drag från dessa utsagor. På så sätt är författaren inte utan influenser från andra 

författare/experter. Läraren som författare selekterar således informationen men har också ett 

tolkningsföreträde när det gäller hur texten skrivs fram, det vill säga författaren skriver fram 

texten ur ett visst perspektiv (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s.44).  

Åtgärdsprogrammen kan användas i ett friskrivande syfte från skolans sida men även för att 
söka resurser eller visa på behov inför skolledning eller kommun (Andréasson, 2007; Isaksson, 
2009). Dessa aspekter är det viktigt att ha i åtanke när man ska studera åtgärdsprogram menar 
Andréasson (2007).  

 

3.4. Teoretiska utgångspunkter 
I denna del av arbetet kommer några teoretiska utgångspunkter att beskrivas. Teorin kan ha 
betydelse för hur undervisningen formas och det vi tar för givet och självklart kan synliggöras 
med teorier (Ahlberg, 2009). ”Teorier hjälper oss inte enbart reflektera över enstaka, praktiska 
rutiner utan över hela system av föreställningar, antaganden och förklaringar” (Ahlberg, 2009, 
s.17). Då arbete med åtgärdsprogram, enligt Asp-Onsjö (2006), kan ses som en diskursiv 
verksamhet så lyfts teori som har språkliga och kommunikativa aspekter fram. En uppfattning är 
att språket ses som dialogiskt och att de samtal och texter, däribland åtgärdsprogrammen, som 
produceras i arbetslagen ingår i denna dialog (Andréasson & Asp-Onsjö, 2009). 

 

3.4.1. Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Att se på samhälliga fenomen som sociala konstruktioner utvecklades av sociologerna Berger & 
Luckman. De menade att sanningen om verkligheten under alla omständigheter är en social 



 

 14 

överenskommelse, det vill säga att någonting är sant när människor är eniga om att det är så. 
Till följd av det är också kunskap socialt konstruerad och varierar beroende på i vilken tid och 
under vilka förutsättning vi lever (Dysthe, 1996; Burr, 2004). Ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv ”bygger på att den sociala verkligheten och sociala fenomen är konstruerade, något 
som sker i interaktion mellan människor när de skall förstå och begripa verkligheten” (Isaksson, 
2009, s.39). Enligt Burr (2004) kännetecknas också socialkonstruktivismen av att man ställer sig 
kritisk till de normer och värden som finns i samhället. Socialkonstruktivistisk forsknings 
utgångspunkt är att den sociala verkligheten är socialt konstruerad och förmedlas genom språket 
(Winther Jörgensen & Philips, 1999).  

 

En elevsyn som är konstruktivistiskt grundar sig på tanken att världen inte upptäcks utan istället 
konstrueras utifrån en uppsättning strukturella regler. Det medför en självinitierad 
inlärningsaktivitet, men det läggs vikt på sådana aktiviteter som gör det möjligt för eleven att 
integrera ny kunskap i sina strukturer (Dysthe, 1996). Ur ett sådant perspektiv ses 
skolsvårigheter som något som har en viktig social dimension genom att de inte uppstår 
oberoende av den sociala kontexten utan föreställningar om vad som är avvikande kan sägas 
vara påverkade av det sammanhang vi lever i och de värderingar och kulturella normer som är 
samhällsrådande. Skolsvårigheterna blir i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv därmed 
definierade och konstruerade (Isaksson, 2009). 

 

4. Metod 

4.1. Studiens upplägg i stort 
Denna studie baserar sig på en skolas åtgärdsprogram. Det kan då ses som en fallstudie. Det är 
den utvalda skolans samtliga åtgärdsprogram skrivna under VT7 2009 som kommer att granskas 
i studien. Åtgärdsprogrammen har sammanställts och kodats i en mängd olika kategorier och 
varianter för att kunna ge svar på frågeställningarna. Som stöd vid referenshanteringen har jag 
använt mig av APA8-style då det är ett vanligt använt format inom samhälls- och 
beteendevetenskap. För att skapa tabeller och diagram har jag använt mig av dataprogrammet 
Excel. 

 

4.2. Undersökningsgrupper och urval 
Skolan är en 7-9 skola med cirka 500 elever i södra Sverige. Kommunen där skolan ligger har 
runt 16 000 invånare och skolan är en av två 7-9 skolor som finns i kommunen. Urvalet är 

                                                      
7 VT = Vårterminen. 

8 APA =American Psychological Association  
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selektivt och kan ses som ett bekvämlighetsurval9. För att begränsa antalet åtgärdsprogram såväl 
som för att hamna inom de tidsramar som finns för studien så har jag valt att titta på 
åtgärdsprogram som är skrivna under den senaste terminen, alltså VT 2009. Anledningen till att 
jag valt att endast granska en skolas åtgärdsprogram är för att tydligare kunna se eventuella 
skillnader samt att ledningen på den utvalda skolan samtidigt är intresserade av att se om det 
finns oegentliga skillnader för att i så fall i ett senare skede inleda ett förbättringsarbete. 
Åtgärdsprogrammen är skrivna på den kommunövergripande blanketten, se Bilaga 1. På den 
utvalda skolan är det elevens handledare som är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas samt 
skrivs. Detta innebär att det finns en mängd olika lärarkategorier representerade, även 
speciallärare och specialpedagoger. Då valet gjordes att endast titta på en enskild skolas 
åtgärdsprogram kan resultatet endast gälla på den utvalda skolan och kan inte ses som generellt.  

 

4.3. Datainsamlingsmetod 
Alla åtgärdsprogrammen finns samlade i ett inlåst skåp hos rektorn på den utvalda skolan och 
tillgång gavs till dem under några timmar för att kunna kopiera och samtidigt avidentifiera dem. 
Avidentifieringen skedde genom att namn på berörda elever, lärare, föräldrar och övriga 
personer ströks över. 

 

4.4. Undersökningens genomförande 

4.4.1. Kvalitativ fallstudie 

En fallstudie beskrivs av Bryman (2002) och Merriam (1994) som en detaljerad och intensiv 
beskrivning och analys av en enda företeelse, plats eller lokal, i detta fall en viss skola. 
Fallstudien har inte inmutat några speciella metoder för insamling eller analys av informationen 
utan alla metoder kan användas (Merriam, 1994; Gummesson, 2004). De flesta 
fallundersökningar inom pedagogikens område är av kvalitativt slag. Den kvalitativa 
forskningen brukar i högre grad vara inriktad på ord än siffror (Bryman, 2002). Genom att 
använda sig av fallstudien som metod anser Bryman (2002) att man är medveten om att det inte 
går att finna några typfall som man sedan kan anse representera en viss klass av objekt, i detta 
fall skolor, utan resultatet gäller endast i detta unika fall, på just denna skola. Syftet med att göra 
en fallstudie är många gånger att få en ökad förståelse men kan också användas för att påvisa 
orsaksförhållande (Gummesson, 2004).  

 

4.4.2. Analys och bearbetning av materialet  

Studien är en ansats till en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen kan ses 
som en strategi för sökandet efter teman i de data man har (Bryman, 2002). Med ett kvalitativt 
angreppssätt är syftet att begripa innebörden av en viss företeelse eller upplevelse (Merriam, 

                                                      
9 Se Eliasson, 2006, s. 51. 
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1994). En kvalitativ innehållsanalys brukar bestå av att man på sina källor, i det här fallet 
åtgärdsprogrammen, tillämpar ett antal kategorier som är bestämda i förväg (Bryman, 2002). 
Analysen i kvalitativ forskning innebär att söka efter mönster, upptäcka likheter och skillnader 
samt klassificera i syfte att tematisera eller konstruera kategorier (Ahlberg, 2009). Det är enligt 
Andréasson & Asplund Carlsson (2009) viktigt att vara medveten om vad som är omöjligt 
respektive möjligt att synliggöra då man använder innehållsanalys som metod. Då analysen 
enbart fokuserar på den färdiga texten kommer inte förhandlingar eller motsättningar som 
eventuellt varit under arbetets gång fram. Även om den kvalitativa ansatsens fokus ligger på 
tolkning så påminner många gånger tillvägagångssättet vad gäller kodning och kategorisering av 
texterna om en kvantitativ metod och härstammar från den kvantitativa traditionen av 
innehållsanalys (Isaksson, 2009). Innehållsanalysen brukar användas vid analyser där man 
kvantifierar, det vill säga räknar förekomsten av, vissa företeelser i texten (Bergström & Boréus, 
2005). Att fullständigt analysera all den information som en text kan innehålla är omöjligt 
(Lahdenperä, 1997).  I denna studie har jag valt den kvalitativa analysen för att hitta kategorier 
som sedan redovisas kvantitativt för att kunna se skillnader, förhållanden och samband. 

 

De 58 åtgärdsprogrammen sammanställdes i ett första skede genom att det som stod under varje 
rubrik i åtgärdsprogrammet fördes in i en tabell, se exempel i Bilaga 2. Här fördes det också in 
om åtgärdsprogrammet var upprättat för en pojke eller flicka samt i vilken årskurs eleven gick. 
Utifrån denna sammanställning söktes beskrivningar av eleverna och dessa fördes sedan 
tillsammans med åtgärderna in i ytterligare en tabell, se exempel i Bilaga 3. Här skildes 
åtgärderna utifrån kön så att pojkarna sammanställdes i en tabell och flickorna i en. Vid 
sammanställningen av hur eleven beskrivs samt vilka åtgärderna är beroende på vilket kön så 
har det letats under alla åtgärdsprogrammets rubriker då det ibland visade sig att beskrivningar 
av eleven samt åtgärder inte alltid fanns under rätt rubrik, utan det kunde till exempel finnas 
åtgärder beskrivna under rubriken behov.  

 

Beskrivningarna av eleverna sorterades sedan in under nio olika kategorier enligt figur 1.  
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Figur 1: Indelning av elevkonstruktion inspirerad av Lahdenperä, 1997 

 

Här gjordes också en uppdelning av pojkar och flickor. Kategoriindelningen är inspirerad av 
Lahdenperäs (1997, s. 101) indelning av lärares uttalande om elever. Beskrivningar som 
Lahdenperä sorterade in under beteende var bland andra: ”hyperaktiv”, ”bråkig”, ”hög 
frånvaro”. Under Förmåga sorterades ”kan ej skriva eller läsa”, ”svag prestationsförmåga” och 
”har ej bollsinne” exempelvis in. Beskrivningar som till exempel ”svaga”, ”initiativlösa”, 
”slarviga” och ”lata” sorterade Lahdenperä in under egenskap. Som lärarnas värderande 
omdöme nämns bland annat beskrivningar som ”barnsliga”, ”klumpiga” och ”decemberbarn”. 
Sammanställningen gjordes i programmet Excel och här skapades också fyra tillhörande 
diagram, se: diagram 1, diagram 2, diagram 3 och diagram 4. 

 

För att komma åt om fokus lades på den enskilda eleven, skolan eller om skolsvårigheterna sågs 
som ett samspel mellan eleven och miljön samt för att se om det fanns skillnader mellan könen 
kodades de sammanlagt 395 föreslagna åtgärderna med tanke på kön samt på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Med kodning menas här det Gustavsson (2000) avser; att man går 
igenom data och kategoriserar dem under vissa relevanta etiketter. Att valet blev att titta just på 
individ- grupp- och organisationsnivå är för att det är dessa tre nivåer som Skolverket (2008) 
påpekar som viktiga. Kodningen gjordes i tre steg. I ett första steg skrevs alla åtgärder ned på 
papper, med blå text om det var en åtgärd som tillhörde en pojke samt med röd text om den 
tillhörde en flicka. I ett andra steg klipptes sedan dessa åtgärder i remsor och i ett tredje steg 
sorterades dessa åtgärder i fyra kategorier. Att det blev fyra kategorier beror på att det fanns 
vissa åtgärder som var omöjliga att sortera in under skolverkets tre perspektiv på grund av 
otydlighet så dessa hamnade i en fjärde kategori som benämns otydliga. Resultatet av denna 
indelning sammanställdes i programmet Excel och där skapades även tillhörande diagram, se 
diagram 6. De 395 åtgärderna som var kodade i färger har också legat till grund för underlaget 
till övriga tabeller och diagram.  
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Mina tabeller och diagram har jag sedan tolkat och analyserat. Karaktäristiskt för 
tolkningsarbetet är ändå att kodningen eller sorteringen bara utgör det första steget som är ansett 
att öppna materialet för tolkning (Gustavsson, 2000). I vissa tabeller där relationerna mellan 
könen har visats har valet gjorts att även visa resultatet av en viss variabel i förhållande till 
antalet åtgärdsprogram eller antal åtgärder för respektive kön då det fanns en risk att resultatet 
annars skulle bli missvisande eftersom det fanns åtskilligt fler åtgärdsprogram upprättade för 
pojkarna än flickorna. 

 

4.5. Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (1990) konkretiserar det grundläggande huvudkravet på forskningen i fyra 
allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har beaktats genom att skolledningen på den berörda skolan har blivit väl 
informerade om studiens syfte, hur studien kommer att redovisas samt att medverkan är frivillig 
och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom 
att åtgärdsprogrammen avidentifierades innan undersökningen började. Skolans namn nämns 
inte heller i undersökningen. Nyttjandekravet innebär exempelvis att uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål. Den aktuella skolan har informerats om 
detta. Då undersökningens karaktär inte är av den sorten att den berör deltagare utan dokument 
så berörs inte samtyckeskravet. 

 

5. Resultat och tolkning 

Jag har valt att redovisa resultatet under sex frågeområden. Dessa summeras sedan i en 
sammanfattande analys. I studien granskades 58 åtgärdsprogram. Under den utvalda 
tidsperioden VT 09 upprättades i två fall två åtgärdsprogram för samma elev. Detta innebär att 
studien grundar sig på 58 åtgärdsprogram upprättade för 56 elever. Vid uppdelning i årskurs 
respektive pojkar/flickor, se tabell 1, framgår att det finns flest åtgärdsprogram upprättade för 
pojkar, 64 % (37 st.). Vid uppdelning årskursvis framgår det att i år 7 och i år 9 så är 
huvuddelen åtgärdsprogram upprättade för pojkar medan det i år 8 fanns 9 åtgärdsprogram för 
pojkar och 8 för flickor. Det sammanlagda antalet åtgärdsprogram skiljer sig inte nämnvärt åt 
mellan årskurserna.  
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 Pojkar Flickor Totalt 

ÅR 7 14 7 21 (36 %) 

ÅR 8 9 8 17 (29 %) 

ÅR 9 14 6 20 (35 %) 

Totalt 37 (64 %) 21 (36 %) 58 (100 %) 

Tabell 1: Åtgärdsprogrammens köns- respektive årskursfördelning. 

 

I de 58 granskade åtgärdsprogrammen påträffades det sammanlagt 237 beskrivningar av 
eleverna, 160 om pojkar samt 77 om flickor. Vid beräkning av antalet genomsnittliga 
beskrivningar i förhållande till kön och antalet åtgärdsprogram så är förhållandet relativt lika, 
det finns i genomsnitt 3,7 beskrivningar/flicka och 4,3 beskrivningar/pojke. Totalt innehöll 
åtgärdsprogrammen 395 uppräknade åtgärder, varav 70 % (277 st.) tillhörde pojkarna. Vid 
beräkning av genomsnittligt antal åtgärder per åtgärdsprogram så fanns det cirka 7 
åtgärder/åtgärdsprogram. Vid samma beräkning fast i förhållande till kön var förhållandet i 
genomsnitt 7,5 åtgärder/pojke mot 5,5 åtgärder/flicka. 

  

5.1. Hur konstrueras eleverna i 
åtgärdsprogrammen? 
När elevbeskrivningarna kategoriserades enligt tidigare nämnd indelning i beteende, förmåga, 
egenskap, lärarens värderande omdöme samt övriga gjordes även en särskiljning i om 
beskrivningen var skriven på ett positivt eller negativt sätt. Här nedan följer exempel på vilka 
beskrivningar som sattes in under varje kategori: 

1. Beteende  

a. positivt:  ”koncentrerad vid skolarbetet”, ”är motiverad”, ”jobbar bra”, 
”alert”, ”ber om hjälp vid behov” 

b. negativt: ”okoncentrerad”, ”hög frånvaro”, ”aggressiv”, ”behöver 
närvara mer i skolan”, ”omotiverad att göra läxor”, ”är otålig”, 
”avskärmar sig från verkligheten”, ”avsaknad av engagemang”, ”måste 
delta mer aktivt”, ”har svårt att passa tider” 

2. Förmåga 

a. positivt:  ”har egentligen inga problem i skolarbetet”, ”har lätt för att 
förstå”, ”lättare för att lyssna in texter”, ”når målen för högre betyg i 
flera ämnen”, ”har förmåga att reflektera” 

b. negativt: ”har svårigheter att nå målen”, ”har skrivsvårigheter”, ”ojämn 
inlärningsförmåga”, ”har svårigheter i Ma, Fy, So”, ”har 
inlärningssvårigheter” 

3. Egenskap 
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a. positivt:  ”glad”, ”trevlig”, ”ansvarstagande”, ”en go kille” 

b. negativt: ”lat”, ”slarvig”, ”dåligt självförtroende”, ”trött”, ”orkar inte 
mycket”, ”svårt för nya sociala kontakter” 

4. Lärares värderande omdöme (LVO) 

a. positivt:  ”blir respekterad för den hon är”, ”gör framsteg”, ”har 
utvecklats väl” 

b. negativt: ”han är inte en person som kastar sej över skolböckerna när 
han kommer hem”, ”är skoltrött!!”, ”sticker ut i klädsel och attityd”, 
”vill vara utanför klassen” 

5. Övrig:  

”har inte fortsatt sin praktik”, ”har valt naturbruksgymnasiet”, ”har läst Sv i 
två år”, ”kom till skolan i dec-08”, ”läser spanska som språkval”, ”har 
provat Ma i helklass”, ”lider periodvis av migrän”, ”ska flytta i mars” 

Diagram 1: Elevkonstruktion. LVO= Lärarens värderande omdömen 

 

Beskrivningar som handlar om elevens förmåga är de som är mest förekommande, 48 procent 
(114 av 237). Av dessa är 77 procent (88 av 237) skrivna på ett negativt sätt så som ”han har 
svårigheter att nå målen”, ”når inte målen i so”, ”har läs- och skrivsvårigheter” etcetera. Näst 
mest förekommande är de beskrivningar som handlar om elevens beteende, 32 procent (75 av 
237). Här uttrycks 76 procent (57 av 237) på ett negativt sätt. Huvuddelen, 65 procent (154 av 
237), av de sammanlagda beskrivningarna uttrycks i en negativ ton så som ”har svårt för”, 
”behärskar inte”, ”kan inte”. Den enda kategori där det finns fler beskrivningar uttryckta på ett 
positivt sätt jämfört med negativa är den som beskriver elevernas egenskaper, 71 procent 
positiva jämfört med procent negativa. Nästan var tionde beskrivning handlar om något som 
placeras under kategorin övrigt så som ”läser spanska som språkval” eller ”har valt 
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naturbruksgymnasiet”. Elevernas förmågor, beteende samt egenskaper relateras inte till en 
situation eller omständighet utan beskrivs som mer eller mindre absolut, antingen besitter man 
förmågan eller inte. Inte i något åtgärdsprogram nämns det att eleven har möjlighet att utveckla 
någon förmåga, egenskap eller beteende utan i huvudsak beskrivs eleverna ha en avsaknad av 
dessa.  

 

De positiva beskrivningarna kan tolkas som att de ger uttryck för skolans idealelev och de 
negativa beskrivningar som de som anses avvikande i förhållande till skolans norm. 

 

5.2. Framträder några likheter/skillnader i hur 
eleven konstrueras beroende på kön? 
Av de sammanlagt 237 beskrivningarna tillhör 77 flickorna och 160 pojkarna. 

 

Diagram 2. Elevkonstruktion i ett könsperspektiv. B= Beteende, F= Förmåga, E= Egenskap, LVO= 

Lärarens värderande omdöme, P= Positivt, N=Negativt. 
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Diagram 3: Konstruktion av flickor. LVO=Lärares värderande omdöme. 

 

Diagram 4: Konstruktion av pojkar. LVO=Lärares värderande omdöme. 

 

Sammanlagt utgörs de flesta beskrivningarna om eleverna, 68 procent (52 av 77), av flickornas 
samt 64 procent (102 av 160) av pojkarnas, av framställningar som uttrycks i en negativ ton så 
som: ”har svårigheter att nå målen”, ”behöver extra hjälp med matte” och ”behöver närvara 
mer”. Både när det gäller flickor och pojkar så handlar de flesta beskrivningarna, 57 procent (44 
av 77) respektive 43 procent (70 av 160) om deras förmågor. Av dessa förmågor är huvuddelen 
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uttryckta på ett negativt sätt, hos flickorna 75 procent och hos pojkarna 79 procent. 75 procent 
av flickornas och 76 procent av pojkarnas beskrivningar av deras beteende är uttryckt negativt.  

 

Det förekommer inte några negativa värderande omdömen om flickorna. De positiva omdömena 
om flickorna lyder ”gör framsteg”, blir respekterad för den hon är” och ”har utvecklats väl”. 
Lärarnas negativa värderande omdömen om pojkarna lyder bland annat: ”han är inte en elev 
som slänger sej över skolböckerna när han kommer hem” och ”sticker ut i klädsel och attityd”. 
Till skillnad mot flickorna så beskrivs pojkarnas egenskaper i huvudsak, 88 procent (14 av 16), i 
en positiv anda. Här återfinns beskrivningar som; ”han är en go kille”, ”han är en mjuk och go 
kille” och ”han är en trevlig elev”. För flickorna påträffades inga negativa värderande 
omdömen.  

 

5.3. Hur ser den undervisning ut som, enligt 
åtgärdsprogrammet, skulle främja elevens 
utveckling och lärande? 
Av de sammanlagt 395 föreslagna åtgärderna sorterades de åtgärder ut som skulle göras i skolan 
och som berörde undervisningen i någon form. Det resulterade i 157 åtgärder som berörde sju 
olika områden. Fördelningen mellan dessa sju områden kan ses i diagram 5. Till kategorin 
anpassning i skolämnena hör åtgärder som; ”läser en på intressevalet”, ”anpassad studiegång”, 
”har sjukgymnastik på intressevalet”, ”Sv/En på språkvalet”, ”har Ma vid en av sina 
idrottslektioner”. Till kategorin anpassning av undervisningen hör åtgärder som; ”muntliga 
prov”, ”sekreterarhjälp på prov”, ”skriva på studiedatorn” och att ”få dubbla kopior”. Åtgärder 
som syftade till någon form av rumsliga strategier var sådana som; ”placering långt fram i 
klassrummet”, ”möjlighet att nyttja grupprum”, ”placering långt bort från övriga killar”, 
”tillfälle att arbeta ostört”, ”fortsätter i helklass”. Extra stöd i skolämnena handlar om åtgärder 
som ” får stöd i so”, ”får stöd i ma”, ”får specialundervisning i eng” och ”får extrahjälp i ma”. 
Åtgärderna i denna kategori är väldigt otydligt formulerade, det skulle kunna vara så att till 
exempel åtgärden ”får specialundervisning i eng” innebär undervisning i mindre grupp men det 
går inte vara säker på detta så därför placeras dessa åtgärder i en egen kategori. Det anpassade 
materialet berör till övervägande del No-ämnena där eleven får en så kallad light-bok10. 
Kategorin handledning gäller här elever med ett annat modersmål än svenska som får 
studiehandledning på sitt eget modersmål. 

                                                      
10 Light-bok – ett läromedel med enklare språk samt reducerad textmassa som bara berör 

grunderna i ämnet. Finns i Bi, Ke samt Fy. 
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Diagram 5: Skolans åtgärder. 

 

För att se om det fanns skillnader i vilka åtgärder som sattes in beroende på kön gjordes även en 
uppdelning med könsperspektiv. 

 

Åtgärd Pojkar Andel av 
pojkarnas 
åtgärder 

Flickor Andel av 
flickornas 
åtgärder 

Totalt Totalt 
av alla 
åtgärder 

Mindre 
undervisningsgrupp 

41 39 % 26 49 % 67 43 % 

Anpassat material 13 12,5 % 13 24 % 26 16,5 % 

Anpassning i 
skolämnena 

19 18 % 8 15 % 26 16,5 % 

Anpassning av 
undervisningen 

7 7 % -  - 7 4,5 % 

Stöd i ämnena 12 11,5 % 3 6 % 15 10 % 

Handledning 4 4 % - - 4 2,5 % 

Rumsliga strategier 8 8 % 3 6 % 11 7 % 

Totalt 104 100 % 53 100 % 157 100 % 

Tabell 2: Åtgärder som skolan är ansvariga för i ett könsperspektiv. 

 

Åtgärder i skolan

7%

10%
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Liten grupp Anpassat material
Rumsliga strategier Anpassning i skolämnena
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Bland de åtgärder som ska utföras i skolan är den mest förekommande, både hos pojkarna och 
flickorna men även sammanlagt, undervisning i mindre grupp. Sammanlagt 43 procent (67 av 
157) av dessa åtgärder innebär att eleven ska få undervisning i mindre grupp. För flickorna är 
undervisning i mindre grupp vanligare än hos pojkarna, 49 procent mot 39 procent. 
Undervisning i mindre grupp berör främst ämnena matematik (31 st.) och engelska (21 st.) men 
i ett fåtal fall även svenska, språk och biologi. I fem fall finns det inte specificerat vad arbetet i 
den mindre undervisningsgruppen ska bestå av. 16,5 procent av de sammanlagda åtgärderna 
gäller anpassning av skolämnena och hit hör åtgärder som handlar om någon form av ändring av 
elevens schema, det kan vara ”anpassad studiegång” eller att eleven ”har Ma vid en av sina 
idrottslektioner”. Här förekommer stor spridning mellan skolans olika enskilda ämnen och 
förhållandet mellan pojkar och flickor är relativt lika. 

 

Anpassat material består av 16, 5 procent (26 av 157) av de totala åtgärderna. Även här 
förekommer en stor skillnad mellan könen då det används i 24 procent av flickornas åtgärder 
mot 12,5 procent av pojkarnas. Som tidigare nämns berör det anpassade materialet i huvudsak 
No-ämnena där eleven får en så kallad light-bok. Stöd i ämnena är en vanligare åtgärd hos 
pojkarna än hos flickorna, 11,5 procent mot 6 procent. Åtgärder som syftar till någon form av 
rumsliga strategier upptar sammanlagt 7 procent och hit hör åtgärder som; ”placering långt fram 
i klassrummet”, ”möjlighet att nyttja grupprum”, ”placering långt bort från övriga killar”, 
”tillfälle att arbeta ostört”, ”fortsätter i helklass”. De åtgärder som är minst förekommande är de 
åtgärder som innebär att själva undervisningen ändras för eleven exempelvis genom att eleven 
får muntliga prov eller möjlighet att skriva på sin studiedator. Dessutom förekommer dessa 
åtgärder endast hos pojkarna. Även handledning är åtgärder som förekommer endast hos 
pojkarna. 

 

5.4. Vad handlar åtgärderna om samt vad 
syftar de till? 
När en kategorisering av alla de 395 åtgärderna gjordes, se Bilaga 4, framkom att den enskilda 
vanligaste åtgärden, 23 procent (92 av 395) är sådan att den syftar till att eleven ska anpassa sig 
till skolans norm vad som gäller idealeleven så som: ”ska följa de instruktioner som ges”, 
”måste visa engagemang”, ”alltid göra sitt bästa” och ”ska delta aktivt”. Denna åtgärd är något 
vanligare bland pojkar än flickor, 24 procent mot respektive 21 procent. Här nämns inte vad 
eleven ska göra för att till exempel visa sitt engagemang utan det förutsätts att eleven själv vet 
vad skolans norm för detta är. Den näst vanligaste åtgärden är ”att jobba hemma” eller ”utöver 
ordinarie skoltid”. I de flesta fall nämns det också vad eleven ska jobba med hemma. Denna 
åtgärd föreslås i 18 procent (72 av 395) av alla åtgärderna och är vanligare för pojkar än flickor, 
20 procent jämfört med 14,5 procent. För flickorna är det vanligare, 28 procent jämfört med 15 
procent, att åtgärden består i att få arbeta i liten grupp. Anpassat material föreslås i 4,5 procent 
av fallen för pojkarna och i 11 procent av flickornas åtgärder. 

 

Vid indelning av vad åtgärderna syftar till kan följande uppdelning urskiljas: 
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1. De åtgärder som syftar till att eleverna skulle nå skolans kunskapsmål. Hit hör 
bland andra åtgärder som: ”liten grupp”, ”stöd i So”, ”anpassat material i En”. 

2. De åtgärder som syftar till att anpassas till skolans idealelev.  Dessa åtgärder kan 
vara både disciplinerande så som till exempel: ”alltid göra sin läxa hemma”, ”ska följa 
lärarens instruktioner” eller vara normerande så som till exempel: ”vara engagerad”, 
”räcka upp handen mer”, ”delta aktivt”. 

3. De åtgärder som knyts till elevens personliga attribut. Denna kategori kännetecknas 
av åtgärder som: ”får hjälp av resurspersonerna att hitta på skolan”, ”samtal med 
berörda parter då det uppstår problem i det sociala samspelet”, ”kuratorsstöd”, ”fortsatt 
kontakt med Bup”. 

4. Övriga. Här återfinns åtgärder som inte kunde sorteras in i någon av de ovanstående tre 
kategorierna. Hit hör exempelvis: ”har träffat läraren två tillfällen i veckan”, ”ev. evk. 
aktualiseras”, ”mamma ringer läraren”. 

 

 

  Pojkar Andel av 
pojkarnas 
åtgärder 

Flickor Andel av 
flickornas 
åtgärder 

Totalt Totalt av 
alla 

åtgärder 

1. Målrelaterade 149 54 % 71 60 % 220 56 % 

2. Skolnormerade 83 30 % 25 21,5 % 108 27 % 

3. Knutna till 
personliga  
attribut 

39 14 % 18 15,5 % 57 14 % 

4. Övriga 6 2 % 4 3 % 10 3 % 

Totalt 277 100 % 118 100 % 395 100 % 

Tabell 3: Vad avser skolans åtgärder? 

 

De flesta av åtgärderna, 56 procent, syftar till att eleverna ska nå skolans kunskapsmål i ett eller 
flera skolämnen. Även vid granskning av flickornas och pojkarnas åtgärder för sig så är de i 
huvudsak målrelaterade, 54 procent av pojkarnas och 60 procent av flickornas. Det är högre 
andel av pojkarnas åtgärder som kan anses vara skolnormerade, 30 procent jämfört med 21,5 
procent. Med skolnormerande menas här att åtgärderna syftar till att eleven ska anpassas till 
gällande skolnorm ifråga om exempelvis inställning, motivation eller ansvarstagande. 

 

5.5. Var läggs fokus på åtgärderna? 
Vid uppdelning i vem som är ansvarig för att åtgärden ska genomföras kan fyra kategorier 
urskiljas: föräldrar/vårdnadshavare, skolpersonal, skolan samt eleven. Till skolpersonal räknas 
här handledare, studievägledare, rektor, speciallärare, elevassistent och lärare. Till skolan räknas 
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åtgärder som handlade om exempelvis ”arbete i liten grupp”, ”anpassat material”, ”anpassat 
schema”, ”borttagna lektioner”, ”tillgång till grupprum” och ”får specialundervisning”.  

 

 Pojkar Andel av 
pojkarnas 
åtgärder 

Flickor Andel av 
flickornas 
åtgärder 

Totalt Totalt 
av alla 

åtgärder 

Föräldrar/Vårdnadshavare 10 4 % 4 3 % 14 (4 %) 

Skolpersonal 35 13 % 11 9 % 46 (12 %) 

Eleven 139 50 % 48 41 % 187 (47 %) 

Skolan 93 33 % 55 47 % 148 (37 %) 

Totalt 277 100 % 118 100 % 395 (100 %) 

Tabell 4: Vem ska utföra åtgärden?  

 

Sammanlagt så läggs ungefär hälften, 51 procent, av åtgärderna på elevens eller deras föräldrars 
ansvar. Föräldrarnas åtgärder handlar exempelvis om ”signerar loggboken varje vecka”, 
”föräldrarna stöttar vid läxläsning” och ”mamma ringer läraren”. För eleven innebär dessa 
åtgärder bland annat om att ”jobba hemma med övningarna på studiedatorn”, ”läsa hemma i en 
skönlitterär bok”, ”träna matlagning hemma” och ”arbeta med matte mist 30 min. i veckan 
hemma”. Det är vanligare att åtgärden ska utföras av eleven när det gäller pojkarna än flickorna, 
50 procent mot respektive 41 procent. För flickorna är det vanligare att åtgärden skulle utföras 
av skolan, 47 procent mot 33 procent.  

 

Även en uppdelning har gjorts av de 395 åtgärderna i skolverkets tre perspektiv: individ-, 
grupp- samt organisationsnivå. Åtgärder på gruppnivå bör enligt Skolverket (2003) innefatta 
exempelvis gruppens sammansättning och anpassning av arbetssätt. Hit har bland annat åtgärder 
som ”arbete i liten grupp” och ”möjlighet till muntliga prov” räknats. Här hamnar 135 åtgärder. 
För att åtgärder ska anses ligga på organisationsnivå bör frågor som rör verksamhetskulturen 
och behov av kompetensutveckling innefattas samt behandla rådande föreställningar om elevers 
lärande enligt Skolverket (2003).  
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Åtgärder enligt Skolverkets perspektiv

65%

35%

Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå

Diagram 6: Indelning av åtgärder. 

 

Sju åtgärder är så otydliga att de inte kan sorteras in under någon kategori. Några av dessa 
otydliga åtgärder lyder ”viktigt att det är struktur” och ”ev. evk aktualiseras”. Ingenstans står det 
vem som har ansvar för detta, i vilket sammanhang eller när eller på vilket sätt detta ska ske. Av 
de återstående 388 åtgärderna ligger 65 procent (253 st.) på individnivå. Här läggs allt ansvar på 
eleven själv. Inte någon av åtgärderna i de aktuella åtgärdsprogrammen ligger på det som 
Skolverket (2003) benämner som organisationsnivå.  

 

5.6. Hur stor vikt läggs vid inkluderande 
åtgärder?  
Av de 395 åtgärderna är det, som tidigare nämnts, 40 procent (157 st.) som handlar om att 
skolan ska utföra någon åtgärd. Dessa 157 åtgärder berör sju olika områden11; mindre 
undervisningsgrupp, anpassat material, anpassning i skolämnena, anpassning av 
undervisningen, handledning, extra stöd i skolämnena och rumsliga strategier.  

 

Av dessa ses mindre undervisningsgrupp som en exkluderade åtgärd då den innebär att eleven 
ska lämna den ordinarie undervisningen för att gå till en speciallärare/specialpedagog. Även sex 
av de rumsliga strategierna ses som exkluderande då de innebär att eleven ska placeras ensam i 
ett grupprum. Också anpassning i skolämnena ses här som en exkluderande åtgärd då det 
innebär att eleven inte är tillsammans med de övriga eleverna utan gör själv något annat så som 
”har sjukgymnastik på intressevalet” och ”har Ma vid en av sina idrottslektioner”. Sammanlagt 
innebär 63 procent (99 av 157) av åtgärderna en form av exkluderade. Övriga åtgärder 47 
procent (58 av 157) ses som inkluderande då eleven är kvar i den ordinarie undervisningen. 

                                                      
11Vilka åtgärder som sorterades in under de olika kategorierna kan ses på s.23 
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Sammanfattande analys 
När en uppdelning görs av elevbeskrivningarna i fem olika kategorier12 visar det sig att eleverna 
konstrueras i huvudsak efter sin förmåga eller sitt beteende. Sammanlagt är de flesta, 65 procent 
(154 av 237), beskrivningarna av eleverna uttryckta i en negativ ton så som ”har svårt för”, 
”behärskar inte”, ”kan inte”. Detta ses här som ett uttryck för en avsaknad av en viss förmåga, 
beteende eller egenskap. Vid granskning av enbart förmågor beskrivs också eleverna till största 
delen på ett negativt sätt, bland annat genom att ha skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och 
svårigheter att nå målen. Även elevernas beteende beskrivs till största delen, 75 procent av 
flickornas och 76 procent av pojkarnas, på ett negativt sätt och eleverna beskrivs som 
okoncentrerade, aggressiva, otåliga och oengagerade. Enda enskilda kategori där det 
förekommer fler positiva beskrivningar jämfört med negativa är den som beskriver elevernas 
egenskaper, 71 procent är positiva jämfört med 29 procent negativa. Här beskrivs eleverna som 
glada, trevliga, ansvarstagande och en go kille. Delar man upp elevernas egenskaper i ett 
könsperspektiv ser man att den sammanlagda bilden inte beskriver hela sanningen. Det är enbart 
pojkarna som beskrivs ha mer positiva egenskaper och detta till hela 88 procent. Lärarna 
beskriver också eleverna genom värderande omdömen och för flickorna finns det enbart positiva 
omdömen. De framställs som en flicka som har gjort framsteg eller utvecklats väl medan hos 
pojkarna är de flesta värderande omdömena negativa och beskriver en pojke som sticker ut i 
klädsel och attityd samt en som ”inte kastar sej över skolböckerna när han kommer hem”. 
Ungefär var tionde beskrivning handlar om något som placerades under kategorin övrigt, 
exempelvis vilket språkval eleven har eller vilket program eleven valt till gymnasiet.  

 

Sammantaget konstrueras eleverna utifrån hur skolans norm för idealeleven skall vara. De 
positiva uttrycken ses då som uttryck för de elever som når upp till skolans norm och de 
beskrivningar som är negativa kan ses framställa de elever som inte når upp till de krav som 
skolan ställer när det gäller kunskaper och normer. Dessa elever anses därmed avvikande då det 
är tydligt att de inte har de kompetenser som skolan eftersträvar. 

 

Enligt åtgärdsprogrammen ska elevernas utveckling och lärande gynnas främst genom 
undervisning i mindre grupp samt att eleven får tillgång till anpassat material. Totalt står dessa 
åtgärder för cirka 60 procent av de totala åtgärderna. Undervisning i mindre grupp ska ske 
främst i ämnena Engelska och Matematik och enligt de granskade åtgärdsprogrammen tillämpas 
denna åtgärd i större utsträckning för flickorna än pojkarna, 49 procent mot 39 procent av de 
sammanlagda åtgärderna hos könen. Även det anpassade materialet tillämpas i högre grad i 
flickornas åtgärder, 24 procent jämfört med 12,5 procent hos pojkarna. Också här framgår det 
en skillnad mellan skolornas olika ämnen då det anpassade materialet tillämpas nästan 
uteslutande i No-ämnena. Anpassning av undervisningen med exempelvis muntliga prov, 
användning av en studiedator samt hjälp med att skriva vid prov är åtgärder som endast 
tillämpas hos pojkarna. 7 procent av åtgärderna beskriver rumsliga strategier och är något 
vanligare hos pojkarna än hos flickorna. Eleven ses i dessa fall gynnas av att få sitta i ett 
grupprum eller långt från de andra pojkarna i klassen. 

                                                      
12 Se s.19 
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Sammantaget syftar de 395 åtgärderna i huvudsak, 56 procent, till att eleverna ska nå skolans 
kunskapsmål. De åtgärder som är skolnormerade, förekommer i större utsträckning hos pojkarna 
jämfört med flickorna, 30 procent jämfört med 21,5 procent. Här avser åtgärderna bland annat 
att eleven alltid ska göra sin läxa hemma, alltid följa lärarens instruktioner, räcka upp handen 
mer och delta aktivt.  

 

Vid kategorisering av alla de 395 åtgärderna, se Bilaga 4, visar det sig att den enskilda 
vanligaste åtgärden, 23 procent (92 av 395) är sådan att den syftar till att eleven ska anpassa sig 
till skolans norm vad som gäller idealeleven genom att följa de instruktioner som ges, delta 
aktivt, vara engagerad och alltid göra sitt bästa. Det förutsätts här att eleven känner till skolans 
normer då det inte nämns hur detta ska göras. Åtgärden är något vanligare bland pojkar än 
flickor, 24 procent mot respektive 21 procent. Att eleven ska jobba hemma eller utöver ordinarie 
skoltid är den näst vanligaste enskilda åtgärden och föreslås i 18 procent (72 av 395) av alla 
åtgärderna. Här ska eleven ofta jobba ikapp eller träna färdigheter. Denna åtgärd förekommer 
oftare hos pojkar än flickor, 20 procent jämfört med 14,5 procent.  

 

Ungefär hälften av de sammanlagda åtgärderna i studien ligger på elevernas eller deras 
föräldrars ansvar att utföra. För föräldrarna handlar det om att stötta eleven vid läxläsning eller 
signera logg-boken. För eleverna kan det handla om att ta ansvar för att träna matlagning, läsa 
en skönlitterär bok hemma, läsa sina läxor, vara engagerad eller utföra ett arbete i skolan. Att 
åtgärden ska utföras av eleven är vanligare för pojkarna än flickorna, 50 procent mot respektive 
41 procent. För flickorna är det vanligare att åtgärden ska utföras av skolan som till exempel ge 
plats i en mindre undervisningsgrupp, ge extra stöd i något ämne, ge anpassat material eller 
anpassa elevens schema, 47 procent mot 33 procent. Sett ur skolverkets perspektiv så hamnar 65 
procent av åtgärderna på individnivå, 35 procent på gruppnivå och ingen av åtgärderna på 
organisationsnivå. Av de 157 åtgärder som skolan ska ansvara för är 63 procent (99 st.) sådana 
att de innebär en form av exkludering. Dessa åtgärder handlar främst om mindre 
undervisningsgrupp men även i några fall där eleven placeras i grupprum eller har annan enskild 
undervisning samtidigt som hela deras övriga klass har något annat. 

 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 
Precis som Andréasson & Asplund Carlsson (2009) nämner gäller det att vara medveten om vad 
som är omöjligt respektive möjligt att synliggöra då man använder innehållsanalys som metod. I 
en innehållsanalys syns inte allt, det man inte kodar eller kategoriserar syns inte. Då valet gjorts 
att endast titta på slutprodukten, åtgärdsprogrammet, så kommer inte eventuella förhandlingar 
eller motsättningar fram. Det är möjligt att jag hade kommit fram till ett annat resultat med en 
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annan metod, exempelvis intervjuer. Då urvalet är selektivt och studien samtidigt grundar sig på 
en enda skolas åtgärdsprogram är resultatet inte generaliserbart utan gäller endast på den utvalda 
skolan.  

 

Det som under arbetets gång har upplevts som svårigheter har varit att på förhand veta vilka 
samt hur många olika kodningar som behövde göras av åtgärdsprogrammen. Flera gånger fick 
jag göra tidskrävande kodningar och uppdelningar som hade kunnat göras i en tidigare 
indelning, genom att exempelvis koda en viss variabel med en färgprick eller dylikt. 

 

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att ge en bild av hur elever i behov av särskilt stöd samt skolans åtgärder 
beskrivs i en skolas åtgärdsprogram för elever i år 7-9. 

 

Av åtgärdsprogrammen som granskades i studien var 64 procent  upprättade för pojkarna vilket 
stämmer väl överrens med vad tidigare forskning visar, se exempelvis Skolverket (2003) samt 
Andréasson & Asp-Onsjö (2009). Pojkarnas åtgärdsprogram innehöll också fler antal åtgärder 
än flickornas, i genomsnitt två stycken fler. Det kan synas märkligt att pojkar i så hög grad är 
mer i behov av att åtgärdas än flickor, fast kanske ändå inte då det i vissa studier visar sig att 
pojkar klarar skolan sämre än flickor. Det är också underligt att även om detta varit känt sedan 
tidigare så har lite förändrats. 

 

Börjesson & Palmblad (2003) beskriver skolans ideal vad gäller arbetsförmåga, relationen till 
kunskapsnivån samt social anpassning. Eleverna i studien konstruerades i relation till skolans 
idealelev och dessutom som avvikande i förhållande till denna. Endast pojkarnas egenskaper 
beskrevs på ett mer positivt än negativt sätt. Att hela 88 procent av pojkarnas egenskaper 
uppfattades som positiva då de beskrevs som glada, trevliga, ansvarstagande och en go kille kan 
ses som ett positivt resultat utifrån hur eleverna konstruerar sin självbild (Vökel, 2003; 
Andréasson & Asplund Carlsson, 2009;). Här framstår det som att man har en högre 
toleransnivå mot pojkar. En tanke till varför dessa formuleringar finns i åtgärdsprogrammen 
trots att de inte syftar till lärande och kunskap skulle kunna vara att man, som Andréasson & 
Asplund Carlsson (2009) antyder, vill balansera det negativa innehåll som åtgärdsprogrammet 
ofta har för just pojkar. Detta skulle i så fall förklara varför ungefär var tionde beskrivning av 
eleverna handlade om något som inte hör hemma i ett åtgärdsprogram: att eleven ska flytta i 
mars, har spanska som språkval eller vilket program eleven har valt till gymnasiet. För elevens 
identitetsskapande säger åtgärdsprogrammen att även om du är trevlig, go och fin så räcker det 
inte – du duger ändå inte utan behöver åtgärdas.  

 

Att analysen visade att eleverna konstrueras på ett till övervägande del negativt sätt är 
oroväckande när tidigare forskning av bland andra de Fur (2003) och Andréasson & Asplund 
Carlsson (2009) visar att eleverna har lätt för att identifiera sig med det som står. Då 
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skolsvårigheterna dokumenteras och ges social mening genom språket kan skolans 
åtgärdsprogram enligt Isaksson (2009) ses som en förlängning av elevernas 
identifieringsprocess. Då har det stor betydelse om man blir beskriven som en som ”inte kan”, 
”inte är godkänd”, ”är lat” eller ”har svårigheter”. Trots att den kommunövergripande 
blanketten, se Bilaga 1, efterfrågade elevens behov så var ändå de flesta beskrivningarna av 
eleverna uttryckta i en negativ ton med beskrivningar som ”kan inte” och ”är inte godkänd”. 
Beskrivningarna av eleverna fastställer en form av etikettering, se Hallerstedt (2001), som kan 
kopplas till Foucaults (1987) maktperspektiv. Detta innebär att skolan uttrycker sin makt över 
eleven genom att exempelvis säga att någon har ”läs- och skrivsvårigheter” eller ”är inte 
godkänd”. Inte i något åtgärdsprogram stod det att eleven hade möjlighet att utveckla eller 
förändra någon förmåga, egenskap eller beteende utan i huvudsak beskrevs eleverna sakna 
dessa. Detta kan få stor betydelse för hur eleverna ser på sig själva och precis som bland annat 
Goldinger (2001) påpekar så har de elever med en positiv självbild bättre möjligheter att klara 
av skolan trots sina svårigheter.  

 

Sammantaget syftade åtgärderna i huvudsak till att eleverna skulle nå de kunskapsmål som finns 
i skolan vilket stämmer väl med bland annat Asp-Onsjös (2006) undersökning. Enligt Persson 
(2002) och Skolverket (2003) saknar cirka 25 procent av eleverna som får specialpedagogiskt 
stöd ett åtgärdsprogram. En fundering runt detta är att det skulle vara först när en elev inte får 
betyg i något ämne, det vill säga får icke godkänt, som det skrivs ett åtgärdsprogram eftersom 
det antagligen först då blir tydligt att skolan annars inte följer de lagar som finns om elever i 
särskilt stöd (SFS 1994:1194). Att det skulle kunna vara så här stöds av att åtgärderna i studien 
till största delen syftar till att eleverna ska nå skolans kunskapsmål. Att pojkarnas åtgärder i 
högre grad än flickornas är skolnormerande stämmer väl överrens med vad Ahlberg (2009) och 
Andréasson (2007) kom fram till i sina studier; att pojkar bedöms ha bristande motivation och 
behöver ta större ansvar för sitt skolarbete. 

 

Skolverket (2008a) trycker på att åtgärdsprogrammet ska beskriva hur den pedagogiska 
omgivningen ska anpassas för att möta elevernas behov. Trots detta så visar resultatet av denna 
studie att åtgärdsprogrammet till största delen beskriver hur eleven ska göra för att anpassa sig. 
Detta har även visat sig i tidigare forskning, se Skolverket (2003), Andréasson (2007) och 
Isaksson (2009), men är beklagligt då det gång på gång påpekas, ända sedan 70-talet och från 
olika håll, att alltför stort fokus läggs på eleven.  

 

Trots att bland andra Skolverket (2008a) och internationella skrifter som 
Salamancadeklarationen förordar inkludering så erhöll eleverna merparten av åtgärderna 
utanför det ordinarie klassrummet. Att få komma till en mindre grupp skulle kunna ses på två 
sätt, antingen som att skolan ändrade sin organisation för att eleven skulle få det stöd den 
behöver eller att som här i studien räknas som en exkluderande åtgärd då eleven inte når upp till 
den norm som finns. Svårigheter som i huvudsak inriktas på att korrigera eller normalisera 
eleven till rådande normer och kunskapsmål medför att eleven får arbeta hos en specialist som 
specialläraren/specialpedagogen (Isaksson, 2009). Enligt Asp-Onsjö (2006) kan 
åtgärdsprogrammen ses som en indikator på hur skolan ser på elevernas svårigheter. Analysen 
av denna studie blir då att skolan inte ser elevernas svårigheter som ett samspel mellan eleven 
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och omgivningen utan i huvudsak som det Isaksson (2009) benämner elevernas brister och 
tillkortakommanden. Då skolsvårigheterna beskrevs som elevernas avsaknad av förmågor, 
beteenden eller egenskaper är det inte så konstigt att åtgärderna också i största del hamnade på 
ett individperspektiv. Endast en liten del av åtgärderna sågs i ett större perspektiv och hade ett 
inkluderade perspektiv.  

 

Att inget av de granskade åtgärdsprogrammen bedöms ha det organisationsperspektiv som 
Skolverket (2003) förordar skulle kunna tänkas ha ekonomiska orsaker. Det skulle i så fall 
stämma överrens med att det som bland andra Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2008b) 
beskrev, att de pedagogiska insatserna bestäms av vad skolan har för resurser att tillgå och inte 
av pedagogiska övervägande. Enligt Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) ska alla elever 
få det stöd de behöver. Kan det vara så att det är detta som gör att man eventuellt, trots den 
tydliga formuleringen om elevens behov som finns på den kommunövergripande blanketten, 
aktar sig för att skriva fram elevens verkliga behov då man som pedagog vet att skolan inte kan 
tillgodose dessa? Det är svårt att tro att det skulle finnas allt det material, den utbildning som 
krävs bland personalen, rätt utrustade lokaler etcetera som skulle svara upp till de 56 elevernas 
enskilda behov.  

 

Utifrån de åtgärdsprogram som studerades dominerade de åtgärder som handlade om arbete i 
liten grupp samt anpassat material. Detta stämmer väl överrens med vad Andréassson (2007) 
samt Isakssons studie (2009) visade. Det anpassade materialet gällde i huvudsak No-ämnena 
och man kan fråga sig om det endast är i No-ämnena det finns en form av light-bok. Att arbeta i 
liten grupp är något som tillämpades övervägande i ämnena matematik och engelska. Det skulle 
kunna bero på att de tillhör det som brukar benämnas kärnämnen, men också att dessa ämnen 
ofta är avgörande i jämförande internationella mätningar. Skolan skulle i så fall ha valt att lägga 
resurserna där av den orsaken att det krävs att eleverna når målen för godkänt i kärnämnena för 
att vara behöriga till gymnasiet. Det är i så fall märkligt att denna åtgärd inte finns i ämnet 
svenska som är det tredje kärnämnet. Likväl skulle det också kunna vara för att hålla sig framme 
i det konkurrenstänkande som får allt större betydelse för ländernas utbildningspolitik men 
också för skolors framtida överlevnad.  

 

Att flickorna i studien i större utsträckning än pojkarna får komma till en liten grupp kan ses 
som ett tecken på det Andréasson (2007) nämner, att flickorna anses behöva trygghet i form av 
vuxna och i en liten grupp är det i regel färre elever/vuxen. Det kan också ses som ett tecken på 
att skolan anser att flickor behöver arbeta i lugn takt. Det är märkvärdigt att anpassat material 
och mindre undervisningsgrupp skulle vara åtgärder som lämpar sig bättre för flickor medan 
arbeta hemma eller efter skoltid skulle lämpa sig bäst för pojkar.  

 

Sammanlagt var den näst vanligaste enskilda åtgärden att eleven skulle arbeta hemma eller 
utöver ordinarie skoltid. Cirka hälften av de sammanlagda åtgärderna i studien läggs på 
elevernas eller deras föräldrars ansvar att utföra. Att ett stort ansvar läggs på föräldrarna påpekar 
även i Andréasson & Asplund Carlssons (2009). Också här handlar åtgärderna om att eleven ska 
komma att nå upp till den norm som skolan har. Eleverna ska jobba ikapp eller träna färdigheter 



 

 34 

för att ligga på samma nivå som sina klasskamrater. Det är vanligt att åtgärderna handlar om 
detta (Skolverket, 2003; Andréasson 2007).   

 

Även om inte skolans samlade arbete kan ses i åtgärdsprogrammen kan det enligt Isaksson 
(2009) ge en aning om de underliggande uppfattningarna. Då de flesta av studiens åtgärder och 
var individrelaterade så tyder det på att den aktuella skolan ser skolsvårigheterna som elevernas 
brister och tillkortakommanden. Detta kan ha flera orsaker, skolledningens inställning till elever 
i behov av stöd, kompetensen på skolan, ekonomiska förklaringar eller beroende på att det inte 
finns tid för personalen för gemensamma diskussioner kring elevernas svårigheter och åtgärder. 

 

Alla de granskade åtgärdsprogrammen var undertecknade av eleven, upprättande lärare och 
minst en vårdnadshavare. Det fanns inte angivet vad det är man undertecknar. Det skulle kunna 
vara att man godkänner det som står i åtgärdsprogrammet, att man deltagit vid upprättandet eller 
endast närvarat. Om man ser det som att undertecknandet gäller ett godkännande skulle det i ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv ses som att man har enats om en sanning. I det 
socialkonstruktivistiska perspektivet kan det enligt Burr (2004) ses som en sanning när flera 
människor har enats om att någonting är sant. I så fall skulle det ses som sant att det i huvudsak 
är eleverna i studien som är avvikande och har svårigheter. Det är inte skolan eller dess 
organisation som det är fel på. Att åtgärdsprogrammen är undertecknade kan också ses i ett 
maktperspektiv där man försöker normera, reglera och sanktionera elevernas beteende, att 
eleverna och föräldrarna godkänner det skolan har bestämt är viktigt i förhållande till idealelev. 
Underskriften ger också ett intryck av ett slags bindande juridiskt dokument, något som det ju 
inte är, men själva handlingen att skriva under förstärker rådande maktförhållanden.  

 

7. Slutsatser 

Den här studien visar att det finns ett behov av att diskutera hur åtgärdsprogrammen skrivs. Med 
stor tydlighet visar det sig att det inte räcker med en gemensam blankett för att komma bort från 
individperspektivet eller en särskiljande och negativ konstruktion av eleverna.  

 

Precis som Andréasson & Asplund Carlsson (2009) påpekar så kan beskrivningen om eleven få 
stora konsekvenser för hur denne ska uppfattas som person, både av sig själv, föräldrar, lärare 
och annan skolpersonal. Då åtgärdsprogrammet är lagstadgat och därtill att reglerna runt dessa 
enligt förslaget till ny skollag ska skärpas så är det otroligt viktigt att skolorna följer de riktlinjer 
som finns runt åtgärdsprogrammen. Anledningen till att mitt och många andra forskares resultat 
ser ut som det gör tror jag är för att de som skriver åtgärdsprogrammen inte är medvetna om 
vilken makt språket har och vilka konsekvenser deras utarbetade dokument kan ha för eleverna.  
Liksom Andréasson (2007) i sin avhandling efterlyser jag diskussion och utbildning som kan ge 
pedagogerna den medvetenhet och den kunskap som behövs.  
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Förslag till vidare forskning skulle vara att gå djupare in i upprättandet av åtgärdsprogrammet 
och studera det arbete som ligger bakom och vilka intentioner? Att då med hjälp av intervjuer ta 
reda på vad vissa åtgärder står för och hur väl elevens behov och de föreslagna åtgärderna 
stämmer. Det skulle också vara intressant att granska vad de föreslagna åtgärderna gett för 
resultat eller att granska åtgärdsprogram hos de elever som har diagnoser för att se om deras 
åtgärdsprogram speglar diagnosen. 
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Bilaga 1. 

Kommunövergripande blankett – åtgärdsprogram 
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Bilaga 2. 

Exempel: sammanställning av åtgärdsprogrammen. 
 

ÅP Kön År Elevens behov Målformulering: 
Lång-(LsM) och 
kortsiktiga 
mål(KsM) 

Åtgärder: 
Organisationsnivå(ON), 
gruppnivå (GN), 
individnivå(IN) 

1 P 7 NN har svårt att 

koncentrera sig på 

skolarbetet och avskärmar 

sig från verkligheten. 

Detta påverkar 

inlärningsprocessen. NN 

har även vissa svårigheter i 

engelska och matematik. 

KsM: Att NN ska ha 

med sig rätt material 

till lektionerna och 

alltid försöka göra sitt 

bästa. 

LsM:  Att NN 

koncentrerar sig 

bättre och klarar 

målen för samtliga 

ämnen i åk 9. 

GN: NN får möjlighet att ha 

engelska i liten grupp. Får 

extrahjälp i matematik 1-2 

gånger i veckan (ons-tors) 

genom förekomsten av två 

lärare i klassrummet.  

GN/IN:  NN ska ha möjlighet 

att ibland få nyttja enklare 

material. Vid behov sitta långt 

fram i klassrummet.  

IN: Att NN alltid läser sina 

läxor 30 minuter till en timma 

varje dag. Använder a-

tid/handledning på fredagar 

till att arbeta med studieteknik 

och läxläsning. 

2 P 7 NN har 

koncentrationssvårigheter 

vilket leder till att det inte 

alltid blir så mycket gjort 

under lektionerna. Han 

påvisar även en avsaknad 

av engagemang och 

ansvarstagande. NN har 

även svårigheter i samtliga 

kärnämnen (sv, eng, ma). 

 

KsM:  Att komma till 

lektionerna med rätt 

material och ha bättre 

koll på vilka läxor 

och prov han har. 

LsM: Kunna 

förbättra sin 

koncentration, 

engagemang och 

ansvarstagande till 

den grad att han tar 

ordentligt ansvar för 

sina läxor, 

förberedellse för 

inför prov, jobbar 

hårt på lektionerna 

och alltid ha rätt 

material med sig. Att 

NN når målen i 

samtliga ämnen i åk9. 

ON: Eventuellt samtal med 

rektor om skolsituationen 

innan sommarlovet. 

GN: NN ska sitta långt fram i 

klassrummet. Jobba med 

lättare material vid behov. 

Nyttja grupprum med jämna 

mellanrum. Arbeta med 

läxläsning på handledning/a-

tid på fredagar om tid 

föreligger. 

IN:  Får möjlighet till extrastöd 

i sv två gånger i veckan (mån, 

ons 15-16). Får extrastöd i ma 

1-2 gånger i veckan (ons-tors) 

av extra lärarpersonal i 

klassrummet. Har engelska i 

liten grupp. 
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Bilaga 3. 

Exempel: sammanställning av elevkonstruktion/åtgärder. 
 

POJKAR 

ÅP BESKRIVNING ÅTGÄRDER 
1 • svårt att koncentrera sig  

• avskärmar sig från verkligheten 
• har även vissa svårigheter i engelska och 

matematik                                                                

• ska ha med sig rätt material och alltid göra 
sitt bästa  

• ha engelska i liten grupp 
• extrahjälp i matematik genom 2 lärare i 

klassrummet 
• nyttja enklare material 
• vid behov sitta långt fram i klassrummet 
• läsa sina läxor 30 min till en timma varje dag 

samt använder a-tid / handledning till att 
arbeta med studieteknik och läxläsning     

2 • har koncentrationssvårigheter 
• blir inte så mycket gjort på lektionerna 
• avsaknad av engagemang och ansvarstagande 
• svårigheter i samtliga kärnämnen  

• eventuellt samtal med rektor 
• ska sitta långt fram i klassrummet 
• jobba med enklare material vid behov 
• nyttja grupprum 
• arbeta med läxläsning på a-tid/ handledning 
• får möjlighet till extrastöd i sv två gånger i 

veckan 
• får extrastöd i ma två gånger i veckan av 

extra lärarpersonal i klassrummet 
• hare engelska i liten grupp 

3 • vill ha mer press av läraren för att jobba mer 
med engelskan hemma          

• nådde inte godkänd för en 
• bristande korttidsminne som kräver mycket 

repetition för att kunskaperna ska befästas 
• orolig för att inte uppnå G i engelska i 

slutbetyget                                             

• arbetar med engelska i liten grupp hos 
speciallärare två gånger i veckan 

• har svenskengelska vid tre tillfällen i veckan 
där fokus ligger mest på engelska 

• får möjlighet att arbeta med engelska på a-
tiden. 

• Behöver ägna 20 min varje dag efter skolan 
åt engelska övningar, tex talbok, repetera 
gamla prov mm 

• Specialläraren ger extra uppgifter att jobba 
med hemma för att känna extra press. 

• Använda sig av de dataprogram skolan 
erbjuder för att öva glosor och grammatik 

• Föräldrarna hjälper honom att skapa rutiner 
för studier i engelska 

4 • är skoltrött 
• har goda förutsättningar att nå målen för minst 

godkänt i samtliga ämnen. 
• har tolv frånvarodagar, dessutom nio lektioner 

då han inte varit ombytt och aktiv på idrotten            
• lider periodvis av migrän 
• tveksamt om han når upp till målen för 

godkänt i ma, hk och slöjd. Når inte målen i 
idrott och hälsa 

• har sjukgymnastik på intressevalet 
• måste deltaga mer aktivt     
• måste vara aktivare och genomföra ett eller 

flera arbeten                                                                 

• matematikundervisning i mindre grupp 
• har sjukgymnastik på intressevalet 
• på hemkunskapen måste han deltaga mer 

aktivt 
• måste deltaga aktivt på idrotten 
• hör med idrottsläraren om möjligheter och 

strategier för att nå målen i idrott och hälsa. 
Mamma ringer läraren 

• i textilslöjd måste han vara aktivare och 
genomföra ett eller flera arbeten. 

• Ev evk aktualiseras 
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Bilaga 4. 

Kategorisering av åtgärderna 

Åtgärd Pojkar Andel av 

pojkarnas 

åtgärder  

Flickor Andel av 

flickornas 

åtgärder 

Totalt Totalt av 

alla 

åtgärder 

Mindre grupp 41 15 % 26 22 % 67 17 % 

Anpassat material 13 4,5 % 13 11 % 26 7 % 

Styrning mot idealelev 67 24 % 25 21 % 92 23 % 

Föräldrarna stöttar 10 3,5 % 4 3,5 % 14 3,5 % 

Jobba hemma eller 

utöver ordinarie 

skoltid 

55 20 % 17 14,5 % 72 18 % 

Läraren eller 

handledaren skall 

utföra någon åtgärd 

28 10 % 7 6 % 35 9 % 

Kurator, rektor, 

psykolog eller 

studievägledare ska 

utföra någon åtgärd 

7 2,5 % 4 3,5 % 11 3 % 

Rumsliga strategier 8 3 % 3 2,5 % 11 3 % 

Anpassning i 

skolämnena 

19 7 % 8 7 % % 27 7 % 

Får extra stöd i 

skolämnena 

12 4,5 % 3 2,5 % 15 4 % 

Eleven skall kontakta 

läraren 

1 0,5 % 6 5 % 7 1,5 % 

Handledning 4 1 %   4 1 % 

Anpassning av 

undervisningen 

7 2,5 %   7 1,5 % 

Övriga 5 2 % 2 1,5 % 7 1,5 % 

Totalt 277 100 % 118 100 % 395 100 % 

 

Förklaring till vilka åtgärder som sorteras in under varje kategori som inte är självklar: 

Styrning mot idealelev:  ”ska följa de instruktioner som ges”, ”ska delta aktivt”, ”räcka 
upp handen oftare”, ”måste visa engagemang”, ”ta med rätt 
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material”, ”använda rätt arbetssätt”, ”alltid göra sitt bästa”, 
”ska koncentrera sig”, ”göra sina läxor”, ”visa framfötterna på 
lektionerna”, ”vara delaktig i grupparbete”, ”ta större eget 
ansvar”, ”följa planeringar”. 

Rumsliga strategier:  ”placering långt fram i klassrummet”, ”möjlighet att nyttja 
grupprum”, ”placering långt bort från övriga kilar”, ”tillfälle att 
arbeta ostört”, ”fortsätter i helklass”. 

Anpassning i skolämnena: ”läser en på intressevalet”, ”anpassad studiegång”, ”har 
sjukgymnastik på intressevalet”, ”sv/en på språkvalet”, ”har ma 
vid en av sina idrottslektioner”. 

Får extra stöd i skolämnena:   ”får stöd i so”, ”får stöd i ma”, ”får specialundervisning i eng”, 
”får extrahjälp i ma”. 

Anpassning av undervisningen: ”muntliga prov”, ”sekreterarhjälp på prov”, ”skriva på 
studiedatorn”, ”dubbla kopior”. 

Övriga:  ”måste befästa ke-kunskaperna”, ”ev evk aktualiseras”, 
”struktur”, ”har sitt eget schema”, ”tänka speciellt på sp och 
ma”, ”individuell hjälp”.
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