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ABSTRACT 
 

Research now shows that the Individual Educational Programs (IEP) are dominated by 

individual- oriented actions. This despite the fact that the school`s policy documents advocate 

that IEP should be viewed in context of the school`s activities. Support must be seen from a 

holistic perspective and the student`s difficulties will be related to the whole school 

environment. In an attempt to understand why the individual- oriented actions are still there, I 

have studied how specific IEP are formulated, and how it relates to the school`s policy 

documents. 

In the study, I used discourse theory as a method. By examining the I E P in educational 

activity, I wanted to find the meaning with which the concept of individual, group and 

organizational level were filled. 

The results show that the IEP in comparison with the policy documents mainly differ on the 

definition of group and organizational level. The three levels individual, group and 

organizational level do appear as headlines in all IEP. But the prominent fact is that the 

measures are formulated so that in practice they still get individualized no matter on which 

level they are described. 

  

Keywords: Individual Educational Program, individual- group - organizational level, holistic 

perspective, special education, discourse theory. 
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SAMMANFATTNING 
 

Forskningen idag visar att åtgärdsprogrammen domineras av individinriktade åtgärder. Detta 

trots att skolans styrdokument förordar att arbetet med åtgärdsprogram ska ses i ett 

sammanhang till skolans hela verksamhet. Stödet ska ses ur ett helhetsperspektiv och elevens 

svårigheter ska sättas i relation till hela skolmiljön. I ett försök att förstå varför de 

individinriktade åtgärderna fortfarande råder har jag studerat hur konkreta åtgärdsprogram är 

formulerade, och hur den formuleringen förhåller sig till skolans styrdokument.  

I studien använde jag mig av diskursteori som metod. Genom att undersöka åtgärdsprogram i 

pedagogisk verksamhet ville jag få syn på vilken innebörd individ – grupp - samt 

organisationsnivå fyllts med.  

Resultatet visar att åtgärdsprogrammen i jämförelse med styrdokumentens riktlinjer främst 

skiljer sig åt vad gäller definitionen av grupp- och organisationsnivå. De tre nivåerna individ - 

grupp - och organisationsnivå finns visserligen med som rubrikform i samtliga 

åtgärdsprogram. Men det framträdande är att åtgärderna formuleras så att de i praktiken ändå 

blir individinriktade oavsett under vilken nivå de beskrivs. 

Nyckelord: Åtgärdsprogram, individ- grupp- organisationsnivå, helhetsperspektiv, 

specialpedagogik, diskursteori. 
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1.INLEDNING OCH SYFTE 
 

Skolan har idag omfattande krav på dokumentation och en del av denna dokumentation 

innefattar upprättande av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram är idag vanligt förekommande 

handlingar och ska enligt lag upprättas då en elev uppmärksammas vara i behov av särskilt 

stöd.  

Elevers svårigheter kan förstås utifrån olika perspektiv vilket också visar hur vi kan se på 

elever i behov av särskilt stöd. Om elevens svårigheter förstås utifrån eleven själv riktas också 

åtgärderna enbart till individen. Elevens svårigheter ses då som orsak till problemen. Ser man 

på problemen utifrån andra omkringliggande faktorer, som exempelvis lärandemiljön blir 

också åtgärderna riktade mot miljön. Forskning och granskningar av åtgärdsprogram visar 

dock att skolans åtgärder och insatser är starkt inriktade på individen, och inte på skolans 

miljö och undervisning d.v.s. på grupp- och organisationsnivå. (Andreasson, 2009). Problem i 

skolan blir oftast elevens problem. 

Hur kommer det sig då att åtgärdsprogrammen alltjämt är individfokuserade, och att vi 

fortfarande ser eleven som bärare av problemet? Hur kan man förstå det? För att kunna belysa 

detta faktum ser jag ett intresse i att studera hur konkreta åtgärdsprogram formuleras vad 

gäller innebörden av de centrala orden individ - grupp – och organisationsnivå. 

Syftet med denna studie är därför att beskriva hur individ - grupp – samt organisationsnivå 

skrivs fram och definieras i texten i konkreta åtgärdsprogram inom pedagogisk verksamhet, 

och hur denna beskrivning förhåller sig till definitioner i de styrdokument som formellt 

reglerar skrivandet av åtgärdsprogram.  

Min förhoppning är att denna studie ska inspirera andra att reflektera och diskutera kring 

vilken innebörd och mening de ger individ – grupp – och organisationsnivå och att detta kan 

bidra till en utveckling av arbetet med åtgärdsprogram i pedagogisk verksamhet. 

Vid undersökningens slutskede tillkom en ny läroplan (Lgr 11) och ny skollag (SFS 

2010:800). De undersökta åtgärdsprogrammen är emellertid skrivna under den då gällande 

läroplan (Lpo 94) och skollag (SFS 1985: 1100) och utgår därför från dem. Även arbetet med 

denna undersökning utgår från dessa tidigare gällande styrdokument.   
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2. BAKGRUND 
 

2.1 ÅTGÄRDSPROGRAM - I STYRDOKUMENT OCH I FORSKNING 
 

Grundidén med åtgärdsprogram lanserades i mitten av 70-talet då SIA- utredningen (skolans 

inre arbete) presenterade en ny syn på insatser till elever i behov av särskilt stöd.  I 

utredningen talades det om ”en skola med undervisningssvårigheter” istället för ”elever i 

skolsvårigheter”. Åtgärdsprogrammet skulle nu i första hand påverka de förutsättningar under 

vilka eleven arbetar i skolan, och elevens utveckling och lärande skulle ses i ett samspel med 

omgivningen och miljön (SOU 1974:53). Perspektivförskjutningen innebar att stödet till 

individen skulle ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, dvs. att insatser skulle formuleras 

och sättas in på såväl individ – grupp - som organisationsnivå.  

 

Skolverket (2001a) beskriver de olika nivåerna som följer nedan:  

 

Individnivån innefattar elevens styrkor, kunskaper, intressen och behov, svårigheter och 

behovet av eventuell extern utredning. 

Gruppnivån handlar om hur elevens situation i gruppen ser ut, hur gruppens sammansättning 

är och dess klimat. Här beskrivs även elevens relationer till vuxna och kamrater och hur 

eleven bemöts, samt om det är det en god dialog mellan vuxna och elever och anpassning av 

arbetssätt i undervisningen. 

Organisationsnivån innefattar vad organisationen har för gemensamma förhållningssätt och 

vilket synsätt som råder när det gäller förutsättningar för individers lärande.  Hur svarar 

skolans organisation mot elevens förutsättningar och behov, vilken lärandemiljö främjar 

eleven och hur ser den psykiska och fysiska miljö ut för eleven? 

 

För att organisationsnivån skall anses vara inbegripen i åtgärdsprogrammet ska frågor som rör 

verksamhetskulturen vara med. Det kan handla om uppslutningen kring skolans uppdrag, 

arbetslagets behov av stöd och kompetensutveckling samt rådande föreställningar om 

individers lärande. Lednings - och maktstrukturen på skolan kan behöva studeras för att förstå 

varför t.ex. en viss syn på elever i svårigheter dominerar (Skolverket, 2003). Dessa olika 

nivåer och perspektiv ska alltså vara med när ett åtgärdsprogram upprättas. Det är en tydlig 

rekommendation från Skolverket. 



 

9 

 

Åtgärdsprogrammens syfte då de introducerades var att komma bort från de planer som 

tidigare upprättades för elever i behov av särskilt stöd och som var fokuserade på individen. 

Man ville istället lägga fokus på pedagogiska insatser och att det var skolans verksamhet som 

skulle åtgärdas och vidareutvecklas. Dessa tankegångar fördes sedan vidare i läroplanen Lgr 

80 (Lgr 80, 1980) där åtgärdsprogrammen uttrycktes som ett redskap i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd, och där det även poängterades att det var skolans arbetssätt som först 

skulle utvärderas och vara i fokus för åtgärder.  

 

Riksdagen beslutade år 1976 att åtgärdsprogram skall upprättas inom grundskolan då behov 

föreligger (Skolverket, 2001 a). Det dröjde dock till 1994 innan skolan enligt 

grundskoleförordningen fick skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Grundskoleförordningen 

reglerar när, och i viss mån hur ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Man ville nu förtydliga detta 

genom att förstärka texten år 2006: 

 

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 ska 

tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammen utarbetas  

(SFS: 1994: 1194). 

  

Ett krav enligt skolförfattningarna är att åtgärdsprogrammen ska beskriva elevens behov och 

de åtgärder som skolan beslutar om. Vidare ska det också framgå hur åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas. Detta ses då som en kortfattad och samlad dokumentation av elevens 

behov samt en skriftlig bekräftelse på de åtgärder som ska följas. Skolverket (2010) har gett ut 

allmänna råd till stöd för hur skolor kan utforma och tillämpa åtgärdsprogram. Ett upprättande 

av åtgärdsprogram ska ske så snart det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av 

särskilt stöd. Behovet ska utredas och kartläggas för att förstå vad i skolan som orsakar 

svårigheterna. Utifrån kartläggningen sker därefter en bedömning av vilka åtgärder som 

skolan behöver vidta. Fokus ska ligga på de åtgärder som skolan har ansvar för, och inte på 

eleven eller vårdnadshavaren. Det framhålls också vikten av att tänka på att åtgärderna ska 

utgå från positiva förväntningar som bygger på elevens förmågor och intressen. 

Åtgärdsprogrammet ska även relatera till läroplanernas och kursplanernas mål där korta och 
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långsiktiga mål sätts upp. Samma skrift betonar också elevers och vårdnadshavarens rätt till 

delaktighet vid upprättandet av programmet då deras medverkan visat sig ha stor betydelse för 

resultatet. Det är dock inget krav att åtgärdsprogrammet undertecknas av skolan, eleven och 

vårdnadshavaren. Juridiskt sett är åtgärdsprogram allmänna handlingar, handlingar som är 

offentliga så länge de inte omfattas av sekretess (Skolverket 2010). 

Åtgärdsprogrammets syfte beskrivs på följande sätt: 

Skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en 

elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete 

med särskilt stöd genom att vara redskap för personalen när det gäller planering och utveckling av 

den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven (Skolverket 2010, s.6). 

 
Åtgärdsprogram skrivs alltså för elever i behov av särskilt stöd. En elev anses vara i 

behov av särskilt stöd när kunskapsmålen riskerar att inte nås (Skolverket, 2010).  

Men även vantrivsel i skolan, svårigheter att fungera i gruppen, frånvaro, utagerande 

beteende, eller att eleven drar sig undan ska ses som ett tecken på att en elev är i behov av 

särskilt stöd. Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram gäller alla skolformer utom förskolan, 

förskoleklassen och vuxenutbildningen (SFS 1985: 1100).  

 

2.2GRANSKNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM 
 

Under år 1998 genomfördes på uppdrag av regeringen en nationell kvalitetsgranskning av 

skolan. Undervisningen för elever i behov av särkilt stöd var ett av tre områden som 

granskningen bestod av och rapporten (Skolverket, 1999) visade bl.a. att innehållet i 

åtgärdsprogrammen i hög grad var inriktade på isolerad färdighetsträning, exempelvis i 

rättstavning eller i addition. Insatserna var främst individinriktade och utgick dessutom sällan 

ifrån en analys av undervisningens innehåll, upplägg och genomförande. Synsättet som 

granskningen utgick ifrån var att elevers svårigheter i skolan är kontextuella och påverkbara, 

man menar att det handlar om ett samspel mellan elevens förutsättningar och undervisningen, 

innehållet, läraren med mera. Genom att exempelvis förändra arbetssättet i undervisningen 

kan elevens behov av särskilt stöd tillgodoses. Rapporten visar dock att det saknas 
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beskrivningar av insatser som visar en utveckling av pedagogiska arbetssätt i 

åtgärdsprogrammen:    

Åtgärdsprogrammen är dessutom alltför inriktade mot att komma tillrätta med elevens brister utan 

att omgivande faktorer beaktas och analyseras. 

 (Skolverket 1999.s.100).  

 

Resultatet av granskningen visade ett behov av kompetensutveckling och man utarbetade 

därför skriften ”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram”  

(Skolverket 2001 a). Med det materialet hoppades man kunna öka samtalen kring innehållet i 

åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen beskrevs här som ”en metod för att få en 

helhetsbild av vad som påverkar elevers förutsättningar att lära, d. v. s omfattat både miljön 

och eleven”. (a.a.s.4) Arbetet med åtgärdsprogram betraktas som hela skolans ansvar även om 

den enskilda eleven står i fokus. Det betonas att insatserna bör sättas in på såväl individ - 

grupp - som organisationsnivå (Skolverket, 2001 a). 

 

En senare rapport från Skolverket (2003) visar även den att de områden som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen ute i skolorna domineras av individens problem, och att åtgärderna främst 

handlar om ren färdighetsträning. Rapporten poängterar att åtgärdsprogrammens innehåll 

även speglar skolans kultur. Ett åtgärdsprogram med en reflekterande syn på skolans uppdrag 

och värdefrågor, tydligt ledarskap och strategier för att lösa befintliga problem inom lärarlaget 

representerar en skola där åtgärderna blir mer okonventionella och mindre individfokuserade. 

Skolverket (2008)  har dessutom gjort en kunskapsöversikt över en rad studier från år 2000 

och framåt. Studierna handlar om det särskilda stödets omfång, innehåll och utformning samt 

faktorer av betydelse för elevers studieresultat. I båda dessa studier beskrivs det att analyser 

av åtgärdsprogram ofta framställer elevers svårigheter som en individuell problematik och att 

den omgivande miljön sällan inbegrips i programmen. Grupp - och organisationsnivån 

beskrivs mycket sällan enligt utvärderingen (Skolverket, 2008). 

 

I arbetet med att utveckla åtgärdsprogrammen gav Skolverket (2010) också ut “Allmänna råd 

och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram”. Dessa allmänna råd utgår från skolans 

författningar och vänder sig till samtliga skolformer där åtgärdsprogram enligt bestämmelser 

ska utarbetas, och där skolan bör följa dessa råd. Skälen till att Skolverket gett ut dessa 

allmänna råd bottnar dels i att skolor återigen måste påminnas om att de fortfarande har 
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svårigheter med genomförandet av de utredningar som skall ligga till grund för 

åtgärdsprogrammen, samt att programmen i allt för hög utsträckning utgår från att eleven 

ensam är bärare av de problem som ska åtgärdas. Orsaker till en elevs svårigheter ska i första 

hand sökas i mötet med undervisningens innehåll samt i lärandemiljön, enligt råden.  Avsikten 

med åtgärdsprogram blir därför att de ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel och ett 

utvecklingsdokument i det pedagogiska mötet och dess insatser kring den elev som är i behov 

av särskilt stöd.  

 

Asp – Onsjö (2010) visar hur vanligt förekommande det är att skolan beskriver elevens 

skolsvårigheter med fokus på eleven själv. Hon ser förbättring av lärandemiljön som den mest 

betydelsefulla åtgärden och menar därför att det viktigaste är att utveckla pedagogiken i 

klassrummet. Åtgärdsprogrammens huvudsakliga innehåll ska beskriva hur den pedagogiska 

omgivningen ska anpassas för att möta elevens behov: 

 

Genom att lyfta blicken från den enskilda eleven för att istället se på interaktionen mellan individ 

och omgivning kommer man en bra bit på väg  

(Asp – Onsjö, 2010, s.148). 

 

Genom att undersöka och använda sig av olika pedagogiska tillvägagångssätt, som olika 

undervisningsmetoder, främjas en inkluderande verksamhet där eleven i så stor utsträckning 

som möjligt kan vara delaktig i en gemenskap tillsammans med andra barn. På samma sätt 

befästs en exkluderande verksamhet genom att eleven ses som bärare av sin problematik (Asp 

– Onsjö, 2010). Det går inte att skriva en enkel mall eller konstruktionsbok för det fullkomliga 

åtgärdsprogrammet. Hon betonar därför att sättet som åtgärdsprogram skrivs på måste stämma 

överens med hur man arbetar på den egna skolan eftersom den har ett lokalt självstyre, och att 

skolans personal då tillsammans måste arbeta fram detta.  

 

Exempel från olika grundskolor i Sverige med skolåren 3,6 och 9 (Isaksson, Lindqvist & 

Bergström, 2007) visar tydligt att elevens problem och tillkortakommande inte relateras till 

organisationen, miljön och undervisningen. I hög utsträckning ses problemen som ett 

individuellt fenomen. Trots att förhållningssätt och attityder hos de vuxna har visat sig vara 

viktiga faktorer för elevens prestation är det förutsättningar som sällan tas upp i 

åtgärdsprogrammen. Detta synsätt menar författarna visar en mindre tolerans mot att vara 

annorlunda och ett begränsat synsätt i skolan på vad normalitet är. Många av 
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åtgärdsprogrammen i studien var inte heller upprättade i samarbete med vårdnadshavaren. 

Flera av vårdnadshavarna visste inte ens om att barnet hade ett åtgärdsprogram upprättat. 

Studien visade också att var 4: e elev som var i behov av särskilt stöd saknade ett 

åtgärdsprogram. Författarna menar att specialundervisningen i den svenska skolan fortfarande 

baseras på föreställningen att vissa kategorier av barn behöver ”en annan och annorlunda” 

undervisning än den ordinarie. Ambitionen ”en skola för alla” har tyvärr visat sig vara svår att 

uppnå trots att olika nationella och internationella styrdokument beskrivit skolan utifrån 

inkluderande termer. I artikeln tas också upp att den svenska handikappolitiken baseras på 

World Health Organization´s (WHO) definition där man framhåller att ett handikapp
1
 är 

beroende av interaktionen mellan miljön och individen. Därför menar författarna att 

åtgärdsprogrammen kan ses som ett intressant verktyg i detta sammanhang, men att det också 

behövs mer information om vad som är bra arbetsmetoder och även vad som kan ses som 

segregerande mekanismer. Beroende på hur elevens behov definieras och beskrivs får 

åtgärdsprogrammet olika verkan, viktigt är att både miljön och undervisningen är innefattad i 

programmen.  

 

As previously mentioned, research on the use of such plans suggest that indivdual deficits are 

focused more than organizational aspects and teaching methods. This, in turn, points to the 

ambivalent character of such instruments: on the one hand, the outcome of such plans may be 

segregating teaching methods, and on the other hand, they might clarify what kind of support 

and/or demands for changes in the school environment need to be made. 

 ( Isaksson  m.fl. 2007 s.77).  

 

 

2.3 ÅTGÄRDSPROGRAM INTERNATIONELLT  
 

Jag har ovan skrivit om forskning och erfarenheter kring åtgärdsprogram i Sverige. Men vad 

finns det för styrdokument kring åtgärdsprogram i andra länder? Skiljer sig erfarenheterna åt 

från Sverige?  Den norska motsvarigheten till åtgärdsprogram är individuell opplaeringsplan. 

Norge har liksom Sverige en lagstadgad rätt till åtgärdsprogram. I ”Lov om grunnskolen og 

den vidaregående opplaeringa”(1998) finns direktiv om när åtgärdsprogram skall upprättas 

                                                             
1 Texten är från 2007 och ordet handikapp är idag ersatt av ordet funktionshinder. 
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samt dess syfte. När de norska eleverna får ett åtgärdsprogram görs även ett undantag från 

normalstudieplanen. Detta styrs av den norska skollagen:   

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast 

individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal 

drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle 

opplæringsplanen. ( Lov om grunnskolen og den vidare opplaeringa. § 5-5. Unntak frå reglane om 

innhaldet i opplæringa.)  

   

Åtgärdsprogrammet ses som ett kontrakt och till skillnad från Sverige är läraren i Norge 

rapporteringsskyldig till både kommunen, eleven och dess vårdnadshavare (Skolverket, 

2003).  

 

I USA har åtgärdsprogram använts sedan 1970 – talet, s.k. Individual Educational Programs 

(IEP) vilka sågs som ett kontrakt mellan hem och skola. Programmet fick senare kritik då det i 

allt för stor utsträckning ansågs rikta in sig på individuella svårigheter och inte på problematik 

som var relaterad till undervisningen. Som ett svar på kritiken grundades under 90 – talet en  

lag där ramarna för den specialpedagogiska verksamheten skrevs in, Individuals with 

Disabilities Educaion Act (IDEA). Syftet var att sätta fordran på skolorna så att de verkligen 

tillgodosåg behoven hos de elever som ansågs behöva extra stöd och som de då har laglig rätt 

till. Dessa lagstadgade regler innebar att det ställdes krav den pedagogiska utformningen och 

innehållet i undervisningen samt skolans organisation, d.v.s. grupp – och organisationsnivå 

(Skolverket, 2003). Att flytta fokus från individen till omgivande faktorer som undervisning 

och miljön kring eleven liknar även den diskussion som förs i Sverige kring detta. 

  

I Storbritannien är det den enskilda elevens svårigheter som är i fokus och förändringar i 

miljön åskådliggörs sällan. Storbritanniens Individual Educational Plans (IEP) finns beskrivna 

i Code of Practice från år 1994. I de engelska åtgärdsprogrammen finns inga krav på att vare 

sig eleven eller vårdnadshavaren är delaktiga i upprättandet av programmet. Det är just den 

avsaknaden av vårdnadshavare och elevers medverkan som flera brittiska forskare riktat sin 

kritik kring. Pearson (2003) menar att IEP har fått större genomslagskraft i primary school än 

i secondary. Hon menar dessutom att IEP har fått för lite uppmärksamhet, och att de 

förändringar som hittills gjorts beror mer på yttre tryck än god praxis. För att kunna planera 
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och genomföra IEP krävs det också att pedagogerna samarbetar, och för vissa skolor ser man 

samarbete som en naturlig del av planerandet och genomförandet av IEP, för andra skolor blir 

det en stor utmaning. I vilken grad samarbetet existerar varierar alltså skolorna emellan men 

författaren menar att man kan se fyra olika variationer inom skolkulturen:  

Individualismen, som visar lite samarbete och där lärarna tenderar att vara isolerade. 

Balkanismen, där vissa grupper kan vara konkurrenskraftiga och motsätta sig varandra. 

Krystat kollegialitet, där man skapar ett intryck av samarbete men där engagemanget är 

obetydligt. Och den fjärde variationen: samarbete, där kollegor verkligen strävar efter att 

stödja varandra, både erbjuda och acceptera hjälp (Pearson, 2003). Dessa variationer kan 

alltså visa hur samarbetet pedagogerna emellan fungerar och då även vara indikatorer på hur 

väl IEP fungerar. I de skolor där en låg grad av samarbete existerar kan det antas att 

undervisningssvårigheter inte kommer i fokus. Utan ett samarbete kollegorna emellan kan inte 

olika undervisningsmetoder diskuteras.  

 

3. SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV 
 

Historiskt sett har det varit specialpedagogikens huvudintresse att studera individer i behov av 

särskilt stöd och att utveckla metoder för att hjälpa dem. För att försöka förstå 

åtgärdsprogrammen och dess formuleringar kan det då vara av intresse att studera olika 

specialpedagogiska perspektiv. Det historiska skedet kan beskrivas som en förändring och 

ökning i att behandla frågeställningar som berör inkludering, normalitet och avvikelser, 

delaktighet och gemenskap. Denna förändring innebär dock att olika och motstridiga 

perspektiv förekommer, den specialpedagogiska forskningen kan beskrivas som ett fält i 

rörelse (Vetenskapsrådet, 2007). Det är oftast två överordnade perspektiv inom 

specialpedagogiken som förs fram, ett traditionellt och ett alternativt perspektiv:   

 

 

Forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två grundläggande perspektiv. Å ena sidan ett 

mer traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och, å andra 

sidan, ett alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem. 

( Nilholm, 2005, s. 124).  
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Olika forskare beskriver dessa perspektiv och har också olika benämningar på perspektiven. 

Persson (2001) benämner perspektiven det kategoriska respektive det relationella. Han menar 

att de två perspektiven har helt olika sätt att se på och förstå verksamheter. Det traditionella - 

kategoriska perspektivet ser svårigheterna som medfödda eller på annat sätt individbundna 

och eleven är i fokus för åtgärder, d v s elever har svårigheter som en personlig egenskap. Det 

alternativa - relationella perspektivet ser elevens svårigheter som något som uppstår i mötet 

med omgivningen, d v s elever är i svårigheter. Persson menar att det är vad som sker i 

interaktionen och samspelet mellan människor som är viktigt, att man ser elevens 

förutsättningar relationellt. ”Förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka hans 

eller hennes förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål” (a.a. 

s.144). Emanuelsson m.fl. (2001) menar emellertid att de två perspektiven inte behöver 

utesluta varandra men att konsekvenserna för den specialpedagogiska verksamheten beror på 

vilket perspektiv som valts. Dessa perspektiv kan användas för att förstå specialpedagogikens 

verksamhet och dess konsekvenser i skolan. En vanlig utgångspunkt är att de är riktade mot 

individers olikheter och var problematiken placeras, d.v.s. vem som äger problemet 

(Vetenskapsrådet, 2007). Om det specialpedagogiska fältet förstås relationellt blir det däremot 

viktigt med samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. Vilket perspektiv kan då 

komma att visa sig i de undersökta åtgärdsprogrammens formuleringar i min undersökning?  

Haug (1998) utgår från begreppet social rättvisa i det traditionella, kompensatoriska 

perspektivet. Han menar att social rättvisa kan definieras som en individuell rätt till extra 

resurser. För att en elev ska ges möjligheter att fungera i skolan tillsätts extra resurser, med 

målet att nå ett normalt fungerande. Det krävs ofta att man ställer en diagnos på eleven för att 

få tillgång till extra resurser och han menar därför att det kompensatoriska perspektivet ser 

eleven som bärare av problemen. Hans alternativa perspektiv är det han kallar det 

demokratiska deltagarperspektivet. Han menar att det är skolan som system som skapar 

problemen, och inte elevens egenskaper. ”Man erkänner att kunskap inte kan förstås 

oberoende av den sociala situationen, positionen och intressen” (a.a.s.20). Haug anser också 

att målet med det alternativa synsättet är att visa vilka variationer och behov som finns inom 

skolan och samhället. Skrtic (1991) benämner det traditionella perspektivet funktionalistiskt. 

Han menar att det funktionalistiska perspektivet har varit och fortfarande är dominerande för 

samhällsvetenskapen i västvärlden. Det traditionella perspektivet, med rötter i medicin och 

psykologi, har emellertid kritiserats och det har då växt fram alternativa perspektiv för att 
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utmana det traditionella synsättet. Skrtic (1991) argumenterar för sitt alternativa perspektiv 

som han benämner radikal humanism och radikal strukturalism där de specialpedagogiska 

behoven kan ses som sociala konstruktioner och inte som individrelaterade problem.  

Förutom de två grundläggande perspektiven inom specialpedagogiken har även ett tredje 

perspektiv diskuterats. Skrtic (1991) benämner ett tredje perspektiv, tolkningsparadigmet, 

som utgår från att människan ska ses som en aktiv varelse som konstruerar och skapar sin 

verklighet. Detta sker med hjälp av olika verktyg som namn och begrepp vilka gör den sociala 

verkligheten begriplig för den enskilda individen. Hur den enskilde individen upplever sin 

sociala verklighet beror då på vilka verktyg som individen i fråga fått tillgång till. Ser man på 

människan som självständig och med fri vilja att skapa sina miljöer, eller att hon kontrolleras 

av dem? Att se på eleven som en aktiv varelse som är med och konstruerar sin verklighet 

innebär att läraren måste inta ett kritiskt förhållningssätt till de egna undervisningsmetoderna 

och klassrumsmiljön, för att på så vis kunna ge eleven de rätta verktygen. I denna 

undersökning är jag intresserad av att studera hur skolan som pedagogisk verksamhet 

konstruerar sin verklighet. Hur ser man på eleven? Vilken verklighet visar sig i 

åtgärdsprogrammens formuleringar? Hur kan jag förstå dem? 

Enligt Nilholm (2005) kan tolkningsparadigmet även utgöra en viktig del av ett 

dilemmaperspektiv. Vetenskapsrådet (2007)  menar att dilemmaperspektivet blir synligt då 

skolans ideologiska uppdrag konfronteras i den dagliga verksamheten. Dessa dilemman kan 

betraktas som motsättningar som finns inbyggda i skolans vardag och utbildningssystem, 

problematiken inom skolans praktik och organisation måste studeras och tydligöras för att 

motsättningarna ska kunna minska. Utbildningssystemet hanterar dilemman som handlar om 

elevers likhet och olikhet, ”att skolsystemet ska möta elevers olikhet och de etiska och 

politiska problem detta innebär” (Nilholm 2005, s.133). Dessa dilemman innebär till exempel 

att alla elever ska bemötas utifrån sina olikheter samtidigt som de ska få samma kunskaper. 

Nilholm menar också att vi vill att alla ska bedömas utifrån sina förutsättningar och inte 

jämföras med andra, men att denna jämförelse samtidigt är en del av vår grundläggande 

kultur. Nilholm (2006)  ser här även begreppet inkludering som en utmaning till det 

traditionella perspektivet. Det han kallar det kritiska perspektivet har kritiserat 

marginaliseringen av olika elevgrupper och förordar alla elevers rätt till delaktighet i skolan. 

Det kritiska perspektivets mening överensstämmer med inkluderingsbegreppet, och att det ska 

ses i kontrast till det kompensatoriska perspektivet som han menar fortfarande dominerar den 



 

18 

 

specialpedagogiska forskningen. Ett kritiskt perspektiv innebär att svårigheterna lokaliseras 

till faktorer utanför individen där elevers olikhet är något som det pedagogiska arbetet måste 

anpassas till:  

 

Det kritiska perspektivet uttrycker alltså i mångt och mycket en helt annan syn på 

specialpedagogiken och dess funktioner än man har i det kompensatoriska perspektivet  

(Nilholm 2006 s.17). 

 

Det kritiska perspektivet markerar en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Perspektivet 

skulle säga något nytt om hur skolan bör bemöta denna grupp av barn, det vill säga att skolan 

ska utgå från elevers olika förutsättningar. Att upprätta ett åtgärdsprogram utifrån det kritiska 

perspektivet innebär att de föreslagna åtgärderna på individ – grupp – och organisationsnivå 

tar sin utgångspunkt i elevers olikhet. Det pedagogiska arbetet ska anpassas efter det och 

elevens svårigheter ska ses i relation till faktorer utanför individen, d.v.s. till skolans miljö 

och undervisning. 

 

 

4. DISKURSANALYS 
 

För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av en 

diskursanalytisk metod. Diskurser representerar eller föreställer verkligheten, olika diskurser 

skapar just sin mening, sitt sammanhang och sin egen förståelse (Börjesson, 2001). Vad är det 

då man menar man när man talar om individ – grupp – och organisationsnivå? En diskurs kan 

också förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(a.a.s.7). Vårt sätt att tala och skriva spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer. ( Winter Jörgensen & Philips. 2010). 

Diskursanalys handlar om en analys av de mönster som språket är strukturerat i beroende på 

vilken social domän vi agerar i. Den sociala domän som jag har studerat, agerat i, är en 

specifik del av skolans värld där jag försökt att förstå och analysera de mönster som språket i 

åtgärdsprogrammen är strukturerade i. 
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Diskursens grundläggande innebörd handlar om vad som är möjligt att säga under en viss tid 

eller kultur (Andreasson, 2009).  Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär att 

fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det skulle ha kunnat sägas.  Med diskurser 

skapas mening, sammanhang och förståelse:  

 

Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt.[…] i en 

diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man granskar 

dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar 

(Börjeson, 2010. s.23). 

 

Diskursanalytikerns intresse handlar om att se hur verkligheten skapas och inte hur 

verkligheten är. Han eller hon ställer sig frågan: ”Hur kommer det sig att verkligheten är 

konstruerad på just det sättet”? (a.a.s.23). Börjesson beskriver också diskursanalys som den 

”språkliga vändningen”. Relationen mellan språk och så kallad verklighet problematiseras. 

Diskursanalytikern försöker följaktligen besvara frågor om hur språkets innebörder definieras 

på bestämda sätt i givna sammanhang, frågor som jag i min undersökning också försöker att 

besvara. I min undersökning tittar jag på hur verkligheten skapas kring åtgärdsprogrammens 

formuleringar, inte hur den fysiska verkligheten kring eleven ser ut.  

Diskursanalys kan anses vara både metod och teori då de är sammanlänkade med varandra 

(Winter m.fl. 2010).  För att använda diskursanalys som metod finns det därför vissa 

teoretiska grunder att följa. Man kan dock med fördel föra in andra icke diskursanalytiska 

perspektiv för att få ett s.k. mångperspektiviskt arbete. Diskursanalysen grundar sig på 

socialkonstruktionismen. Winter m.fl. (2010) använder sig av Vivien Burr och hennes fyra 

premisser för att beskriva socialkonstruktionismen. Den första premissen handlar om 

konstruktionismens syn på kunskap, att kunskap inte kan ses som objektiv sanning då det är vi 

själva som skapar och kategoriserar vår verklighet. Detta kan förstås som att sanningen är 

relativ och att det inte finns en sanning då varje människa skapar sin sanning. Den andra 

premissen handlar om att vi alla är präglade av vår kultur och historia, och att våra identiteter 

och världsbilder är föränderliga och kunde varit annorlunda. Min kultur och historia präglar 

även min syn på sanningen, och min världsbild hade tett sig annorlunda om jag levt i en annan 

tid. Men eftersom min världsbild är föränderlig så kan även min syn på sanningen förändras.  

Den tredje premissen är att kunskap skapas genom sociala processer, vi bygger upp 

gemensamma sanningar genom sociala interaktioner. Skolan som pedagogisk verksamhet 

skapar sin gemensamma sanning genom sina sociala interaktioner. Den sista premissen 
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innebär att den skapade sanningen ser olika ut i olika sociala världar, detta får då också olika 

sociala konsekvenser. Skolan som pedagogisk verksamhet och skolans styrdokument kan ses 

som olika sociala världar. De skapar sina egna sanningar vilket kan ge olika sociala 

konsekvenser. 

 

Diskursanalysens syn på språket bygger på strukturalismen och poststrukturalismen som 

menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket (Winter m.fl. 2010). Vi 

skapar och konstruerar representationer och innebörder av verkligheten med hjälp av språket. 

Strukturalismen och Saussure ansåg att tecken får sin innebörd genom sin relation till andra 

tecken: ”ett tecken får sitt specifika värde genom att skilja sig från andra tecken” (a.a. s.16). 

Exempelvis får ordet” bil” får sin innebörd genom att det skiljer sig från ”cykel” och ”båt”, 

och det skiljer sig från ”pil” och ”sil”, allt som det inte är. Saussure menar också att språkets 

innebörd är fast och oföränderligt. Poststrukturalismen och därefter diskursanalysen har utgått 

ifrån Saussure`s tankar om språk och verklighet, men har frångått uppfattningen att språket är 

fast och oföränderligt. Man tror fortfarande på att språkets tecken får innebörd genom att 

skilja sig från andra tecken, men även att tecknens innebörd kan variera utifrån vilket 

sammanhang de används i. Språket är alltså föränderligt där innebörden skiftar mellan olika 

diskurser.  

 

Winter m.fl.(2010) pekar på fyra gemensamma huvudpunkter inom poststrukturalism och 

diskursanalys. Dessa punkter handlar om att språket inte är en avspegling av en redan 

existerande verklighet, språket hjälper till att skapa verkligheten. Språket är också strukturerat 

i mönster eller diskurser, där innebörden skiftar från diskurs till diskurs. Det handlar även om 

att dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker, samt att bevarandet 

och förändringen därför ska sökas i konkreta kontexter där språket sätts i spel.  

 

Michel Foucault är ett namn som förknippas med diskursanalys. Jag vill därför kort nämna 

honom då det är hans tankar och teorier som ligger till grund för diskursanalysen. Winter 

m.fl.(2010) menar att med Foucault kommer man även i kontakt med begreppen makt och 

sanningseffekter.  Makt ska enligt Foucault förstås som produktivt och skapande, att vi ska se 

makt som ett tillfälle till att skapa sociala möjligheter. Med makt skapar vi alltså vår sociala 

omvärld men samtidigt utesluts då också andra möjligheter, ”makt är med andra ord både 

begränsande och produktiv” (Winter m.fl. 2010 s.20). Utifrån Foucault`s sätt att se på makt så 
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är det vi själva, med hänsyn till vår världsbild, som avgör om åtgärdsprogrammet skapar 

möjligheter eller hinder, dvs. är produktiva eller begränsande. Hur vi talar- skriver om våra 

elever kan ses utifrån Foucault`s maktbegrepp. Beroende på hur vi väljer att skriva fram 

eleverna så skapar vi möjligheter eller hinder för eleverna att utvecklas. Foucault (2003) var 

inte intresserad av den som hade makt, han var mer intresserad av hur de som underordnas 

faktiskt drabbas av makten. Foucault menar även att det är omöjligt att nå fram till sanningen 

då sanningseffekterna skapas inom olika diskurser. Att vi skall intressera oss för hur 

sanningen skapats inom de olika diskurserna, och inte ägna oss åt frågan om den verkligen är 

sann eller falsk (Winter m.fl. 2010). 

 

Det finns flera olika diskursiva angreppssätt och de kanske mest kända är diskursteori, kritisk 

diskursteori samt diskurspsykologi. Dessa tre olika perspektiv delar viss grundsyn men har 

uppstått inom olika discipliner och då utvecklat egna särdrag. Winter m.fl. (2010) menar att 

”alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap (a.a s.31). 

Utifrån dessa olika diskursiva förhållningssätt har jag valt att fokusera på Ernesto Laclau`s 

och Chantal Mouffe`s angreppssätt, diskursteori. Diskursteori använder sig av teorier och 

metoder som lämpar sig för undersökningar av kommunikationsprocesser och hur språket är 

konstruerat i olika sociala sammanhang. Språket ses följaktligen som en central punkt inom 

det diskursteoretiska perspektivet. Diskursen skapar en värld som ser sann ut för talaren 

(Börjesson, 2003). 

 

Jag kommer här under att kort skriva om diskursteori samt redogöra för några centrala 

begrepp inom diskursteori.  

 

4.1DISKURSTEORI 

 

Laclau och Mouffe  tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska teorin som menar att ingen 

diskurs är en sluten enhet och att olika diskurser vill låsa fast språkets innebörd på just sitt 

sätt. Det som är överordnat i diskursteorin är tanken att sociala fenomen aldrig är färdiga eller 

totala, att innebörder och definitioner aldrig slutgiltigt kan fixeras. Det kommer hela tiden nya 

diskurser som vill låsa fast språkets innebörd på just sitt sätt och då ge nya förklaringar. 

(Winter m.fl.2010). Detta kallas även för att det förs en diskursiv kamp där man vill nå 
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hegemoni. De olika diskurserna vill låsa fast språkets innebörd på sitt sätt och därmed bli 

överordnad andra diskurser. I min undersökning vill jag belysa vilka innebörder som 

konstrueras inom skolans pedagogiska verksamhet och som visar sig i åtgärdsprogrammens 

formuleringar. Och hur förhåller sig den innebörden i förhållande till skolans styrdokument 

vad gäller individ – grupp – och organisationsnivå?  

 

Laclau och Mouffe talar om ett tomt tecken (empty signifer), och som inte kan kallas för ett 

begrepp förrän vi fyllt det tomma tecknet med, för oss, mening och innebörd (Assarson, 

2007). Den innebörd som vi fyller det tomma tecknet med kan däremot variera alltefter 

tidpunkt, avsikt, intresse och sammanhang. Dessa tecken får mening av dem som för tillfället 

har tolkningsföreträde, vilket gör att det är en omöjlighet att låsa fast en innebörd i de tomma 

tecknen (Winter m.fl.2010). Tecknen anses då vara kontingenta, d.v.s. föränderliga och 

tillfälliga. I det här avseendet betraktas ordet som ett tomt tecken. Jag ser individ – grupp – 

och organisationsnivå som tomma tecken. Dessa tomma tecken fylls med innebörder som gör 

dem till ett begrepp. Vad har då den pedagogiska verksamhet som jag undersökt fyllt de 

tomma tecknen individ – grupp - och organisationsnivå med för innebörder?  

 

Trots att diskursteorin ser på språket som ett socialt fenomen vill vi ändå ständigt försöka att 

låsa fast tecknens innebörd i bestämda förhållande till andra tecken. Genom att försöka låsa 

fast innebörder i gemensamma konventioner skapar vi vår verklighet. De tecken som är 

mångtydiga kallas för element, och en diskurs försöker att göra elementen till moment genom 

att reducera dess mångtydighet till entydighet. Det är dessa ständiga försök till fixering och 

som aldrig helt lyckas som ger en ingång till analysen. Diskursteorins syfte är att kartlägga de 

processer som försöker fastställa tecknens innebörd, där också vissa innebörder uppfattas som 

naturliga (Winter m.fl. 2010).  Laclau & Mouffe menar att diskursen är kontingent, den 

definierar innebörden på ett sätt men den bestämmer inte att definitionen ska vara på det sättet 

i all framtid (Winter m.fl. 2010). Diskursteorins utgångspunkt är alltså att ingen diskurs kan 

etableras absolut, det finns alltid andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och 

då ger andra riktlinjer för det sociala handlandet. Att innebörder aldrig slutgiltigt helt kan 

fixeras kan även kopplas till synen på den absoluta sanningen, som enligt Foucault, aldrig helt 

kan uppnås. Var och en uppfattar sanningen på sitt eget sätt, och det kan ha inverkan på att 

den språkliga innebörden och definitionen aldrig helt kan fixeras. Men det är också genom 
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språket och den diskursiva kampen som det ges möjligheter till förändringar. (Winter m.fl. 

2010). 

De olika diskurser som denna undersökning avser är teoretikernas diskurs och utövarnas 

diskurs. Med teoretikernas diskurs menas här de olika styrdokument som finns upprättade för 

skolan, och som formellt reglerar skrivandet av åtgärdsprogram. Det finns där beskrivet hur 

man bör arbeta med åtgärdsprogram samt en definition av vad som avses med individ – grupp 

- och organisationsnivå. Med utövarnas diskurs menas här den diskurs som visar sig i 

åtgärdsprogrammens formuleringar i skolans pedagogiska verksamhet. Åtgärdsprogrammen 

fungerar idag inte som det var tänkt. Kan vi förstå det genom att undersöka hur de olika 

diskurserna definierar sina verkligheter?  Vad är det som möjliggörs och inte, i och genom de 

olika diskurserna?  

 

 

5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Utifrån Laclau´s och Mouffe´s  resonemang (Winter m.fl, 2010) om ett tomt tecken väljer jag 

att betrakta individ – grupp – och organisationsnivå som just tomma tecken.  Avsikten med 

detta arbete är att undersöka vilka innebörder just dessa tre tomma tecken fylls med och som 

därmed gör dem till begrepp.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur individ – grupp – samt organisationsnivå skrivs 

fram och definieras i texten i konkreta åtgärdsprogram inom pedagogisk verksamhet, och hur 

denna beskrivning förhåller sig till definitioner i de styrdokument som formellt reglerar 

skrivandet av åtgärdsprogram.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Vilken innebörd blir synlig i de undersökta åtgärdsprogrammen vad gäller individ- grupp- och 

organisationsnivå? Vilken diskurs råder hos utövarna? 

Hur ser innebörden ut i de undersökta åtgärdsprogrammen i förhållande till skolans 

styrdokument vad gäller individ- grupp- och organisationsnivå?  

Hur kan resultatet av denna jämförelse förstås som aspekter av möjligheter respektive hinder  

för skolans praktik? 
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6. UNDERSÖKNINGSFÖRFARANDE  
 

6.1 URVAL  
 

Undersökning avser att analysera och beskriva vad utövarnas diskurs, d.v.s. den diskurs som 

blir synlig i åtgärdsprogrammen, lägger för innebörd i individ – grupp – och 

organisationsnivå, och hur dessa definitioner sedan ser ut i förhållande till teoretikernas 

diskurs. För att kunna genomföra min undersökning och besvara mina frågeställningar 

behövde jag ett antal åtgärdsprogram. Jag valde åtgärdsprogram skrivna i tre olika 

grundskolor under åren 2008- 2010. Att jag valde åtgärdsprogram från de åren berodde 

framför allt på att jag då ansåg mig få aktuella data. 

I mitt urval ansåg jag det viktigt att de insamlade åtgärdsprogrammen kom från olika skolor. 

Detta för att då troligen kunna få en bredare bild av åtgärdsprogrammens innehåll. Skulle jag 

finna några gemensamma drag? Hur skulle variationen se ut? Av samma skäl försökte jag 

också att få en spridning över årskurserna, åtgärdsprogrammen skulle då bli skrivna av ett 

större antal olika personer och för olika elever. Jag har samlat in 41 åtgärdsprogram från år    

1  -  9 fördelat över tre medelstora grundskolor i en storstad. Alla tre skolor har elever från år 

F till år 9. 
 

 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 

5 elever 5 elever 7 elever 4 elever 6 elever 5 elever 3 elever 2 elever 4 elever 

Tabell över antal insamlade åtgärdsprogram per skolår. 

 

 

6.2 PROCEDUR, ETISKA ÖVERVÄGANDE VID DATAINSAMLING OCH DATABEARBETNING 
 

Åtgärdsprogram är juridiskt sett allmänna handlingar, såvida de inte är sekretessbelagda, och 

skall enligt skollag finnas dokumenterade på våra skolor. Det innebör att de finns tillgängliga 
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för utomstående och regleras enligt offentlighets och sekretesslagen i 23 kap.2 § (SFS 

2009:400). 

 

När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling, t. e x. en individuell utvecklingsplan 

eller ett åtgärdsprogram har hon eller han rätta att läsa handlingen på stället eller få en kopia av 

den.  (Skolverket, 2010, s.24). 

 

Vid urvalet tog jag en första kontakt via telefon med respektive skolas rektor då jag berättade 

samt förklarade mitt arbete och syfte med undersökningen. Det bestämdes tid och plats då jag 

skulle komma till respektive skola för att hämta de önskade åtgärdsprogrammen. Rektorn vid 

skolorna gav mig, efter mina önskemål om spridning över årskurserna samt utformade under 

åren 2008-2010, ett antal avidentifierade och icke sekretessbelagda åtgärdsprogram. 41 

åtgärdsprogram samlades in. De var tämligen jämnt fördelade över de tre skolorna. Vid 

överlämnandet av åtgärdsprogrammen gav jag också rektorerna ett skriftligt dokument där jag 

återigen förklarade syftet med min undersökning. Missivbrevet förtydligade även att all 

information skulle behandlas konfidentiellt.   

 

De etiska riktlinjerna som har legat till grund för min undersökning har utgått från 

Vetenskapsrådet (2009). De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet anser jag vara uppfyllt då jag 

både muntligt och skriftligt informerat rektorerna om undersökningens syfte. Även 

samtyckeskravet anser jag vara uppfyllt då åtgärdsprogram juridiskt sett är allmänna 

handlingar, och samtycke behöver då inte efterfrågas. Då inga sekretessbelagda 

åtgärdsprogram lämnats ut samt att alla åtgärdsprogram är avidentifierade där varken namn, 

personnummer eller skola finns med anser jag också konfidentialitetskravet vara uppfyllt 

 Nyttjandekravet anser jag vara uppfyllt då de medverkande rektorerna är informerade om den 

färdiga uppsatsens ändamål samt blivit erbjudna att ta del av resultatet. 

 

För att söka svar på frågeställningarna i de insamlade åtgärdsprogrammen arbetade jag med 

att försöka finna något mönster i det som skrivits. Vad kunde jag finna i åtgärdsprogrammens 

formuleringar som skulle ge svar på mina frågor? Fanns det några likheter och skillnader 

under respektive nivå och programmen emellan? Vad kunde jag se för mönster i de skrivna 

åtgärdsprogrammen? Skulle jag finna något mönster alls programmen emellan? 
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I den diskursanalytiska undersökningen handlar det alltså inte i första hand om att sortera utsagorna om 

världen i dem som är riktiga och dem som är felaktiga. Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har 

sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna - och vilka sociala konsekvenser 

som olika diskursiva framställningar av verkligheten får.  

(Winter m.fl. 2010 .s.28). 

 

För att hitta dessa mönster tolkade jag formuleringarna i åtgärdsprogrammen. I ett 

mångperspektivistiskt arbete vill jag här även ta stöd av hermeneutiken och dess 

tolkningslära. Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå, vi tolkar när vi inte förstår, och 

att vi tolkar för att vi vill förstå. ”Att tolka är att ange betydelser. Det gör vi när vi inte 

omedelbart förstår den verklighet vi är delaktiga i, när förståelsen inte räcker till”. (Ödman 

2007 s.71). Men vi tolkar det också som något, vilket gör att det också skulle kunna ses som 

något annat. Det finns flera sätt att förstå världen på och vi i kan aldrig ställa oss utanför oss 

själva när vi tolkar, vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar.  Hur jag tolkar och förstår 

formuleringarna i åtgärdsprogrammen beror alltså på min förförståelse av världen och det får 

naturligtvis också konsekvenser för denna undersökning. Därför beskriver jag min 

förförståelse i avsnitt 6:3. 

 

6.3 MIN FÖRFÖRSTÅELSE 
 

Bestämmelserna om särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i och med den nya skollagen 

(SFS 2010: 800) även i förskoleklassen. Då jag arbetar i förskoleklass har jag tidigare, utifrån 

den gamla skollagen (SFS 1985: 1100), inte varit berörd av denna bestämmelse. Jag har alltså 

inte någon personlig erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram. I mina tidigare studier har jag 

dock kommit i kontakt med frågor kring åtgärdsprogram, uppgifternas innehåll har varit att 

skriva åtgärdsprogram för de elever som uppgiften gällde. Detta var mitt första möte med 

åtgärdsprogram och dess innehåll. Utgångspunkten bestod då av en ganska vag förförståelse 

av vad ett åtgärdsprogram var och dess syfte. Att skriva åtgärdsprogram sedda ur ett 

helhetsperspektiv där såväl individ – grupp – som organisationsnivå skulle innefattas 

upplevde jag inte heller helt enkelt. Jag sökte därför efter kunskap i litteraturen, och då 

framförallt i skolans styrdokument. Det har gett mig en viss teoretisk förförståelse för vad 

individ – grupp – samt organisationsnivå innebär. Kanske hade min teoretiska förförståelse 

omvärderats eller sett annorlunda ut om jag också i praktiken utformat åtgärdsprogram. Att i 
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verksamheten omsätta teori till praktik är inte alltid så enkelt och självklart. Mina antaganden 

och min förståelse kring åtgärdsprogram och individ – grupp – och organisationsnivå är dock 

formade utifrån min teoretiska förförståelse och det är ett sätt, att förstå det på. 

6.4 TILLFÖRLITLIGHET 
 

Med validitet eller giltighet menas att man mäter det som man avser att mäta. Ger resultatet en 

sann bild av det som undersökts?  (Stukat, 2005).  Foucault menar att vi inom diskursanalysen 

inte kan nå fram till sanningen då ”sanningseffekter” skapas inom diskurserna, där var och en 

har sitt bestämda sätt att tala om och förstå världen. Vi kan inte ge den enda möjliga 

framställningen utan bara en version. (Winter m.fl.2010). Utifrån detta resonemang menar jag 

att mitt resultat, dvs. min version av världen, inte kan ses som den enda sanningen, men att det 

kan vara en version och pusselbit till att förstå världen, och att resultatet förhoppningsvis ändå 

skapar tankar och kunskap för att fortsätta utveckla detta ämne. Jag vill också här ta stöd av 

hermeneutiken och dess tolkande process som jag anser ha vissa likheter med Foucault och 

hans tankar kring vad kunskap är och hur vi förstår den.  Hermeneutiken menar att det finns 

flera sätt att förstå världen eller en viss händelse på (Ödman 2007).  En hermeneutisk, 

tolkande ansats utgår från att vi är historiska varelser, något som visar sig när vi tolkar och 

hur vi förstår. ”Vi kan inte förstå utan att redan ha förstått” (a.a. s.102). Vår historia, vår 

bakgrund och våra erfarenheter har alltså inverkan på vår förförståelse och det finns alltid 

andra som ser världen på ett annat sätt. Våra tolkningar kan dessutom aldrig betraktas som 

slutgiltiga, de kommer att omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv: ”Vi fryser ett 

ögonblick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.” (a.a.s.107.)  

 

Reliabilitet (pålitlighet) handlar om att jag skall kunna göra om min undersökning upprepade 

gånger samt att andra skall kunna göra om samma undersökning (Hartman, 2006). Men 

reliabiliteten kan aldrig bli helt perfekt då man uppfattar och upplever världen på olika sätt 

(Johansson & Svedner, 2006). Utifrån dessa tankegångar vill jag hänvisa till samma 

resonemang som ovan. Foucault menar att var och en har sitt bestämda sätt att tolka och förstå 

världen, vilket troligtvis då skulle innebära att resultatet i min undersökning inte skulle bli 

samma vid upprepade undersökningar. Tillförlitlighet och kvalitet i kvalitativa studier handlar 

mycket om noggrannhet och klarhet (Larsson, 1993). Genom att jag försökt att så sakligt och 

noggrant som möjligt ge läsaren möjlighet att följa min undersökning, från början och fram 
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till resultatet, har jag gett läsaren möjlighet att få insyn i processen och därmed öka 

tillförlitligheten. 

 

Som diskursanalytiker gäller det att försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen 

förförståelse (Winter m.fl. 2010). Som forskare måste jag i största möjliga mån ställa mig 

främmande inför mitt material Men vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar vilket gör att 

jag aldrig helt kan ställa mig utanför mitt material. Därför måste jag vara medveten om mina 

värderingar och tolkningar för att på så vis reflektera över min förförståelse som annars kan 

komma att överskugga analysen. Om jag även följer socialkonstruktionismens tankar att alla 

innebörder i princip är kontingenta, föränderliga, gör det också att jag kan ställa mig mer 

öppen inför det givna och rikta nya frågor till det kända.  

 

 

7. RESULTAT 

 

Här under redovisas resultatet av undersökningen, vad det är som jag kommit fram till utifrån 

de frågeställningar som jag tidigare formulerat. För att beskriva hur skolans styrdokument 

definierat individ – grupp - och organisationsnivå har jag tagit stöd av Skolverkets två skrifter 

”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram” (2001a), samt ”Kartläggning av 

åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan” (2003). Jag väljer att i mitt resultatkapitel 

inleda varje del med text från styrdokumenten för att sedan redovisa de analyserade 

åtgärdsprogrammen, detta för att ge läsaren möjlighet att läsa resultatet av min analys med 

styrdokumentens text i åtanke. Jag har även valt att redovisa en del kvantitativ data för att på 

så vis kunna precisera resultatet för läsaren. 
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7.1 ÅTGÄRDSPROGRAMMENS  OLIKA  MALLAR 
 

Datamaterialet i form av 41 åtgärdsprogram från tre olika grundskolor är alla skrivna utifrån 

varje enskild skolas mall. Dessa mallar är i utformningen olika varandra och de benämns här 

som mall 1, 2 och 3 (se bilaga). Åtgärdsprogrammen innehåller rubrikerna individ- grupp- och 

organisationsnivå. I mall 1 finns ”Skolans åtgärder” med som huvudrubrik till de olika 

nivåerna. I samtliga åtgärdsprogram står organisationsnivå först av nivåerna för att sedan i 

turordning följas av grupp- och individnivå. Här skall även den ansvarige för varje nivå 

skrivas in. Även målet med vad man vill uppnå finns med som rubrik i samtliga mallar. Mall 

3 skiljde inte på lång- och kortsiktiga mål, vilket görs i mall 1 och 2.  Mall 1 innehåller också 

plats för att beskriva elevens starka sidor där både eleven, vårdnadshavaren och pedagogens 

beskrivningar efterfrågas. Här beskrivs också anledningen till att åtgärdsprogrammet 

upprättas, och där även elevens egen uppfattning finns med som rubrik. I mall 2 och 3 

efterfrågas inte motsvarande. Alla tre nivåer finns med i samtliga mallar. Den person som 

ansvarar för att de föreslagna åtgärderna genomförs skrivs också in på de tre nivåerna. Att det 

är skolans åtgärder som skall skrivas in under respektive nivå finns med i mall 1, förutom det 

ges ingen ledtråd till vad de olika nivåerna bör innehålla.  

 

 

7.2 INDIVIDNIVÅ   
 

Enligt Skolverkets texter handlar individnivå om frågor och åtgärder utifrån den enskilde 

elevens: 

- styrkor  

- kunskaper och intressen  

- behov  

- svårigheter  

- eventuell extern utredning 

 

I de granskade åtgärdsprogrammen framträder en annan bild. Där beskrivs på individnivå 

framförallt åtgärder som riktar sig direkt till eleven. Det används formuleringar som: 
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NN får enskilda instruktioner vid behov. 

NN läser en stund varje dag. 

NN får tillgång till övningsmaterial som passar. 

Extra träningsuppgifter t.ex. mattestenciler som för att utveckla områden NN är osäker på.   

 

Dessa individinriktade åtgärder består mestadels av ren färdighetsträning. Träningen består 

oftast i att träna inom ett visst kunskapsområde, exempelvis matte eller svenska, men det 

förekommer även inom idrott där åtgärderna består i motorisk träning genom exempelvis:  

 

NN ska träna på kullerbyttor. 

NN ska träna balansgång. 

NN ska träna öga -hand koordination. 

 

I 30 av programmen under individnivå står pedagogen som ansvarig för att åtgärderna 

genomförs. I 8 av de 41 åtgärdsprogrammen finns det dock ingen person alls nämnd som 

ansvarig för åtgärder på individnivå.   

 

I19 av de 41 åtgärdsprogrammen står även hemmet/vårdnadshavaren med som ansvarig under 

denna nivå. Åtgärderna består i att eleven får skoluppgifter som denne skall arbeta med i 

hemmet. De skoluppgifter som eleven inte hunnit göra färdig under lektionstid blir då 

vårdnadshavarens ansvar att se till att de genomförs.  Det visas genom följande exempel på 

formuleringar:   

          

Vårdnadshavare stöttar NN med hennes skolarbete hemma. 

NN arbetar hemma med de uppgifter han inte hunnit färdigt i skolan. 

NN får hjälp och stöd med hemuppgifter.   

 

I 6 av de 41 åtgärdsprogrammen står också eleven med som ansvarig. Detta innebär att det  

ligger på elevens ansvar att de insatser som riktas till elev själv blir genomförda. Dessa 

insatser formuleras bland annat på följande sätt:  

 

 

NN ska jobba flitigt. 

NN ska läsa alla uppgifter noggrant. 

NN ska alltid vara på lektionerna. 
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De styrkor som beskrivs i åtgärdsprogrammen handlar om elevens personliga egenskaper. 

Detta är egenskaper som emellertid saknar betydelse i förhållande till elevens behov, 

intressen, mål och åtgärder. De skrivs bland annat fram på följande sätt: 

 

NN är snäll och vänlig. 

NN delar med sig. 

NN försöker så gott han kan. 

 

Sammanfattning av individnivå:  

Den diskurs som tydligast framträder under de granskade åtgärdsprogrammens rubrik 

individnivå handlar om den enskilde elevens svårigheter. Att individnivå definierats på detta 

sätt innebär att man utgår från att det är eleven som är bärare av problemen, vilket då också 

medför att åtgärderna riktas direkt till eleven. Det visas tydligt i de åtgärder som mestadels 

består av sådant som pedagogen konkret kan ge eleven i form av stenciler och 

övningsmaterial. Det gemensamma i förhållande till hur styrdokumenten konstruerat sin 

verklighet kring begreppet individnivå är just att de föreslagna åtgärderna utgår från  

elevens svårigheter. Däremot visar analysen att hänsyn inte tas till elevens styrkor, kunskaper, 

behov och intressen. Möjligtvis kan det tolkas som att den föreslagna motoriska träningen kan 

kopplas till ett behov hos eleven att få träning i dessa färdigheter då de kan sammankopplas 

med den kognitiva inlärningen.  

 

7.3 GRUPPNIVÅ  

 

Enligt skolans styrdokument handlar gruppnivå om frågor och åtgärder utifrån:  

- Gruppens sammansättning.  

- Klimatet i gruppen, är det ett stödjande eller försvarsinriktat klimat? 

- Är det ett positivt klimat?  

- Hur ser relationerna ut mellan såväl eleverna som mellan elever och pedagoger?   

- Bemötandet av elever, hur är förhållningssättet och attityder till elever i 

svårigheter? 

- Är det en avspänd atmosfär mellan lärare och elever?  
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- Arbetssättet, lärares förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar och behov. 

 

 

I de granskade åtgärdsprogrammen definieras gruppnivå framförallt utifrån att den föreslagna 

åtgärden innefattar ordet ”grupp”. Detta är dock inget som då rör gruppen, det handlar ändå 

om att insatserna riktas till individen. Att arbeta/träna ensam eller i liten/mindre grupp är 

dessutom den mest framträdande åtgärden på gruppnivå. Detta är begrepp som ständigt 

återkommer och i 31 av de 41 åtgärdsprogrammen finns åtgärden ”att arbeta i mindre grupp” 

beskriven, som i följande exempel: 

  

 NN får träna läsning ensam eller i en liten grupp ett par gånger i veckan. 

  NN får vara i den mindre mattegruppen. 

  NN arbetar ibland i mindre grupp eller en stund enskilt. 

  NN tränar läsning ensam eller i en liten grupp. 

 

I 27 av de 41 åtgärdsprogrammen är åtgärden riktad till eleven när hon/han är i sin 

grupp/klass. Åtgärden verkställs alltså när individen är i grupp, men är i själva verket riktad 

direkt till individen. De formuleras bland annat genom följande exempel: 

 

NN får hjälp med att sätta en deadline för arbetet under en lektion. 

NN behöver enskild plats att sitta på när han arbetar med matte i den större gruppen. 

NN får vägledning i hur han kan planera veckans arbete.  

 

 

I 2 av de 41 åtgärdsprogrammen finns det under rubriken gruppnivå beskrivet åtgärder som är 

sedda utifrån pedagogens bemötande och förhållningssätt till eleven i behov av särskilt stöd, 

samt klimatet och relationerna i gruppen. På gruppnivå här blir då åtgärderna riktade till 

pedagogen och innehållet i lektionen, vilket visas på följande sätt: 

  

Ett tydligt salutogent bemötande – (se, hörd och berörd.) 

Livskunskapslektionerna fokuserar på samarbete, att kunna vara sig själv och våga säga nej. 
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Pedagogen/ pedagoger står övervägande som ansvarig i 33 av de 41 programmen. I 7 

åtgärdsprogram står ingen skriven som ansvarig under gruppnivå. Förälder står med som 

ansvarig i 2 av programmen, samt handledare i 1 åtgärdsprogram. Pedagogen ses under 

rubriken gruppnivå alltså som den ansvarige att fullfölja de åtgärder som övervägande riktas 

till individen. 

 

Sammanfattning av gruppnivå:  

Den diskurs som framträder i de undersökta åtgärdsprogrammen är att ordet ”grupp” har 

innebörden/ underförstår att åtgärden ska hamna under rubriken gruppnivå. Det handlar då om 

att eleven är i en mindre/liten grupp, men också att åtgärden sker när eleven är i sin 

grupp/klass. Det är också vanligt att det är flera pedagoger som står som ansvariga under 

rubriken gruppnivå. Detta kan innebära att de då definieras som en ”grupp” pedagoger, vilket 

också kan vara avgörande att åtgärden hamnar under rubriken gruppnivå. Dessa definieringar 

innebär alltså att åtgärderna trots allt blir riktade till individen, vilket i sig också omöjliggör 

det som skolans styrdokument förordar vad gäller gruppnivå. De menar bl.a. att det är viktigt 

att fundera över lärares arbetssätt och klimatet i gruppen. I förhållande till vad 

styrdokumenten säger finns det endast i 2 av de 41åtgärdsprogrammen åtgärder beskrivna 

utifrån bemötande och förhållningssätt till elever, samt relationerna i klassen där då 

undervisningen anpassas efter behovet.  

 

7.4 ORGANISATIONSNIVÅ  

 

Enligt Skolverket handlar organisationsnivå om frågor och åtgärder utifrån:       

 

- Skolans människosyn, kunskapssyn och syn på lärande påverkar 

verksamhetens kultur.  

- Attityder och värderingar kring uppfattningen om skolans uppdrag. 

- Arbetslagets behov av stöd och kompetensutveckling. 

- Rådande föreställningar om individers förutsättningar för lärande samt 

synsätt på elever i behov av särskilt stöd. 
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Att kunna ge eleven undervisning i en annan grupp än sin klass, och då framförallt i en 

mindre grupp är den åtgärd som framförallt skrivs fram även under rubriken organisationsnivå 

i de granskade åtgärdsprogrammen. I 37 av de 41 åtgärdsprogrammen formuleras åtgärder 

som beskriver olika grupper som ex: mindre grupp, elevens val, hemspråksundervisning, 

livskunskap och tid för måluppfyllelse (TFM). Åtgärderna berör skolan som organisation på 

det sättet att den kan möjliggöra och tillsätta resurser, men resurserna riktas fortfarande till 

den enskilde individen. I åtgärdsprogrammen formuleras detta genom följande exempel: 

 

NN har matematik i en liten grupp. 

NN får undervisning i svenska i en mindre grupp bestående av 9 elever. 

NN får studiehandledning i somaliska.  

NN ska gå på TFM. 

 

 

I 7av de 41 åtgärdsprogrammen finns det ingen skriven som ansvarig under organisationsnivå. 

I de övriga 34 beskrivs rektor som den ansvarige under denna nivå. I 14 av programmen står 

även pedagogen med som ansvarig. Det som här kan anses som gemensamt för de undersökta 

åtgärdsprogrammen är att rektor står som ansvarig under organisationsnivå och hans/hennes 

befogenheter att styra över skolans resurser. 

 

I 3 av de 41 åtgärdsprogrammen finns det under rubriken organisationsnivå åtgärder som kan 

anses utgå från arbetslagets behov av kompetens, samt att arbeta kring uppfattningen om 

skolans uppdrag: 

 

Arbetslaget får handledning och fortbildning efter behov. 

Skolan arbetar aktivt med värdegrunden. 

 

 

Andra mönster som blir synliga under rubriken organisationsnivå: 

De hjälpmedel som främst föreslås i åtgärdsprogrammen handlar om redskap i form av 

dataprogram men även miniräknare, daisy - och mp3-spelare förekommer. Dessa hjälpmedel 

finns även beskrivna på individnivå men återkommer på organisationsnivån där det då ligger 

på rektors ansvar att införskaffa dessa hjälpmedel till den berörda eleven. Att 
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organisationsnivå ges innebörden att det handlar om rektors ekonomiska befogenheter visar 

då även detta på. De riktade insatserna berör dock endast individen och inte organisationen. 

 

Sammanfattning av organisationsnivå:  

Analysen visar att definieringen av organisationsnivå i de undersökta åtgärdsprogrammen  

underförstått kan ha innebörden  att det handlar om rektors befogenheter att styra över olika 

resurser. Resurserna handlar framförallt om att eleven som är i behov av stöd skall kunna ingå 

i en mindre/liten grupp, men det handlar även om att rektors införskaffande av olika 

hjälpmedel till eleven. I praktiken innebär denna definition av organisationsnivå emellertid att 

det inte är något som berör organisationen enligt vad styrdokumenten förordar. Även om 

organisationen kan ses som problemlösare berör åtgärden ändå främst individen, 

problematiken ses ur ett individperspektiv. Att utgå från att skolans verksamhet och kultur 

påverkar individen och dess lärande är frågor och åtgärder som inte visar sig i de undersökta 

åtgärdsprogrammens formuleringar. I förhållande till styrdokumenten finns det endast i 3 av 

de 41undersökta åtgärdsprogrammen åtgärder beskrivna utifrån arbetslagets behov av stöd 

och kompetensutveckling. Samma siffror gäller uppfattningen om skolans uppdrag.   

 

 

7.5 ÖVRIGA MÖNSTER I DE UNDERSÖKTA  ÅTGÄRDSPROGRAMMEN 
 

Gemensamt för de undersökta åtgärdsprogrammen i alla årskurser, är att de upprättas p.g.a. 

oro för att eleven inte skall nå målen i respektive år, och då framförallt i ämnena matematik 

och svenska. Det visar sig också att de åtgärder som föreslås i programmen är liknande 

oavsett elev och problematik. Insatserna till eleverna i behov av stöd ser alltså likadana ut 

även om problematiken för eleverna är olika. Jag har även haft möjligheten att kunna följa två 

elever i deras åtgärdsprogram mellan åren 2008-10. Åtgärdsprogrammen visar att ingenting 

hänt med elevernas problematik under dessa år, svårigheterna finns kvar. Det intressanta är att 

de föreslagna åtgärderna ändå blivit oförändrade genom åren, detta trots att samma 

problematik kvarstår.   
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8. DISKUSSION 

8.1 METOD - OCH RESULTATDISKUSSION 
 

Jag kommer här att reflektera över mitt val av metod samt om möjliga aspekter som skulle 

kunna påverka resultatet.   

 

I min undersökning var jag intresserad av att studera språkets innebörd, hur begrepp 

definieras och formar vår verklighet. Då diskursteori används som ett sätt att se på relationen 

mellan språk och verklighet ansåg jag den som en möjlig metod för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Texter gör anspråk på att säga något om verkligheten (Börjesson, 2010). Att 

sätta sig in i och försöka förstå diskursanalys som teori och metod har dock inte varit alltför 

enkelt. Diskursanalys är inte en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga ansatser som man 

kan använda på många olika sociala områden och i många typer av undersökningar 

(Winter.m.fl.2010).  Jag har därför valt att fokusera på och använda mig av de begrepp och 

ansatser inom diskursteori som jag ansett varit tillämpliga för min undersökning.  

 

Jag har inte haft tillgång till alla eventuella kartläggningar över elevens behov av stöd, de 

beskrivningar som ska ligga till grund för ett åtgärdsprogram. Detta skulle kunna innebära att 

min tolkning och förståelse eventuellt sett annorlunda ut om jag också haft tillgång till dessa 

underlag.  

 

Jag har tidigare redogjort för att jag aldrig helt kan göra mig fri från min egen förförståelse, 

vilket då alltid har en viss påverkan av resultatet. Men om jag som forskare ändå är medveten 

om detta kan jag i största möjliga mån ”ställa mig utanför” och då vara så objektiv som det är 

möjligt i undersökningens process. Detta har i praktiken inte varit alltför enkelt att uppnå, och 

det har varit något jag ständigt fått påminna mig själv om under hela uppsatsarbetet. I vilken 

mån jag lyckats med att ” ställa mig utanför” får vara upp till läsaren att bedöma. Winter m.fl. 

(2010) skriver även om diskursanalytikern att ”det finns alltid andra positioner varifrån 

verkligheten skulle se annorlunda ut” (a.a. s.29), samt att inom den socialkonstruktionistiska 

premissen är det en förutsättning för all kunskap att den är en representation av världen bland 

andra möjliga representationer. Som forskare intar jag alltid en position i förhållandet till 

undersökningen och att den positionen delvis bestämmer resultatet, men att det också alltid 
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finns andra positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut. Jag menar att jag utifrån 

detta resonemang kan visa resultatet av en representation, och min förhoppning är att jag med 

min undersökning och dess resultat ska kunna bidra med en pusselbit i arbetet med att 

utveckla innehållet och syftet med åtgärdsprogrammen. Jag presenterar alltså ett resultat 

utifrån min förförståelse och vald teori och metod.   

 

8.2DISKUSSION AV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT  
 

 Resultatet visar att de två diskurserna, teoretikernas diskurs och utövarnas diskurs har olika 

definitioner främst av grupp- och organisationsnivå. Dessa tomma tecken har fått innebörd 

och blivit till begrepp, de två diskurserna fyller dem dock med olika innehåll. Dessa diskurser 

representerar sina egna verkligheter, de tillskriver grupp – och organisationsnivå olika 

innebörder och ger då även olika riktlinjer. Det mest framträdande är att grupp- och 

organisationsnivå i utövarnas diskurs ges en innebörd som främst rör individen. Åtgärderna 

blir individinriktade oavsett under vilken nivå de beskrivs. Gruppnivå definieras med ordet 

grupp, vilket i praktiken dock enbart påverkar individen och inte gruppen. Organisationsnivå 

ses synonymt med ordet rektor och innefattar rektors ekonomiska befogenheter. Åtgärderna 

påverkar då inte heller organisationen utan riktas direkt till individen. Detta innebär för eleven 

att elevens skolproblem enbart relateras till eleven själv, eleven äger problemet. Man utgår 

inte från elevens hela skolsituation utan enbart från individen, skolans problem fortsätter att 

bli elevens problem. Med dessa definitioner når inte heller åtgärdsprogrammen sitt tänkta 

syfte, att stödet till individen ska ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, att se på 

utveckling och lärande genom ett samspel mellan många olika faktorer på olika nivåer. Jag 

kan dock se en viss samklang mellan de båda diskurserna där den gemensamma innebörden 

av individnivå handlar om att åtgärderna utgår från den enskilda elevens svårigheter. Denna 

innebörd är emellertid mest framträdande i utövarnas diskurs. Teoretikernas diskurs förordar 

även att åtgärder ska utgå från elevens styrkor, behov, intressen och eventuell extern 

utredning.  

Jag har tidigare skrivit att i diskursanalys granskar man texterna för att undersöka vad de 

underförstår, omöjliggör samt vad de möjliggör (Börjesson, 2010). Vad är det då som 

möjliggörs och inte genom de olika diskurserna? Vad möjliggörs om man på individnivå 

enbart talar om elevers svårigheter jämfört med om man på individnivå också inkluderar 
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elevers styrkor? Redan i Lgr 80 betonades vikten av att åtgärdsprogrammen skulle utgå från 

varje elevs starka sidor, detta för att stärka elevens självuppfattning och självtillit. Den 

intentionen omöjliggörs emellertid i utövarnas diskurs genom att de enbart talar om elevens 

svårigheter och inte inkludera elevens starka sidor i åtgärdsprogrammen.  

Vad är det då som kan bli möjligt eller omöjligt att göra om gruppnivå definieras av att ordet 

grupp finns med i de beskrivna åtgärderna?  De undersökta åtgärdsprogrammen visar att ordet 

grupp i åtgärderna framförallt har innebörden att eleven får sin undervisning i en mindre 

grupp. I första hand ska åtgärdsprogrammet användas för att anpassa undervisningssituationen 

i den ordinarie klassen eller gruppen (Skolverket, 2003). Eftersom eleven i utövarnas diskurs 

flyttas ut från klassrummet till en minde grupp möjliggörs inte undervisning i den ordinarie 

klassen. Det förhindrar sin tur även att undervisningen och lärandemiljön i elevens ordinarie 

grupp studeras, något som annars skulle kunna möjliggöra en förändring av pedagogiken och 

lärarens arbetssätt. Enligt Skolverkets allmänna råd (2008) ska orsaker till en elevs svårigheter 

i första hand sökas i hans eller hennes möte med undervisningens innehåll och lärandemiljön. 

Det är dock mycket ovanligt att lärarens undervisning studeras (Skolverket, 2003). Detta visar 

sig även här i utövarnas diskurs. 

Vad innebär det för vad som blir möjligt eller omöjligt att göra om organisationsnivå ses 

synonymt med rektorn och hans eller hennes befogenheter att styra över skolans resurser? 

Och vad innebär det i jämförelse med om lednings- och maktstrukturerna på skolan kan 

behöva studeras för att förstå varför t ex en viss syn på elever i svårigheter dominerar 

(Skolverket, 2003). Då det är rektorn som har befogenhet att styra över skolans resurser 

möjliggörs det visserligen att de tänkta åtgärderna blir genomförda. Åtgärderna är dock 

framförallt individinriktade vilket på organisationsnivå omöjliggör att krav på en förändring 

av lednings – och maktstrukturen på skolan synliggörs.  

Intressant är emellertid att utövarna ändå förväntas att följa teoretikernas diskurs då 

åtgärdsprogrammens innehåll regleras utifrån allmänna råd och rekommendationer från 

Skolverket:  

 

Ett allmänt råd utgör en författning.[…] Råden bör således följas såvida skolan inte kan visa att den 

uppfyller bestämmelsen fastän man handlar på andra sätt (Skolverket.2010, s.6). 
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Skolan som pedagogisk verksamhet förväntas alltså att följa styrdokumentens allmänna råd 

vad gäller åtgärdsprogrammens innehåll. Resultatet visar dock att de två diskurserna vill låsa 

fast språkets innebörd på sina egna sätt, det förs en diskursiv kamp. Teoretikernas diskurs har 

inte lyckats med att låsa fast språkets innebörd på sitt sätt och bli överordnad utövarnas 

diskurs. Tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt kallar Laclau och 

Mouffe för tomma tecken. (Winter m.fl.2010 ). Begreppen individ- grupp – och 

organisationsnivå kan ses som tomma tecken där var och en lägger in sin egen innebörd och 

på så sätt skapar sin verklighet. Men även om diskursen definierat innebörden på ett sätt så är 

diskursen ändå enligt Laclau och Mouffe för alltid kontingent (Winter m.fl.2010). 

Innebörderna är kontingenta och därför föränderliga, så om de förändras, förändras också 

omvärlden och vi får andra möjligheter att tänka och handla (a.a.s.150). De anser vidare att 

man med diskursteori kan utforska möjligheter till förändring. Målet är att man kan se 

varifrån förändringen med sannolikhet kan påbörjas. Utifrån detta resonemang visar denna 

undersökning att målet för förändring sannolikt kan påbörjas främst i tecknen grupp- och 

organisationsnivå. Genom att då påbörja en förändring hos dessa tecken kan det öppna upp för 

andra möjligheter att tänka och handla. De sociala konsekvenser som detta då skulle kunna 

resultera i är att åtgärdsprogrammen kan närma sig deras en gång tänkta syfte, nämligen att 

komma bort från de individinriktade åtgärderna och istället lägga fokus på skolans miljö och 

undervisning. Det är framförallt undervisningen och verksamheten som ska utvärderas, inte 

eleverna (Asp- Onsjö, 2010).  

 

Jag har tidigare skrivit om att graden av samarbete pedagogerna emellan kan vara indikatorer 

på hur väl åtgärdsprogrammen fungerar. I de skolor där en låg grad av samarbete existerar kan 

man anta att undervisningssvårigheter inte kommer i fokus (Pearson, 2003). Då resultatet i 

undersökningen visar att olika undervisningsmetoder i stort sett inte alls diskuteras i 

åtgärdsprogrammen kan vi anta att det existerar en låg grad av samarbete pedagogerna 

emellan. Samarbete och dialog i arbetslaget kan skapa förutsättningar att förtydliga 

problematiken och synliggöra både pedagogiska strategier och samspelsaspekter (Asp - Onsjö 

(2010), s.19). 

 

I resultatet framkommer det även att placering i mindre/liten grupp för elever i behov av 

särskit stöd är den mest förekommande insatsen. Att föreslå placering i liten grupp är inte en 
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särkilt vanligt åtgärd enligt Skolverket (2003).  Detta påstående skiljer sig alltså åt i min 

undersökning där mindre/liten grupp är en övervägande vanlig åtgärd, en åtgärd som också är 

lika förekommande i alla årsklasser. Att placera eleven i särskilda undervisningsgrupper kan 

ses som ett sätt att ge eleven mer tid, anpassat innehåll och som ett sätt att klara 

undervisningen för resten av klassen. Men även att övriga elever har rätt att befrias från 

kamrater som stör (Skolverket, 2008). 

Undersökningen visar också att åtgärden - arbeta i liten grupp, som jag ser som en 

individinriktad åtgärd, framförallt hamnar under grupp och organisationsnivå. Precis som 

tidigare forskning och litteratur uppvisar även resultatet i denna undersökning att 

åtgärdsprogrammen har starkt fokus på individens problem och individinriktade åtgärder.  

Stödet tar inte sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv och mindre sällan beskrivs åtgärder 

som handlar om grupp- och organisationsnivå. De tre olika nivåerna individ – grupp - och 

organisationsnivå finns visserligen med som rubrikform i samtliga av de undersökta 

åtgärdsprogrammen, men det framträdande är att åtgärderna ändå blir individinriktade oavsett 

under vilken nivå de beskrivs. Att det är mycket ovanligt med åtgärder som passar in under 

organisation - och gruppnivå bekräftas också av Skolverket (2003).  

Ett annat mönster som framkommer i de undersökta åtgärdsprogrammen handlar om den 

ansvarige under respektive nivå. I samtliga mallar finns det beskrivet vem eller vilka som står 

som ansvarig för respektive åtgärd. På individnivå finns förutom pedagogen även hemmet och 

eleven själv med som ansvarig. I mall 1 finns det förtydligat att det är skolans åtgärder som 

skall beskrivas, det kan då anses anmärkningsvärt att hemmet och eleven står som ansvariga 

för skolans åtgärder. Skolor lägger ett alltför stort ansvar för stödåtgärderna på eleven och 

elevens vårdnadshavare. Fokus ska ligga på skolans åtgärder. (Skolverket, 2008).  Mallens 

utformning styr här vad som är möjligt att skriva, de som fyller i mallen ger dock mallen ett 

annat innehåll. Det råder alltså en diskursiv kamp mellan mallens utformning och de som 

fyller i mallen.   

 

Undersökningen visar också att pedagoger använder sig av samma formuleringar i 

åtgärdsprogrammen trots elevers olika problematik. Att åtgärderna är samma oberoende av 

hur svårigheten och problematiken ser ut framkommer även hos Skolverket (2001 b, 2003). 

Jag kunde också följa två elever och deras åtgärdsprogram genom åren 2008- 10. Det visar sig 

att åtgärderna förblev oförändrade genom åren, trots att åtgärdsprogrammen visade att samma 
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svårigheter kvarstod. Även Hjörne & Säljö (2008) har i sin forskning noterat att 

åtgärdsprogram ser exakt likadana ut efter 1,5 år. Detta kan då tyckas som slentrian, men det 

bör framförallt ge anledning till att fundera på om de föreskrivna åtgärderna är adekvata då de 

inte gett resultat. Asp – Onsjö (2010) skriver också om detta och menar att många elever får 

fel sorts stöd, att stödet inte stämmer överens med behoven. Utifrån detta resonemang kan det 

även finnas anledning att fundera kring åtgärdsprogrammens funktion. Är det ett dokument 

som styr verksamheten i praktiken? Det är viktigt att betrakta åtgärdsprogrammet som en 

betydelsefull del i det elevstödjande arbetet, och att regelbundet följa upp och utvärdera om 

skolans insatser har lett fram till önskat resultat. ( Persson, 2004). Att de undersökta 

åtgärdsprogrammen visar åtgärder som ser likadana ut år efter år kan vara uttryck för att 

åtgärderna inte följts upp och utvärderats.  Detta omöjliggör i sin tur att åtgärdsprogrammen 

är ett dokument som även i praktiken styr verksamheten. 

 

Bristande måluppfyllelse, d.v.s. svårigheter att nå målen i skolan, är det som oftast beskrivs 

som orsak till att elever är i behov av särskilt stöd och då anledningen till att åtgärdsprogram 

skrivs. Detta skiljde inte heller årskurserna åt. Däremot uttrycktes inte i något av programmen 

en oro för elevens sociala utveckling som en orsak för upprättande av åtgärdsprogram Detta är 

annars något som Skolverket (2001a) skriver som något som ska ses som en signal till att ett 

åtgärdsprogram kan behöva utarbetas. Samma litteratur tar även upp vikten av att både 

läroplanens och kursplanernas mål måste finnas med som utgångspunkter i 

åtgärdsprogrammen, både mål att sträva mot samt mål att uppnå. Resultatet visar att det 

övervägande bara är kursplanens uppnåendemål som finns med som utgångspunkt i de 

undersökta åtgärdsprogrammen. Tänkvärt här är att kursplanen beskriver vad eleven skall 

göra för att nå uppnåendemålen i respektive skolår, medan läroplanen beskriver vad skolan 

skall göra för att eleven skall nå målen. Att då kursplanen är utgångspunkt kan också leda till 

att svårigheterna och problemen individualiseras. 

 

Skolornas mallar skiljer sig åt och elevens starka sidor finns endast som rubrik i mall 1 (se 

bilaga). Skolans styrdokument beskriver vikten av att elevens styrkor skall vara en 

utgångspunkt att bygga vidare på i åtgärdsarbetet. Men även om elevens styrkor finns 

beskrivna i mall 1 går det inte i något av åtgärdsprogrammen att finna åtgärder som utgår från 

dem. Att det inte finns någon tydlig överensstämmelse mellan beskrivning och åtgärder 

framkommer även hos Hjörne & Säljö (2008). De starka sidor som finns beskrivna i 
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åtgärdsprogrammen handlar dessutom om personliga egenskaper hos individen som ex. snäll, 

glad och positiv. Dessa beskrivningar om elevens starka sidor saknar i sammanhanget 

betydelse och blir lösryckta. Begreppen refererar till hur eleven är och inte till vad eleven gör, 

elevens kompetenser (Skolverket, 2008).  De beskriver inte sådant som eleven är bra på. 

Eleven framstår och underförstås som icke – kompetent.  

 

Vilket specialpedagogiskt perspektiv visar sig då i de undersökta åtgärdsprogrammens 

formuleringar? Den verklighet som visar sig i åtgärdsprogrammens formuleringar kring 

individ- grupp- och organisationsnivå är en ”osynliggjord” lärare där inget av undervisningen 

eller klassrumsmiljön tas upp. Skrtic (1995) menar att undervisningsmetoderna är sociala 

konstruktioner som bygger på skolans tradition, en tradition som återspeglar en lärare som 

inte reflekterar eller intar ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningen. Detta 

traditionella perspektiv visar sig även i åtgärdsprogrammens formuleringar, vilket kan ses 

som en förklaring till att åtgärderna riktas till individen och inte till undervisningsmetoder 

eller miljön runt eleven. De undersökta åtgärdsprogrammen visar även utifrån Nilhoms 

resonemang kring de olika perspektiven ett mer traditionellt perspektiv och synsätt. De 

föreslagna åtgärderna riktas direkt till individen och åtgärderna består i att eleven placeras i en 

mindre grupp, ett icke inkluderande stöd. Detta är ett perspektiv som enligt både Sktic (1995) 

och Nilholm (2006) dominerat såväl den specialpedagogiska praktiken som den 

specialpedagogiska forskningen. Ett perspektiv som här visar sig i utövarnas diskurs.  

För att åtgärdsprogrammen ska utgå från att se på individen och dess lärande ur ett 

helhetsperspektiv, att elevens svårigheter ses ur såväl individ- grupp som organisationsnivå. 

kan ett mer alternativt synsätt vara en möjlighet. Tydligt är ändå att fler perspektiv än tidigare 

försöker begreppsliggöra det specialpedagogiska området (Vetenskapsrådet, 2007). Att 

verksamma i skolan då diskuterar vilka grundläggande perspektiv som där råder och hur de 

hanterar olika dilemman är av vikt eftersom olika perspektiv ger olika konsekvenser för 

skolans pedagogiska verksamhet, och som då även visar sig i formuleringen av 

åtgärdsprogrammen. 
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9. VIDARE FORSKNING 
 

Under mitt arbete med denna undersökning har ett antal frågeställningar dykt upp, frågor som 

inte rymts inom ramen för denna undersökning men som skulle kunna ligga som underlag för 

vidare forskning. Framförallt har jag funderat över åtgärdsprogrammens betydelse för eleven.   

Kan det till och med vara så att åtgärdsprogrammen mer stjälper än hjälper? Vilken självbild 

skapas hos eleven om problemen och svårigheterna läggs på eleven? Förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka hur eleverna själva upplever åtgärdsprogrammen. Upplever de 

åtgärdsprogrammet som ett verktyg och stöd i sitt lärande och sin utveckling? Känner sig 

eleven delaktig i upprättandet av åtgärdsprogrammet, och i så fall på vilket sätt? Att se på 

åtgärdsprogrammen och dess innehåll utifrån ett elevperspektiv känns därför som ett 

angeläget forskningsområde i den fortsatta utvecklingen av åtgärdsprogrammen.   
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BILAGA 
ÅTGÄRDSPROGRAM       Mall 1 

Namn:    Personnr: 

Skola:     Årskurs: 

Plats för mötet:   Datum: 

Närvarande: 

Anledning till att åtgärdsprogram upprättas: 

Elevens egen uppfattning till åtgärdsprogrammet: 

Elevens starka sidor: 

Elevens uppfattning: 

Vårdnadshavarens uppfattning: 

Pedagogernas uppfattning: 

Elevens behov/sidor att utveckla: 

Långsiktiga mål: 

Kortsiktiga mål: 

Skolans åtgärder: 

Organisationsnivå:    Ansvarig: 

Gruppnivå:      Ansvarig: 

Individnivå      Ansvarig: 

Underskrifter 

Elev  Vårdnadshavare  Pedagog 

Uppföljning (datum och plats): 

 

Originalet lämnas till ansvarig rektor. 

En kopia lämnas till vårdnadshavare, en kopia sätts in i elevens IUP -pärm /  -mapp. 
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ÅTGÄRDSPROGRAM     Mall 2 

Namn:    Födelsedatum: 

Skola:    Klass:  Datum: 

 

Långsiktiga mål: 

 

 

Åtgärder – organisationsnivå: (ansvarig inom parentes) 

 

 

Åtgärder – gruppnivå: (ansvarig inom parentes) 

 

 

Åtgärder – individnivå: (ansvarig inom parentes) 

 

 

Datum för uppföljning: 

 

Datum för utvärdering: 

 

 

Underskrift deltagare/handledare och vårdnadshavare 
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ÅTGÄRDSPROGRAM    Mall 3 

 

Elevens namn:    Personnummer: 

 

Mål: 

 

 

Organisationsnivå    Ansvar/tid: 

 

 

Gruppnivå: 

 

 

Individnivå: 

 

 

Deltagare: 

Vårdnadshavare:  Vårdnadshavare: 

Elev:   Personal: 

 

Utvärdering:  tid:  plats:   
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