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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på lärares och specialpedagogers förhållningssätt 

gentemot pedagogisk hantering av elever som saknar diagnos men har ett åtgärdsprogram. För att 

besvara studiens frågeställningar har både kvalitativ och kvantitativ metodansats valts samt 

kombinerats. Resultatet bygger på frågeställningarnas tre teman: åtgärdsprogrammets nytta, 

undervisningens utformning samt kriterier för utvärdering och revidering. 

  

Resultatet visar att dessa frågor är komplexa dilemman bestående av flera beståndsdelar, dels på 

grund av spänningen mellan målstyrning och enskilda skolors specifika omständigheter och dels 

utifrån pedagogernas skilda uppfattningar om pedagogik och specialpedagogik. 

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram, elever i behov av särskilt stöd, specialpedagogik 

 

Abstract 

The purpose of this study has been to identify teachers’ and special education teachers’ approach 

on pedagogical management of students lacking a diagnosis but are involved with action 

program. To attain answers to the study’s questions a combination of a qualitative and 

quantitative research approach has been chosen. The result is based on the question 

formulations’ three themes: the benefit of the action program, the teaching disposition and the 

criteria for evaluation and revision. 

 

The result shows that these questions are complex dilemmas comprised of several components, 

partially because of the tension between management by objectives and individual schools’ 

specific circumstances and partially because of educators’ divided perception on the science of 

education and special education. 
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Inledning 

Tanken bakom denna studie är att undersöka lärares och specialpedagogers förhållningssätt 

gentemot elever som saknar diagnos men har ett åtgärdsprogram sett ur ett dilemmaperspektiv. 

Även om många skolor erbjuder en god lärandemiljö finns det elever i svårigheter som är i behov 

av särskilt stöd under kortare eller längre perioder av sin skolgång. Enligt Skolverkets(2013:5) 

allmänna råd finns det en lång process som föreligger innan beslut om åtgärdsprogram fattas 

såsom identifiering, rapportering, rektors uttalande, utredning, ansvarsfördelning, föräldrar och 

deras barns position i processen.  

 

Mitt intresse kring åtgärdsprogram väcktes i samband med mitt arbete som lärare i matematik. 

Under lektionstiden kunde jag se att ett par elever lämnade pågående undervisning på grund av 

att specialpedagogen ville jobba med dem separat. När jag frågade specialpedagogen vilket ämne 

hon ville undervisa i svarade hon matematik. För mig, som valt matematik som huvudinriktning 

på lärarprogrammet, väckte hennes uttalande en viktig fråga, nämligen vad jag gjorde för fel 

under mina matematiklektioner eftersom några elever behövde annan undervisning utanför 

klassen. Det väcktes också följdfrågor hos mig kring specialpedagogik, delaktighet, inkludering 

och särskiljning från reguljär undervisning. Med andra ord min egen praktik inom läraryrket 

öppnade nya infallsvinklar kring en viktig fråga för mig själv nämligen mitt ansvar för att vara en 

del av en skola för alla barns utveckling. Många rapporter om brister och problematik kring 

åtgärdsprogram i hela Sverige gör att man som lärare blir väldigt försiktigt och mer noggrann om 

sitt sätt att leda elever. Till exempel när man läser Skolinspektionens (2012) senaste rapport att 

åtgärdsprogram ”är fortsatt ett område där de ser behov av förbättringar på många 

skolor/…/åtgärderna ofta fokuserad på brister hos eleven, och tar sällan sikte på vad som kan 

förbättras i den ordinarie undervisningssituationen” (ibid. 12), blir man tveksam om sig själv i 

första hand. Jag uppfattar att många funderingar kring åtgärdsprogram är bland de viktigaste 

frågorna i dagens läge för hela utbildningsväsendet i Sverige. För att välja inom vilket geografiskt 

område jag ville driva min studie valde jag en skola i närheten av den kommun som jag har bott i 

över 22 år och är välbekant med skolmiljön. En annan anledning som gjorde att jag valde just den 

skolan var att skolinspektionen hade varit där nyligen och efter att ha läst 

skolinspektionsrapporten blev jag ännu mer benägen att sätta igång min studie där. 

 

Min förhoppning med den här studien är att kasta ljus kring visa aspekter av åtgärdsprogram och 

bedöma dess ändamålsenlighet för elever i svårigheter utan diagnos. 
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Åtgärdsprogram – Kort historik 

Enligt Skolverket (2001:17) har åtgärdsprogram funnits som begrepp sedan 1976 då riksdagen 

beslutade att sådana åtgärder skulle upprättas inom grundskolan då behov förelåg. Det var i 

samband med SIA-utredningen (Utredningen om skolans inre arbete) som myntades begreppet 

åtgärdsprogram. Asp – Onsjö (2006:25–26) skriver i sin avhandling att åtgärdsprogrammet skulle 

underlätta för elever i behov av särskilt stöd. Detta var något nytt, eftersom den gängse tanken 

tidigare varit att eleven skulle anpassas till skolan och inte tvärtom. SIA-utredningen, som riktade 

in sig på vad som behövde göras för att skolan skulle kunna ta emot olika typer av elever, 

ifrågasatte 1960- och 70-talens specialundervisning med undervisning av elever i separata 

grupper. Det visade sig att denna typ av undervisning inte gav önskade resultat. Därför var det 

dags att pröva något nytt, dvs. att anpassa undervisningen efter eleverna. SIA-utredningen 

inriktade sig bl.a. på undervisningens innehåll och på olika arbetssätt. Den ville också att 

förhållandet mellan lärare och elev samt elevens relation till andra elever skulle uppmärksammas i 

åtgärdsprogrammet. 20 år senare ändrades grundskoleförordningen så att ett skriftligt 

åtgärdsprogram blev obligatoriskt. 

 

Isaksson (2009:13–16) anser SIA-utredningens förslag som ganska radikala vid den givna 

tidpunkten. Han skriver i sin avhandling, Spänningen mellan normalitet och avvikelse, att utredningen 

var kritisk till hur man vid den här tiden såg på elevers svårigheter. Den påpekade att miljön i 

skolan medverkade till att elever fick svårigheter med skolan. Utredningen ville förändra 

specialundervisningen till insatser av specialpedagogisk art med inriktning både på elever i 

svårigheter och på förebyggande arbete. Utredningen förespråkade att synen på en elevs 

svårigheter i skolan skulle omfatta både miljön i skolan och hur undervisningen sköttes. 

Speciallärarens gick från att ha varit en ensam expert till att bli en ”förändringsagent i skolans 

övergripande arbete”. Specialpedagogen skulle undervisa, vara en sorts handledare till lärarna i 

arbetslaget, men också delta i arbetet med skolans organisation.  

 

En kartläggning av specialpedagogiken i Sverige gjordes senast år 2003 med Skolverkets initiativ. 

I boken, Elevernas olikheter och specialpedagogisk kunskap, belyser författaren Persson (2009) att en 

enkätundersökning riktade till drygt 1200 skolor i landet hade som ändamål att få en ljusare bild 

över tillståndet. ”Avsikten var att kartlägga det faktiska tillståndet i landets grundskolor”(ibid.93). 

Studien år 2003 visar att den reella andelen elever som får specialpedagogiskt stöd i den svenska 

skolan i ett internationellt perspektiv är oerhört stor. Resultatet visade att det ”enligt skolornas 

bedömning var drygt 20 procent av eleverna som ansågs behöva specialpedagogiskt stöd. 



 
3 

Samtidigt angav skolorna att 17 procent fick stöd under det år studien genomfördes, vilket visar 

att var femte elev som bedömdes behöva stöd ändå inte fick det”(ibid.93).  

 

Onsjö (2008) beskriver åtgärdsprogrammet som en form av institutionellt samtal. Hon menar att 

samtalet har setts som något viktigt i den svenska skolhistoria och åtgärdsprogrammet kan skådas 

som en del i denna historia. Samtalens uppgift är både att upplysa och åstadkomma relationer. 

Till skillnad från ”vanliga samtal” är de planerade, de som deltar ska komma överens om något, 

de ska också utvärdera och granska verksamheten men även eleven. Parterna är inte jämbördiga 

utan en hierarki eller rankningssystem finns. Hon beskriver samtalen som institutionella 

informella samtal. Men det finns en spänning mellan avsikten att alla ska få göra sin röst hörd och 

det övertag skolan har i och med sitt tolkningsföreträde (ibid. 13). 

 

Styrdokument 

Under 2010 beslutade riksdagen om införandet av en ny skollag (2010:800) som trädde i kraft den 

1 augusti 2010. Enligt den nya skollagen ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram för elever som är 

i behov av särskilt stöd. Hur och när, ett åtgärdsprogram ska utarbetas är reglerad i skollagen 3 

kapitel. 

- 7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat 

följer av denna lag eller annan författning. 

- 8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 

kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till 

rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

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

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och 

elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet 

beslutas av rektorn. 

- 12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i 

rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser 

från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). 

 

I den senaste läroplanen (Lgr -11) poängteras skolans ansvar att ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov och att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. Därför kan undervisningen aldrig 
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utformas lika för alla” (ibid. 8). Enligt Skolverkets(2013:8) allmänna råd är deras uppgift att ge 

rekommendationer till stöd för hur skolans lagar, förordningar och anvisningar kan appliceras. 

 

Bild 1: Från Skolverkets (2013:12) allmänna råd  

 

Allmänna rådet anser att insatsen med åtgärdsprogram kan betraktas som en process där 

uppföljning och utvärdering periodiskt görs för att inställningen mot målen inte ska förloras. 

Skolverket skriver i sina rekommendationer att åtgärdsprogram ska tas fram genom att eleven, 

personalen i skolan och föräldrarna samverkar. Genom detta ska delaktigheten och medansvaret 

hos föräldrar och elever öka. Skolverkets allmänna råd ger uppmaningen att orsaker till elevers 

svårigheter i skolan bör letas i första hand i deras möte med undervisningens innehåll och 

lärandemiljö. Med andra ord inriktas skolans arbete mot att bringa utrymme för elevers olika 

förutsättningar för lärande och utveckling. (ibid.10) 

 

Av Lgr-11, avsnitt 2.6 följer att rektorn har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens 

uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt att 

undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt 

stöd eller andra stödåtgärder får detta. (Skolverkets allmänna råd, 2013:15) 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ur ett dilemmaperspektiv undersöka lärares och specialpedagogers 

förhållningssätt gentemot pedagogisk hantering av elever som saknar diagnos men har ett 

åtgärdsprogram. Utifrån undersökningens syfte ställs följande frågeställningar: 

 

 Hur bedömer pedagoger åtgärdsprogrammets nytta och ändamålsenlighet för elever utan 

diagnos? 
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 Hur beskriver pedagogerna utformning av den reguljära undervisningen i relation till 

dessa elevers förutsättningar? 

 Vad krävs för att kunna utvärdera eller revidera de särskilda insatserna för dessa elever? 

 

Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras val av metod, urval, bortfall, datainsamling, 

forskningsetiska övervägande samt studiens tillförlitlighet.  

 

Metodval 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har både kvalitativ och kvantitativ metodansats 

valts och kombinerats. Enligt Trost (2012) bör man skilja mellan tre steg i processen kring 

kvantitativa respektive kvalitativa studier. Han menar att datasamlingen som är ett av de första 

stegen i denna process kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. I det andra steget kan 

forskaren välja att bearbeta eller analysera datainsamlingen utifrån kvantitativa eller kvalitativa 

klassificeringar. Och till sist i det tredje steget kan forskaren välja att tolka resultatet antingen 

kvalitativt eller kvantitativt. Med andra ord finns det 8 olika varianter för forskare utifrån 

kombinationer av de tre stegen att välja sin undersökningsmetod (ibid. 21). 

 

Den här studien är således baserad på en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

datasamlingsmetod genom datainsamling via enkäter och kvalitativa intervjuer. I bearbetning och 

analys av data används både kvalitativ och kvantitativ analysmetod. Man kan förtydliga detta med 

Trosts egna ord att ”verkligheten är avsevärt mer komplicerad än att vi klart kan klassificera alla 

studier som antingen kvantitativa eller kvalitativa” (ibid. 22). Enligt Patel och Davidson (2011) 

utmärks den kvalitativa metoden av ett helhetsperspektiv, vilket vid datasamlingen kan flera olika 

datainsamlingsmetoder tillämpas för att ta fram så klar bild från olika håll som möjligt. Det kallas 

den här metoden för ”triangulering”:  

 

Triangulering kan ske på flera olika sätt/…/ Informationen från dessa vägs sedan samman i analysen för att 

ge en så fyllig bild som möjligt. Utfallet av dessa olika metoder kan sammanfalla eller peka åt olika håll och 

båda utfallen kan vara lika intressanta. (ibid. 107) 

 

I denna studie finns tre former och sammanhang för datainsamling för att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar. Den första är lärarens svar på enkäter som utdelades till 

samtliga lärare i en skola, i det andra sammanhanget är specialpedagogers (i samma skola) svar på 

enkäter utdelade till alla i det specialpedagogiska arbetslaget och i det tredje sammanhanget 
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djupintervjuer med två specialpedagoger i arbetslaget i samma skola. Utifrån studiens syfte anser 

jag att de tre formerna i kombination med varandra stämmer överens med studiens ambition att 

försöka få tillförlitliga källor som verktyg under datainsamling som sedan ger en adekvat grund 

för att kunna analysera och tolka lärare och specialpedagogers förhållningssätt gentemot elever, 

som saknar diagnos men har ett åtgärdsprogram. 

 

Urval 

Studien har genomförts på en skola i mellersta Sverige. Skolans verksamhet består av 

förskoleklass och grundskola årskurs 1-9. Skolan har 480 elever, 30 lärare, 5 specialpedagoger och 

personalen är organiserad i fyra arbetslag, arbetslag F-3, arbetslag 4-6, arbetslag 7-9 och 

specialpedagogiskt arbetslag (SPA). Det specialpedagogiska arbetslaget består av 4 

specialpedagoger och en speciallärare med beteckningen SPA. Alla dessa lärare inklusive SPA-

gruppen ingår i den här studien.  

 

Information om skolan 

Skolan ligger i ett område med 53.6 procent invånare med utländsk bakgrund. Det finns ingen 

statistik hur många elever på den här skolan har utländsk bakgrund men uppskattningen, utifrån 

min observation och kännedom av skolan, är att cirka 80 procent av eleverna har utländsk 

härkomst. Enligt skolans hemsida1 fokuserar lärarna där på att åstadkomma en god lärmiljö och 

öka elevernas språkutveckling. Vidare betonas på skolans hemsida att skolan har läsningen i fokus 

och specialpedagoger som hjälper till så att alla elever blir tidiga läsare.  

 

Av Skolverkets nationella statistik (SIRIS)2 för studiens aktuella skola (läsåret 2011/12) framgår 

att 50 procent av eleverna i årskurs 6 nådde kravnivån på samtliga delprov i matematik och 53 

procent i svenska/svenska som andraspråk och 70 procent i engelska.  Vidare framgår att alla 

elever i årskurs 9 har nått målen på det nationella ämnesprovet i engelska och att 35 procent av 

eleverna i årskurs 9 inte har nått målen på nationella ämnesprovet i matematik. Motsvarande 

siffra i svenska/ svenska som andra språk var 20 procent. 

 

Enligt den senaste skolinspektionsrapporten (2013)3 visar att skolans åtgärdsprogram inte 

motsvarar författningskrav och skolinspektionen riktar därför kritik genom att skolans åtgärder 

inte alltid är relaterade till målen i läroplanen och de uppställda kunskapskraven i kursplanerna. 

                                                           
1 – Av forskningsetiska skäl kan preciserad hänvisning till källan inte anges i referenslistan. 
2 – Av forskningsetiska skäl kan preciserad hänvisning till källan inte anges i referenslistan. 
3 – Av forskningsetiska skäl kan preciserad hänvisning till källan inte anges i referenslistan. 
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Och med det menar skolinspektionen att det blir svårt att utvärdera och bedöma resultatet av de 

särskilda specialpedagogiska insatserna. En annan kritik som skolinspektionen lyfter fram rör 

innehållet i individuella utvecklingsplaner. Enligt rapporten är flera av de skriftliga individuella 

utvecklingsplanerna inte utformade på sådant sätt att eleven och vårdnadshavaren ges en tydlig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella målen och kopplingen till 

kunskapskraven är inte heller alltid klar och tydlig. 

 

Bortfall 

Bortfallen i den här studien delas in i två olika kategorier, externa och interna bortfall.  Enkäter 

som inte besvaras alls betecknas som ett externt bortfall. Om pedagoger hoppar över en fråga 

(med eller utan svarsalternativ) men svarar på de övriga frågorna i enkäten räknas det som ett 

internt bortfall. Av de 30 pedagoger som fick tillgång till enkäten valde 12 lärare att svara på den. 

Fyra specialpedagoger och en speciallärare som betecknas SPA-gruppen i den här studien valde 

att svara på enkätfrågor kollektivt. Med andra ord sammanlagt 17 pedagoger av 30 har medverkat 

i den här studien (drygt 50 procent). Det exakta externa bortfallen är oklart eftersom jag inte 

kunde träffa alla lärare i skolan för att dela ut enkätformuläret. Men det interna bortfallet utifrån 

summan av svar som hänvisas i tabeller och diagram (se s.22-33) som finns i resultats del är 

obefintliga. 

 

Etiska överväganden 

Undersökningen genomfördes i enlighet med de fyra etiska principer som ska beaktas enligt 

vetenskapsrådets (2002:4) riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning dvs: 

 

 Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

 Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. (ibid. 7-14) 

 

Efter det första inledande samtalen med rektor för att få hans samtycke till skolans deltagande i 

studien skrev jag två informationsblad (Bilaga 2 & 3) till samtliga lärare och specialpedagoger i 

skolan och informerade om studiens syfte. Deltagarna har gett sitt samtycke till att medverka 

inom den här studien. Alla uppgifter och information om alla berörda pedagoger inom den här 

studien kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Allt insamlat material om 

berörda pedagoger kommer endast att användas inom den här studien.  



 
8 

Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras insamlingsförfarandet, det vill säga teknikerna som består av 

enkätundersökning och intervjuer med specialpedagoger. 

 

Datainsamling via enkäter 

Jag tillbringade två dagar i skolan för att få möjlighet att träffa så många lärare/specialpedagoger 

som möjligt under deras raster i lärarrummet. Jag presenterade syftet med undersökningen 

muntligt på plats till pedagoger samt delade ut enkätformulär till dem. Jag lade en svarsbox som 

var tillgänglig och väl placerad i lärarrummet samt ett par extra enkätformulär vid svarsboxen för 

de lärare som inte var anträffbara. Lärarna fick sex dagars betänketid samt för att svara på 

enkätformulärets frågor. Jag förlängde betänketiden ytterligare med två dagar eftersom det inte 

var tillräkligt med enkätsvar. Själva direktkontakten med pedagoger var väldigt värdefull eftersom 

det öppnade möjligheten för samtal kring syftet med studien som resulterade med vissa 

förändringar i frågeställningar i enkätens sista blad (Se bilaga 3 som är enbart konstruerad till 

SPA-gruppen) samt att dessa samtal med olika lärare gav nya infallsvinklar på mina tankar som 

var fruktbar när jag ville ta nästa steg, att genomföra intervju med specialpedagoger. För att 

konstruera ett enkätformulär googlade jag och fick se en hel del likartade frågor i nästan alla 

kommunala (Utvärderingsenheten, Uppsala Kommun, 2005:3) och rikstäckande undersökningar 

(Kartläggning av åtgärdsprogram, Skolverket, 2000:21) kring åtgärdsprogram. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar valde jag frågor med fasta svarsalternativ som var relevant för den här 

studien plus tre öppna frågor i slutet av enkätformulär.  Huvuddelen av de enkätfrågor med fasta 

svarsalternativ som ställs har omfattat frågor om hur skolan utformar och använder 

åtgärdsprogram, och har utgått från en femgradig skala. Svaren har graderats utifrån skalan ”i 

stort sett alltid”, ”i fler än hälften av fallen”, ” i färre än hälften av fallen”, ”aldrig” samt ”vet ej”. 

Målet för denna metod har varit att få fram svarsalternativ som upplevs som relevanta av 

pedagoger på skolan samt de presenterade svarsalternativen kan täcka i stort sträckning 

problemområdet. 

 

Enkätformulär till specialpedagoger 

Under själva datainsamlingen framfördes ett förslag från SPA som var värdefullt för den här 

studien(SPA-gruppen ville svara på enkätformulären på ett kollektiv sätt). Därför valde jag att ta 

fram det första enkätformuläret och se över det sista bladet som var enbart tre öppna frågor till 

alla pedagoger. För SPA-gruppen ställdes preciserade och kompletterande öppna frågor 

därutöver har andra frågor med svarsalternativ varit det samma som för andra lärare.  
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Datainsamling via intervjuer 

Jag planerade intervjuerna utifrån flera utgångspunkter. Den första tanken var att intervjuerna bör 

genomföras efter att datainsamling med enkätundersökningen var färdig. Tanken med detta var 

att genom läsning av lärarnas och specialpedagogers svar på enkäten få mer adekvat underlag och 

kunskap kring forskningsämnet inför intervju med informanter. För det andra valde jag att 

begränsa mig till att intervjua två specialpedagoger som arbetar i SPA och har lång erfarenhet av 

sitt arbete. Den ena specialpedagogen, som benämns informant B i den här studien, har 35 års 

erfarenhet i sitt yrke och har arbetat i den här skolan i åtta år och den andra specialpedagogen, 

informant A, med 12 års erfarenhet och har under de alla yrkesverksamma åren arbetat på just 

den här skolan. En annan viktig faktor för mig för att välja två pedagoger bland de fyra 

specialpedagoger i SPA- gruppen var deras inriktning på arbete inom den här skolan. En av 

specialpedagogerna (A) arbetar i grundskolans lägre åldrar och den andra (B) arbetar med elever i 

årskurs 7-9. Jag mötte de två specialpedagogerna ett par dagar innan vi bestämde tid för intervjun. 

Jag anser att två intensiva intervjuer var tillräckligt för att inte göra flera intervjuer. 

 

Bild 2: Tankekarta eller minneskarta som användes under intervjuerna som en ram och ett stöd under 

intervjuerna med specialpedagoger 

 

Jag har följt Kvales (1997) rekommendationer för intervjuundersökningens förlopp genom sju 

stadier dvs. tematisering (undersökningens varför och vad klargjorts innan frågan om hur – 

metoden - ställs), planering (med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvs), intervju (med ett 

Nytta 

•motivation hos elever ... 

•uppnår kunskapsmålen ... 

•Bevis för skolan ... 

•Mer kontakt med föräldrar ... 

•Skillnad med IUP ... 

•Negativa konsekvenser ... 

Undervisning 

•Observationer, analyser och handledning  
... 

•Anpassade undervisning ... 

•Fortbildning ... 

Uppföljning 
•Kunskapsrelaterade svårigheter ... 

•Socioemotionella svårigheter ... 

•Vad, hur, när och vem  ... 
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reflekterande förhållningssätt), utskrift (intervjumaterialet transkriberats och förbereds för 

analys), analys (utifrån studiens syfte och på grundval av intervjumaterialets karaktär bestämdes 

analysmetoder som var lämpliga för intervjuer), verifiering och rapportering. (ibid. 85) 

 

För att intervjuerna skulle få en djupkaraktär hade jag sammanställt lärarnas och 

specialpedagogernas svar på enkätfrågor i förväg samt studerat skolans kvalitetsrapport, 

resultatredovisningar, skolinspektionsrapport m.m. och gick igenom ”vad frågan” i studien en 

gång till via de litteraturer kring specialpedagogik och åtgärdsprogram som jag hade tillgång till. 

Jag fick tyvärr inte SPA-gruppens svar på de sista tre preciserade huvudfrågorna innan intervjun. 

Men trots det hade jag skaffat en bra bild om huruvida den information som jag ville få fram 

genom intervjuer kan vara ny samtidigt som studien genomsyras av någon slag vetenskaplig 

värde.  En annan aspekt som jag hade i åtanke hela tiden under intervjuerna var att försöka 

klargöra innebörden av svaren med hänsyn till de tre teman dvs. åtgärdsprogrammets nytta, 

utformning av undervisning och kriterier för utvärdering som kommer att användas vid tolkning 

av datainsamling och analys. En annan viktigt punkt under och strax efter intervjuerna var att de 

två specialpedagogerna som intervjuats kunde ta del av utskrift för att ges återkoppling till mig. 

Utformningen av frågorna hade låg grad av standardisering samt låg grad av strukturering 

eftersom studien är baserad på en kvalitativ analys av resultaten. Vid intervjuerna användes det 

som kallas för ”tratt-tekniken”, vilket innebär att intervjun inleds ”med stora öppna frågor för att 

så småningom gå över till mer specifika” (Patel & Davidson, 2011:78). Under intervjun använde 

jag de tre temana i form av en tankekarta som fanns med i min intervjuguide (Bild2, s.14). Under 

samtalets gång visade det sig att detta var bra både för mig och informanterna som en tydlig ram 

och ett stöd för samtalet. 

                                                               

Tillförlitlighet 

Vid kvalitativa studier handlar validiteten ofta om hela forskningsprocessen skriver Patel (2011).  

  

Begreppen validitet och reliabilitet är så sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet 

reliabilitet/…/ varje kvalitativ forskningsprocess är sålunda unik och det går inte att fixera några regler eller 

procedurer för att säkerställa validiteten. (ibid.106) 

 

Innan enkäten delades ut bad jag två lärare att besvara enkätfrågorna för att försäkra mig om att 

de uppfattar frågornas formulering som jag hade tänkt mig. Efter detta prov gavs bekräftelse på 

att enkätformulären var uppställd på ett sätt som var tillförlitlig i förväg. Dessutom finns likartade 

enkätformulär som prövats många gånger av andra kommunala och rikstäckande undersökningar. 
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En annan punkt är återkoppling mellan lärarnas svar i enkätformulär  med de två 

specialpedagogerna som intervjuades. Detta benämnas för ”kommunikativ validitet” och det 

innebär att de personer som ingått i studien kan ta del av resultaten och ge feedback.(ibid.108) 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter baseras på olika perspektiv som har anknytning till 

specialpedagogik, normalitet och makt. Dilemmaperspektivet, som är ett forskningsperspektiv på 

specialpedagogisk verksamhet, har en framträdande roll i denna studie. Dessa teoretiska 

perspektiv anses fruktbara, eftersom mycket forskning kring elever i behov av särskilt stöd har 

bedrivits med dessa verktyg som grund.    

 

Specialpedagogik ur dilammaperspektiv 

Nilholm (2007:13–95) skriver i sin bok, Perspektiv på specialpedagogik, att specialpedagogik är 

pedagogik där den normala pedagogiken inte betraktas räcka till och är följaktligen intimt 

associerad med de avvikelser mellan barn som tas inom den vanliga undervisningen. Enligt 

honom finns det tre grundläggande perspektiv inom socialpedagogiken: det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Han beskriver att det 

kompensatoriska perspektivets elementära tanke är att kompensera de svårigheter individen har. 

Man grupperar problemen, söker skeenden och förlopp som kan förklara dessa (ofta 

psykologiska/neurologiska) och tar fram åtgärder för att kompensera individens problem. 

Socialpedagogikens roll blir att, med utgångspunkt från elevens brister, träna och anpassa denne 

till kraven från omgivningen. Det kritiska synsättet har såsom åsikt att specialpedagogik inte 

behövs om vissa sociala förändringar görs eftersom socialpedagogiken uppstått genom olika 

sociala processer och utvecklingar, som t.ex. förtryck, yrkesmässiga intressen och skolans 

misslyckande. En annan utgångspunkt som det kritiska synsättet inom specialpedagogik har, är 

att: ”det är inte specialpedagogikens roll som resursmarkör till skolan som irriterar, utan snarare 

sociala orättvisor som härleds till specialpedagogikens innebörder och funktioner” (Ibid. 51).  

 

Nilholm föredrar termen ”dilemman” framför ”dialektisk”, då dilemman saknar lösning. 

Dialektik används ofta när det handlar om teser – antiteser - synteser, dvs. motsättningen upphör 

att synas och blir till något nytt. ”Eftersom verkligheten förhandlas fram genom deltagarnas olika 

perspektiv blir den avhängig vem som har makten att bestämma vilket perspektiv som är det 

riktiga” (ibid.95). Han anser också att perspektivet kunde ha kallats sociokulturellt, eftersom man 

utforskar dilemmat i olika sociokulturella omständigheter, dvs. ”ansatsen har en stark empirisk 
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betoning genom att den knyts till studiet av konkreta kulturella och sociala förhållanden” 

(ibid.61).  

 

Dilemman enligt Nilhom (2005) anses finnas i den moderna utbildningskonstruktionen. Ett 

dilemma är t.ex. att alla elever ska få ungefär samma kunskaper och att systemet måste lämpa sig 

till att eleverna är annorlunda vad gäller t.ex. intressen och duglighet. Nilholm ser tre dilemman i 

utbildningssystemet. Det första rör huruvida utbildningssystem relaterar till elever ur deras 

karaktärsdrag som individer eller som medlemmar i grupper av individer. Vidare ett annat 

dilemma som rör sig om hur man redogör åtskillnader mellan barn och slutligen huruvida elever 

ska kompenseras och utjämnas. Nilholm skriver:   

 

Just att det rör sig om dilemman innebär att utbildningssystemet inte kan lösa upp dessa motstridiga krav 

utan hela tiden försöker skapa någon form av jämvikt inom ramen för dem. Således finns det inte någon 

»enkel» lösning i »specialpedagogiska» frågor. (ibid. 134) 

 

Dilemmaperspektivet har, enligt Nilholm (2007) en öppen inställning till att problem är 

sammansatta. Han anser att detta kan ses som en styrka hos perspektivet, men även kan få det att 

verka otydligt och flyktig. Jag delar denna kritik och menar att en del skolsvårigheter i vissa delar 

av landet möjligen kan förklaras av barriärer i samhället eller av den sociala kontext som eleven 

befinner sig i. Poängen med ett dilemmaperspektiv är att forskare studerar konkreta praktiker i 

utbildningssystem apropå hur olika dilemman hanteras snarare än att ge färdiga lösningar 

(ibid.135). Nilholm diskuterar forskarens roll när det gäller att ha en bestämd åsikt om problemen 

och att vara neutral till de horisonter som områdets aktörer representerar. Riskerar man då att alla 

överblickar ter sig lika bra? Hur vet vetenskapsmannen vilka synvinklar/perspektiv som är bättre? 

Vilket perspektiv ska betonas i vilket kontext? Han anser att ett tankbart utgångsläge bör vara att 

undersökaren är solidarisk med de aktörer som utforskas, ”snarare än med sin egen normativitet” 

(ibid.86). Enligt honom riskerar en vetenskapsman som har svar på de olika problemställningarna 

att förlora själva komplexiteten i bilden.   

 

Inga Andersson (2009:67–69) skriver i sin bok, Samverkan för barn som behöver, att om man har en 

diagnostisk överblick som utgår ifrån att det är uppväxttidens erfarenheter som är den 

omedelbara grunden till att eleven uppför sig som den gör, blir det knepigare och svårare att 

verka för en omställning. Hon menar att om man letar efter källor till problemen hos individen 

eller i hemmiljön, kommer eleverna att ses som likgiltiga offer och problemen som avskild med 

orsak endera hos individen eller miljön. I stället, anser Andersson, är det viktigt att individen och 
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miljön samverkar. ”Grundläggande behov för alla elever är att i skolmiljön få uppleva: materiell 

trygghet, social trygghet, uppskattning, kompetens, självständighet, meningsfulhet, identitet och 

positiv självvärdering.”(ibid.67). Andersson hävdar samtidigt att det inte räcker enbart att 

fokusera på egenskaper hos eleven, läraren eller klassen utan problemet är oerhört komplext och 

inkluderar hela skolmiljön.(ibid.68) 

  

En bra sammanfattning om dilemmaperspektivet anges i Onsjös (2006:34) doktorsavhandling 

nämligen att denna riktning benämns ett dilemmaperspektiv eftersom det studerar skolans 

funktion som en arena där skilda problem blir märkbara och tydliga. Utmärkande för ett dilemma 

är att de konflikter som inte förekommer i något verklig syfte kan lösas. Intressemotsättningar 

bland skilda grupper och mellan olikartade målsättningar på olika nivåer kan enbart behandlas 

provisoriskt. Ett dylikt dilemma berör bland annat synen på elevers olikhet och avvikelse. Alla 

elever ska bemötas med hänsyn till sin olikhet på samma gång som de också ska förvärva ett par 

allmänna kunskaper och lärdomar. Detta dilemma enligt henne skapar i sin tur utgångsläge för 

processer som betingar kategorisering av elever. (ibid. 34) 

 

Normalitet - makt 

Distinktionen mellan normalitet och avvikelse är en viktig faktor för skolans arbete med 

åtgärdsprogram. Att identifiera och definiera elever i behov av särskilt stöd har koppling till 

skolans föreställningar om ”hur det är såväl som hur det borde vara.” (Åsa Bartholdsson, 2010:11). 

Hon menar att skolans arbete med åtgärdsprogram aktualiserar frågor kring normalitet och 

avvikelse. Bartholdsson definierar normalitet något som vi inte bara ”tänker, utan det har en 

handlingsnivå och är något vi gör”. (ibid.11) Bartholdsson anser att normalitet kan studeras 

åtminstone från två perspektiv – utifrån och inifrån:  

 

Utifrånperspektivet anlägger ofta ett avvikelseperspektiv på normalitet. Normalitet förstås då utifrån, 

genom avvikelse/…/Normalitet blir då synonymt med frånvaron av uppenbar avvikelse, ett 

normaltillstånd, medan avvikelse representerar det oönskade uppträdandet, det onormala. (ibid.11) 

 

I frågan om hur det normala skapas och upprätthålls i skolan knyter hon an dels till de 

maktrelationer som råder i skolan och dels till de styrningstekniker som upprättas i skolan 

(ibid.12). I likhet med Bartholdsson anser Isaksson (2009) i sin avhandling att ”skolan hanterar 

det avvikande utifrån kunskaps- och färdighetsmål, men även utifrån skolans fostrande mål i 

termer av normer och värderingar”(ibid.10). Normalitet måste betraktas och förstås ur både 
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preciserade och onyanserade beräkningar och idéer om vad som är ”vanlig” och vad som är 

eftertraktad i en kontext. (ibid. 12) 

 

I frågan om differentiering (särskiljande av barn) lutar sig Andersson (2009) till ett citat från 

professor Ingmar Emanuelsson som beskriver att eleverna har olika förutsättningar. När skolans 

krav skiljer sig från vad eleverna klarar av, beskrivs de som ”svagpresterande elever eller elever 

med svårigheter”(ibid. 72), vilket medför att svårigheterna anses hänföra sig till en enskild person 

och inte till skolundervisningen. Insatserna kanaliseras därför mot kvalifikationerna. Han anser att 

dagens skola saknar den flexibilitet och anpassbarhet som behövs för att passa alla barn. Den 

opersonliga miljön gör det svårt för elever som behöver speciella instruktioner och mycket 

vuxenkontakt (ibid.72). Emanuelsson tar upp både fördelar och nackdelar med att dela upp elever 

i olika grupper eller specialklasser. Den största fördelen är enligt honom att eleven får ta plats och 

kan utvecklas och förbättras socialt och emotionellt. Nackdelen är att elever klassas eller 

”stämplas”, i form av en ”diagnos” eller ”etikett” (ibid.70). Elevens självförtroende försvagas 

eftersom uppfattningen och intrycket av att vara annorlunda blir starkare. Emanuelsson 

förtydligar detta med: 

  

Nackdelen med segregering är att det gärna uppstår en stämpling av eleverna. De får en etikett eller diagnos 

som det blir svårt att bli fri från senare i livet. Deras känsla av att vara annorlunda förstärks, vilket negativt 

påverkar deras självkänsla. (ibid.73) 

 

Anderssons slutsats är att skolans begreppsbestämning om normalitet ställer orimliga krav och 

villkor på ”elever som av olika anledningar är missgynnade i starten” (ibid.69) och detta medför 

en förstärkning av deras svårigheter under skoltiden. Elevernas självförtroende sjunker successivt 

eftersom de mer och mer kommer ”efter i arbetstakten och därmed accelereras deras 

problem.”(ibid.69).  

 

Bartholdsson (2010) belyser i sin bok, Den vänliga maktutövningens regim, vikten av att förstå och se 

maktrelationer, positioner av överordning/underordning som relation och sambandet mellan 

normalitet, makt och fostran/socialisation. Hon problematiserar processer som pågår mellan 

lärare och elever i verkliga livet i skolan och ställer några viktiga frågor som ringar in hennes 

huvudbudskap.  

 

- Om man inte känner igen sin handling som maktutövning – hur ska man nå insikt om när den missbrukas?  

- Om man inte känner igen andras handlingar som motstånd – hur ska man då kunna lyssna, respektera och 

förändra?  
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- Om motstånd förklaras som psykologiska reaktioner och inte ifrågasättanden av den rådande ordningen hur 

ska man då kunna uppfatta signaler om det rådande läget bör problematiseras?  

(ibid.194)  

 

Maktanalys och maktens disciplinerande effekter står i centrum för en av Michel Foucaults 

böcker, Historie de la sexualité (Andersen & Kasperson, 1996:346). Foucaults lokaliserar och 

identifierar två centrala ”maktritualer” eller maktprinciper: Övervakning (Panoptiken) och 

bekännelsen. Han talar om ”bio-makt”, en makttyp vars syfte inte är att döda ”utan att lägga 

beslag på livet från början till slut”(ibid.354). Makten har två inriktningar enligt honom: ”dels en 

disciplinering av individen, dels en reglering av befolkningen”(ibid.354). Han är intresserad främst 

av maktinnehavarens utövning och dess effekter på underordningens nivå. Hans utgångspunkt 

för att definiera maktbegreppet är att makt inte är något man äger, som kan utbytas eller en 

förmåga som någon har. Det är inte liktydligt med ”en institution eller en struktur” eller en 

handling som syftar till att kontrollera andras handlingar. Det har inte heller någon form eller 

bestämd plats utan är något man utövar (ibid.355). Det innebär att institutioner (t.ex. skolan) är: 

 

Operationella instanser, som integrerar och reproducerar existerande maktrelationer. Staten, familjen, 

religionen, produktionen, marknaden etc. utgör koncentrationspunkter som absorberar, samordnar och 

utsprider makt/.../ Makten föregår institutionerna. Dessa reproducerar makten, men producerar den inte. 

(ibid.355 -356).  

 

Kunskap och makt har ett direkt samband med varandra. Det är genom kunskap som människan 

får en maktposition. Detta är ett annat perspektiv av Foucaults teorier om makt som Persson 

(2009) tar upp i sin bok, Elevers olikheter. Han utvecklar sina tankar kring makt på följande sätt: 

 

Det är alltså så att den rationalitet som ligger till grund för ett visst handlande inom en viss institution har 

sin grund i de maktförhållanden som råder inom institutionen/…/Man visar ett ansikte utåt och är 

angelägen att detta skall vara den institutionella policy samtidigt som alla är mer eller mindre medvetna om 

att en annan verksamhet försiggår inom institutionens väggar. (ibid.47-48)   

 

 

 

Resultat 

I denna del redovisas och tolkas resultatet av enkätundersökningen bland pedagogerna samt 

intervjuerna med de två specialpedagogerna utifrån frågeställningarnas tre teman: 

åtgärdsprogrammets nytta, undervisningens utformning samt kriterier för utvärdering. Varje tema 

inleds med en redovisning av det kvantitativa resultatet utifrån enkäten. Sedan presenteras 
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resultatet utifrån öppna frågor och sist i varje tema redovisas det kvalitativa resultatet utifrån 

intervjuerna. I den kvantitativa resultatdelen finns anmärkningar av kvalitativa inslag. 

Informanterna i resultatdelen benämnas med bokstäverna A och B. 

 

Bedömning av åtgärdsprogrammets nytta 

Kvantitativa resultatet 

För att precisera innehållet i åtgärdsprogram ställdes följande fråga till pedagogerna: 

Vilka typer av problem som behandlas i åtgärdsprogram (för elever utan diagnos)? 

 

Tabell 2. Svårigheter för elever utan diagnos som framgår i åtgärdsprogram 

Hinder I stort 
sett 
alltid 

I fler än 
hälften av 
fallen 

I färre än 
hälften av 
fallen 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 

svar 

Svårigheter att nå 
kunskapsmålen 

12 0 

 

0 0 0 17 

Matematiksvårigheter 8 3 

 

1 0 0 17 

Läs- och skrivsvårigheter 9 2 

 

1 0 0 17 

Koncentrationssvårigheter 7 1 

 

3 0 1 17 

Tal/språk/kommunikations
hinder 

5 2 

 

4 0 1 17 

Socioekonomiska/psykolog
iska svårigheter 

3 4 2 

 

1 1 16 

Övrigt:       

Gulmarkerade symbolen  presenterar SPA-gruppens svar. SPA-gruppen 
består av fyra specialpedagoger och en speciallärare. 

 

Enkätsvaren visar att elevernas åtgärdsprogram i den här skolan ofta omfattar flera typer av 

problem. Svårigheter att nå kunskapsmålen, matematiksvårigheter, Läs- och skrivsvårigheter 

liksom koncentrationssvårigheter är de problem som behandlas mest i åtgärdsprogrammet. Tal-

/språk-/kommunikationshinder förekommer vanligast i de lägre skolåren och är ofta 

grundorsaken till andra typer av problematik som uppstår hos elever längre fram för att nå 

kunskapsmålen i andra kärnämnen. Detta bekräftas i intervjuerna. Några citat från intervjuer med 

specialpedagogerna kan belysa detta: 
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- B: När jag jobbade i … så var det ingen som frågade vad det betyder färre för någonting eller somliga. 

Det är ju många sådana där småord som de inte begriper, så att på så sätt måste man ju träna den delen 

också. 

- A: Det kan ju bero på det området där vi jobbar; att det är många som har svenska som sitt andraspråk 

och det påverkar även andra ämnen, t.ex. matematik, de andra teoretiska ämnena. 

- B: Vi vet ju att det är många barn här som har språksvårigheter, som har svåra socioekonomiska 

förhållanden också. 

- B: Om man jämför områden som i storstäderna, förortsområden - det är mycket barn som inte har 

svenskan t.ex. det är klart att det påverkar resultatet i skolan. 

(ur intervjuerna) 

 

För att få en uppfattning kring andelen av elever som saknar diagnos men enligt de svarande 

pedagogerna har ett åtgärdsprogram ställdes följande fråga: 

Hur ofta möter du i din lärarverksamhet den här typen av ärende (elever med åtgärdsprogram 
utan diagnos) under ett år?  
 
Diagram 1. Antal elever med åtgärdsprogram (utan diagnos) i en klass som pedagogerna möter 
under ett år. 
 

 

Horisontal axel: antal pedagoger. Vertikal axel: Antal elever med åtgärdsprogram (utan diagnos) i en klass som 
pedagogerna möter under ett år. Bland de 11 pedagoger som kryssat på alternativet ”mer än 10 elev” finns SPA- 
gruppen. SPA-gruppen består av fyra specialpedagoger och en speciallärare. 
 

Diagrammen visar variationen bland andelen elever utan diagnos som har åtgärdsprogram någon 

gång under ett år. Med tanke på att antalet elever i en klass är 22-25 stycken kan man säga att 

ungefär hälften av eleverna i en klass någon gång under ett år har ett åtgärdsprogram. 

Variationerna i lärarnas svar kan bero på att en del lärare enbart är ämneslärare (årskurs 7-9) 

medan en del är klasslärare. 

 

För att se vilka åtgärder skolan vidtar i samband med uträttande av åtgärdsprogram för elever i 

svårigheter utan diagnos tillfrågades pedagoger följande fråga: 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Vet ej Ingen elev Mellan 1-5 elev Mellan 6-10 
elev 

Mer än 10 elev 

Antal pedagoger 

Diagram 1 
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Vilka åtgärder vidtar skolan i samband med åtgärdsprogram för elever utan diagnos? 

I tabell 3 redovisas hur vanligt olika slag åtgärder förekommer i ett åtgärdsprogram. 

 
Tabell 3. Åtgärder kopplat till åtgärdsprogram 
 

Åtgärd I stort 
sett 
alltid 

I fler än 
hälften av 
fallen 

I färre än 
hälften av 
fallen 

Aldr
ig 

Vet 
ej 

Summa 

svar 

Anpassat läromedel 4 5  3 0 0 17 

Anpassning av fysiska miljön 2 2  4 0 2 15 

Anpassning av arbetsformer 5 3  2 0 1 16 

Placering av eleven i liten grupp 1 0 7  4 0 17 

Förändring av befintlig 
klass/gruppsammansättning 

1 2 4  3 1 16 

Särskild färdighetsträning 2 5  2 1 2 17 

Handledning av skolpersonal 0 

 

2 4 1 4 16 

Personalförstärkning (t.ex. 
assistent) 

0 0 6  2 3 16 

Vägledning av förälder 0 0 4  4 3 16 

Kompetensutveckling av 
skolpersonal 

0 1 6  2 2 16 

       

 

Mest förekommande åtgärder kopplat till åtgärdsprogrammen rör det sig om anpassning av 

fysiska miljön och arbetsformer, anpassat läromedel samt särskilt färdighetsträning. Dessa 

åtgärder har samband bland de problembeskrivningar som angivits i tabell 2. 

En åtgärd som inte är vanligt att föreslå är handledning av skolpersonal enligt lärarnas svar men 

enligt SPA finns den här åtgärden i stort sett alltid i åtgärdsprogrammen.   

    

Lärarnas svar till öppna frågor 

Sammanställningen av lärarnas utsagor visar att åtgärdsprogrammens nytta kan urskiljas i tre 

kategorier dvs.:  

1) Ett stöd så att eleven får möjlighet att nå kunskapsmålen. Denna kategori kan 

illustreras av följande citat: ” Åtgärder måste snabbt sättas in så att eleven når 

kunskapsmålen.”(ur enkätundersökningen) 
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2) Att utgöra ett underlag för att följa elevens utveckling: ” Kan vara underlag för att 

jobba vidare med elevers utveckling.”(ur enkätundersökningen) 

3) Åtgärdsprogram har ingen inverkan: ”Det är en pappersprodukt/…/Jag märker 

ingenting/…/Bra för vissa för andra spelar det ingen roll.”( ur enkätundersökningen) 

I lärarnas svar finns inget inslag av detaljerade beskrivningar om olika inslag i samband med 

åtgärdsprogrammets nytta.  

 

SPA-gruppens svar till öppna frågor 

En sammanställning av SPA-gruppens utsagor visar att åtgärdsprogrammens nytta kan delas upp 

i två kategorier:  

Positivt laddad  

Åtgärdsprogram leder förhoppningsvis till att: 

            1.1) Eleven når kunskapsmålet 

1.2) Motivationen hos eleven ökar  

1.3) Kontakten med föräldrarna ökar, men med viss tveksamhet  

1.4) Mindre stöd i högre årskurs behövs 

Sidoeffekt 

2.1) Ett bevis på att eleven fått stöd 

2.2) IUP och åtgärdsprogram hänger ibland ihop 

2.3) Möjligen negativa konsekvenser för vissa elever 

 

Resultat utifrån intervjuer 

En sammanfattning av två intervjuer med specialpedagogerna apropå åtgärdsprogrammets nytta 

redovisas här: 

Nyttan av åtgärdsprogram … 

Informant (A) ser många fördelar med åtgärdsprogrammet. Det innebär ett samarbete med 

föräldrarna som blir mer delaktiga, eleverna får konkreta mål, elevernas motivation ökar samtidigt 

som de blir sedda och får vara viktiga. En annan fördel med åtgärdsprogrammet är att det görs 

tätare uppföljningar än på vanliga utvecklingssamtal. Informant (B) tycker att det är bra att man 

gör någon form av kontrakt av det man kommit överens om och att man efter ett tag följer upp 

om det blev som man kommit överens om. Båda informanterna säger att de inte hunnit göra 

någon riktig kartläggning av åtgärdsprogrammens effekt när eleverna kommer upp på högstadiet. 

Informant (B) har sett att många av de som fått åtgärder i läsning tidigt inte har behövt någon 

annan åtgärd längre fram. Informant (B) säger att ”övermaktens tryck” på lärare är ju att alla 
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elever ska gå ut med godkända betyg i ”alltihopa” (alla ämnen) och hon ser det som en ”orimlig 

förväntning i många fall”. B anser att det kravet inte kan sägas till hennes elever. Informant B 

avslutar med klar röst:  

 

Det kan inte vara målet för alla mina elever. Visst skulle jag önska att det var det, men i ett 

åtgärdsprogram kan jag ju komma överens om att målet, det långsiktiga målet ska vara att man ska 

kunna få några betyg så att man kommer in på yrkes, eller att man klarar svenskan och idrotten.  

(ur intervjun) 

 

Nackdelar med åtgärdsprogram … 

En av informanterna(A) säger att åtgärdsprogrammen inte borde behövas. A menar att man 

skulle lika gärna kunna använda ett utvecklat IUP (Individuell utvecklingsplan), så skulle inte 

eleverna med åtgärdsprogram riskera att bli stämplade. Informanten A utgår ifrån att alla elever 

har IUP, så det skulle inte vara något konstigt. Den andra informanten (B) håller med och tycker 

att man i stället skulle kunna skriva ett mer omfattande IUP för de elever som har svårigheter. 

Åtgärdsprogrammet känns som ett onödigt papper. B tycker att det känns jobbigt att först skriva 

en IUP och sedan ett exakt nästan likadant åtgärdsprogram. Dokumentation är viktigt, men inte 

vad dokumentet heter. Som det ser ut i dag är det alldeles för omfattande och byråkratiskt. Det är 

mycket text men lite som handlar om själva eleven. ”Det är vansinne att det mesta av texten är 

kopierad från läroplanen” betonar B. Dock känner informanten (B) ansvar för att 

åtgärdsprogrammet måste skrivas och att det är ett bevis på att skolan följt styrdokumentet så att 

de har dokumentation t.ex. vid en anmälan från Skolverket. B tycker att det är synd om det är det 

som är det viktiga och inte elevens utveckling. Samtidigt säger hon att ingen elev har ifrågasatt 

själva åtgärderna och ingen har sagt att de känt sig kränkta. Informanten (B) berättar också att det 

finns något fall där åtgärdsprogrammet avslutades och eleven fick ett godkänt betyg men sedan 

inte klarade det nationella provet. Andra nackdelar hon kan se är det är svårt att hinna och att alla 

som ska vara delaktiga i åtgärdsprogrammet, d.v.s. huvudläraren, mentorn och ämnesläraren ännu 

inte är det. Det finns ingen chans att lärarna kan göra en IUP med rätt kvalitet med den tid de har 

idag”, säger hon. Man måste göra på ett enklare, mindre byråkratiskt sätt säger informanten B. En 

av informanterna (A) säger i intervjun att stämpling kan vara en negativ konsekvens med 

åtgärdsprogrammet. Ingen av informanterna uppger sig ha märkt något av detta, utan det de 

upplevt är snarare positivt och tacksamma föräldrar. Men samtidigt säger informant B att ingen 

elev har sagt att den känner sig kränkt eller blivit ledsen: ”det kan ju hända att det varit så”. Här 

finns en motsägelse i att stämpling uppges ”kan” leda till en negativ konsekvens men att de inte 

har sett detta i verkligheten. En av informanterna (A) nämner några förebyggande åtgärder hon 
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använder för att elever inte ska behöva åtgärdsprogram. De sitter med och samtalar om de elever 

som läraren tar upp och ibland blir det mer allmänt ”prat” om vad man kan göra i klassen 

undervisningsmässigt och pedagogiskt för att det ska bli så bra som möjligt. Det viktigaste är 

samtalet med pedagogerna säger både informanterna. 

 

Utformning av undervisning 

Kvantitativa resultatet 

För att se vilka problemområden som pedagoger anser att ha anknytning till åtgärdsprogram 

tillfrågades följande fråga: 

Vilka problemområden som du upplever direkt kan associeras till elevens situation och dennes 
åtgärdsprogram (för elever utan diagnos)? 
 
Tabell 4. Problemområden med anknytning till åtgärdsprogram 
 

Problemområden I stort 
sett 
alltid 

I fler än 
hälften 
av fallen 

I färre än 
hälften av 
fallen 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 
svar 

Elevens individuella 
problematik 

10 2 

 

0 0 0 17 

Relationen mellan eleverna 
och klassrummet 

4 6 

 

1 0 1 17 

Samordning mellan 
reguljär undervisning & 
särskilda stödet 

3 

 

6 2 0 1 17 

Lärarens undervisningssätt 1 2   3 3 3 17 
Relation elev och lärare 2 1 6    1 2 17 
Övrigt:       
 

 

Det dominerande problemområdet, enligt lärarna, relateras till ”elevens individuella problematik” 

samt ”relationen mellan eleverna och klassrummet”. En intressant iakttagelse är beskrivning av 

lärarnas undervisning som inslag i åtgärdsprogrammen. Nämligen hälften av lärarna anser att 

detta inslag förekommer ”aldrig” i åtgärdsprogrammet eller de ”vet ej” om det.  Däremot SPA- 

gruppen hävdar att i fler än hälften av fallen beskrivs lärarnas undervisning i åtgärdsprogrammet. 

 

Tillfrågade pedagoger svarar på frågan om metoder som används av pedagogisk kartläggning i 

arbete med ett åtgärdsprogram på följande sätt: 
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Tabell 5. Pedagogisk kartläggning i arbete med ett åtgärdsprogram 
 

Pedagogisk 
kartläggning 

I stort sett 
alltid 

I fler än 
hälften av 
fallen 

I färre än 
hälften av 
fallen 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 

svar 

Samtal med eleven 11 

 

   1 17 

Standardiserat test 3 

 

1  4 2 15 

Nationella 
ämnesprov 

5 

 

 1 3 3 17 

Observation av 
interaktion/ 
samspel i 
klassrummet 

5 

 

1  1 1 13 

Icke standardiserat 
test 

4  

 

2  4 15 

Observation av 
lärarens 
undervisning 

4 

 

  6 2 17 

       

 

De vanligaste metoderna för att kartlägga behoven hos elever i behov av särskilt stöd verkar 

enligt pedagogerna vara ”samtal med eleven”, ”observation av interaktion i klassrummet”, 

”någon form av test eller prov” samt ”observation av lärarens undervisning”. Det måste noteras 

att två tredjedelar av lärarna svarat att observation av lärarens undervisning ”aldrig” förekommer 

eller att de inte är medvetna om det i så fall.  Jag frågade specialpedagogerna om detta under 

intervjun och fick följande svar: 

Informant A konstaterar att det är ett glapp mellan lärarens uppfattning och specialpedagogens, 

men utvecklar inte detta närmare. Informant B förklarar skillnaden med att det nog beror på vad 

man menar med observation. Vissa gånger har de kommit överens med läraren om att de ska sitta 

med på lektionen och bara observera utan att ingripa. Då blir det väldigt tydligt att det är en 

observation. Hon säger att hon kan tänka att de som svarat ”alltid” har varit med om sådana 

observationer. I andra fall, menar hon, behöver det inte vara SPA-gruppen som observerar 

klassläraren. Det kan vara en annan person som varit i en klass och sett vad som händer där. Hon 

tänker att det är därför glappet i svaret uppstått. När jag förklarar att frågeställningen i 

enkätformulären var väldigt tydlig utvecklar informanten efter viss tvekan att det görs varje gång 

inför ett åtgärdsprogram och beskriver arbetsgången som att först görs en pedagogisk 

kartläggning, sedan en pedagogisk utredning och därpå skrivs åtgärdsprogrammet. Informant B 

menar att när den pedagogiska utredningen görs har de nästan alltid eller alltid (säger ”jag skulle 
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väl säga alltid”) med klassrumssituationen på ett eller annat sätt. Skillnaderna i svaret kan bero på 

vad man menar med observation. Hon poängterar att man inte kan skriva ett åtgärdsprogram om 

man inte har kännedom om situationen i klassen. På så sätt finns observation med, mer eller 

mindre tydligt, förklarar hon. 

 

Lärarnas svar till öppna frågor 

För att se lärarnas syn på utformning av den vanliga undervisningen apropå deras elever som har 

ett åtgärdsprogram ställdes följande fråga: 

Hur påverkas utformningen av din reguljära undervisning i relation till dessa elever (utan 

diagnos)?  Sammanställningen tyder på att samtliga lärare lägger upp och anpassar undervisningen 

utifrån varje elevs behov och förmåga. Det är svårt att göra någon annan tolkning av de korta 

uttalanden som lärarna har gjort. Här följer ett utdrag av lärarnas utsagor: 

 

I mina planeringar utgår jag från varje elevs behov och förmåga. Jag försöker anpassa undervisningen till 

elevens kunskapsnivå/…/ Måste alltid utgå från enskild elev för att knyta an och därifrån gå vidare/…/ 

Oftast försöker jag anpassa undervisningen för hela gruppen så att den också passar elever med 

svårigheter/…/ Jag behöver anpassa vissa moment så att de förstår och kan utföra uppgiften.  

(ur enkätundersökningen)               

 

SPA-gruppens svar till öppna frågor  

Stödja klasslärare med observationer, analyser och handledning … 

SPA-gruppens svar tyder på att de stöder övriga lärare med observationer, analyser och 

handledning. SPA organiserar dessutom de Screening-test som de har med hela klasserna i 

svenska, matematik och engelska. 

 

Skillnader och likheter mellan den reguljära undervisningen med … 

SPA-gruppen anser att de har möjlighet att individualisera ännu mera eftersom de jobbar i mindre 

grupper eller med enskild elev. I vissa delar har de specialkunskaper, t.ex. hur de jobbar med 

dyslektiker, barn med språkstörning, dataprogram. SPA-gruppen poängterar att en elev med 

åtgärdsprogram går ju i stort sett hela tiden i klassen så han/hon måste ha anpassad undervisning 

hela tiden och inte bara på de få tillfällen då de jobbar med eleven. 

 

Fortbildning inom arbetet med åtgärdsprogram för lärare … 

SPA och Elevhälsoteamet (EHT)/skolledningen har fortbildning för lärare inom arbetet med 

åtgärdsprogram. De har haft en heldag under hösttermin 2011 då handledningar delades ut och 



 
24 

gicks igenom. Det finns möjlighet att ta upp sådana frågor i arbetslagen där de deltar under 

punkten elevhälsa. SPA-gruppen anser att framförallt lär både dem i SPA och lärarna i arbetet då 

SPA-gruppen skriver åtgärdsprogram. Apropå den nya skriften från Skolverket om 

åtgärdsprogram blir det aktuellt för SPA-gruppen att detta tas upp med samtliga lärare och SPA-

gruppen skriver:  

 

För några år sedan var det bara vi i SPA som skrev åtgärdsprogram. Nu sker en övergång mot att lärarna 

ska skriva åtgärdsprogram på egen hand eller med hjälp av SPA. De flesta lärare behöver än så länge mycket 

stöd av SPA både för att komma igång med arbetet och att utforma åtgärdsprogram. Direktiven hur vi ska 

skriva åtgärdsprogram ändras också över tiden liksom de blanketter som vi använder vilket gör att vi hela 

tiden måste fortbildas på ett eller annat sätt. (ur enkätundersökningen) 

 

Resultat utifrån intervjuer 

En sammanfattning av två intervjuer med specialpedagogerna apropå lärarnas utformning av den 

reguljära undervisningen i relation till elevers förutsättningar redovisas här: 

  

Anpassa undervisningen … 

Båda informanterna är överens om att kontakten med ordinarie lärare är viktig. Informant B 

förespråkar en tät kontakt med ordinarie lärare. På frågan om de hinner tvekar hon innan hon 

svarar att ”man skulle alltid önska ännu mera tid”. Informant A säger att de anpassar 

undervisningen genom att kontakt med ordinarie lärare så långt vi hinner men säger i samma 

andetag att det är omöjligt att hinna göra det med alla barn i alla klasser. Det är på grund av 

schemaläggningen inte alltid som det går att samordna, men det är eftersträvansvärt att göra det i 

så hög grad som möjligt. Hon påpekar också att det är jättesvårt att de inte har någon gemensam 

tid för planering med modersmålslärarna. Hon (A) säger med ett skratt att ”de möts i korridoren, 

jättetråkigt” och fortsätter ”alla vet hur det ska vara, men det funkar inte.” 

 

Uppdraget att stödja läraren … 

Informant B säger att det sker på väldigt många olika sätt, t.ex. man möts i korridoren för ett 

väldigt tillfälligt prat eller så bestämmer man en tid för att prata lite mer på djupet om situationen 

i klassrummet. Hon (B) skulle önska att det var många fler gånger som t.ex. tid för detta varje 

vecka. 

Fortbildning för lärarna … 
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Informant A uppger att lärare är så trötta nu för tiden att om det finns kurser på kvällen efter 

ordinarie arbetstid är det svårt att få någon att delta. Det finns fortbildning, men det är svårt att 

kombinera med arbetet tillägger hon. 

 

Hur ofta framkommer brister hos läraren …  

Informant B svarar att hon inte vet hur ofta, med tvekan säger hon att lärarens undervisning 

spelar ju alltid roll för hur det går och det kan man ju se så tydligt, speciellt i högre klasser. Hon 

säger att hon också ser att de inte behöver skriva så många åtgärdsprogram i vissa klasser.  

 

Om problemet ligger hos läraren … 

Detta verkar vara en känslig fråga och pedagogen funderar och tvekar länge innan hon (B) svarar 

att hon först och främst pratar med läraren om hur man skulle kunna göra. Hon har ibland gått 

till skolledningen och talat om att problemet ligger hos läraren. De skriver inte i 

åtgärdsprogrammet att problemet ligger hos läraren, men däremot kan de ha skrivit att klassen 

som helhet är mycket orolig. Hon (B) menar att det är underförstått att problemet ligger hos 

läraren om man skolledningen t.ex. sätter in extra resurser till klassen som helhet, eller att 

klassens sammansättning ändrats och att en elev eller lärare har bytt avdelning. Efter tvekan, ”det 

förekommer naturligtvis” säger hon (B) att i mindre än hälften av fallen är problemet relationen 

mellan lärare och elev. Informant A säger att hon aldrig går in som expert utan i stället försöker 

vända och vrida på det och se om vi kan göra på något annat sätt. Hon (A) understryker att hon 

inte alltid vet bäst och alla har sina olika undervisningsstilar. Det viktiga är att prata om det 

tillsammans så att läraren inte lämnas ensam.  

 

Yrkesmässiga/moraliska synpunkter att inte peka ut en lärarkollega … 

Informant B svarar efter en paus att det på ett eller annat sätt kan finnas yrkesmässiga synpunkter 

att inte peka ut en kollega. Samtidigt, om det är stora svårigheter, går de oftast till skolledningen. 

Hon säger att de har pratat om det och kommit fram till att det inte är deras uppdrag att göra de 

lösningar som behövs. Däremot anser de att eftersom de är nära klassarbetet är det viktigt att de 

informerar ledningen när någonting inte fungerar. Ledningen vidtar sedan olika åtgärder, t.ex. 

regelbundna möten både inom skolan och med föräldrarna, extraresurser eller parallella lärare. 

 

Övrigt … 

Informant A:  

Svårt att säga vad som är vad, skolmiljön eller eleven. Jag tror nog att bägge påverkar, jag kan inte se vilken 

som har mest påverkan. Det finns barn som jag tror har individuella svårigheter som verkligen äger/har 
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problem, inte är i problem, på olika sätt. Sen är den yttre miljön som nog har lika stor betydelse. Kan inte 

säga om det ena påverkar mer än det andra.(ur intervjun) 

 

Kriterier för utvärdering 

Kvantitativa resultatet 

Pedagogernas svar på frågan om olika aktiviteter i samband med framtagande med ett 

åtgärdsprogram finns i tabell 6.  

 
Tabell 6. Aktiviteter i samband med framtagande av åtgärdsprogram 
 

Aktivitet I stort 
sett 
alltid 

I fler än 
hälften av 
fallen 

I färre än 
hälften av 
fallen 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 

svar 

Psykologisk utredning  3 5 

 

2 1 16 

Medicinsk utredning   7 

 

3 1 16 

Social utredning 1 2 6 1 

 

1 16 

Elevvårdskonferens 
resulterar i ett 
åtgärdsprogram 

6 4  

 

1 1 17 

Samordning mellan 
professioner på skolan 
vid framtagandet 

8 1 

 

  1 15 

Övrigt:       

 

Det mesta pekar på att psykologiska, medicinska och sociala utredningar i ”färre än hälften av 

fallen” görs i samband med att ett åtgärdsprogram tas fram. Det måste påpekas att SPA-gruppen, 

som har den övergripande tillsynen av åtgärdsprogrammen, anser att någon social utredning 

”aldrig” gjorts i samband med att ett åtgärdsprogram tagits fram. I intervjun förklarar en av 

specialpedagogerna det så här: 

Informant B:  

Ja, och då tror jag också det är lite språkförbistring för vi har aldrig gjort någon… Alltså den sociala 

utredningen den gör kuratorn på skolan och hon har inte gjort någon utredning här så det vet ju hon. En 

social utredning kanske lärarna menar att det är sådana som anmälts till socialtjänsten och där soc utreder, 

förstår du? Så att… Och jag vet inte vad du menar, menar du en social utredning som görs här på skolan av 

kuratorn eller menar du en utredning som görs av socialkontoret? (Ur intervjun) 

Av socialkontoret. 

Ja! För då var det språkförbistring. För det vi i SPA trodde du menade det var… för kuratorn kan också 

göra en social utredning runt en särskild elev och det har hon inte gjort… någon gång (skratt). Så här blev 
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det lite språkförbistring. Men naturligtvis har vi elever som har varit anmälda till SOC där de har utrett. Det 

har vi flera stycken. Men dem tas ju inte upp i åtgärdsprogrammet. Det gör dem aldrig. Nej det tas inte upp 

i åtgärdsprogrammet. Där har vi t.o.m. diskussioner – vi vet inte riktigt när vi gör en socialanmälan t.ex. om 

det ska ligga i elevakten eller inte och var ska det här förvaras. För i elevakten där har vi ju de pedagogiska 

utredningarna, det pedagogiska arbetet, men inget annat. (Ur intervjun) 

 

I frågan om föräldrar och elevers delaktighet i utformandet av åtgärdsprogram svarar pedagoger 

på följande sätt: 

Tabell 7. Delaktighet hos elever och föräldrar 

 
Delaktighet i relation 
för elever/föräldrar 

I hög 
utsträckni
ng 

Varken hög 
eller låg 
utsträckning 

I låg 
utsträc
kning 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 

svar 

Föräldrar har möjlighet att 
påverka 
åtgärdsprogrammet 

9 3 

 

   17 

Elever har möjlighet att 
påverka 
åtgärdsprogrammet 

5 4 
 

 

3   17 

       

SPA:s notering: föräldrar är alltid med. 

Resultatet visar att föräldrar och elever är delaktiga i att utforma åtgärdsprogrammen, antingen i 

”hög utsträckning” eller ”varken hög/låg utsträckning”. Trots att SPA-gruppen angett alternativet 

”varken hög eller låg utsträckning” i svarsformuläret säger en av specialpedagogerna (B) så här i 

intervjun: ”Dem är alltid med på ett eller annat sätt, mer eller mindre, men i vissa fall så har 

skolan tänkt igenom och skrivit ett förslag till åtgärdsprogram som föräldern kan lämna sina 

synpunkter på. I andra fall så sitter vi och samtalar först och så skriver rent sedan vad vi kom 

överens om.”(ur intervjun) 
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I tabell 8 redovisas pedagogernas svar på frågan om hur ofta åtgärdsprogrammet följs upp. 

 
Tabell 8. Uppföljning & Revidering av åtgärdsprogram 
 

Att skolan i normalfallet 
gör en .. 

Flera 
gånger/ 
termin 

En 
gång/termin 

En gång 
per år 
eller 
sällan 

Aldrig Vet 
ej 

Summa 

svar 

Uppföljning av utfallet i 
åtgärdsprogram 

4 

 

5 2  1 17 

Revidering av innehållet i 
åtgärdsprogrammet 

4 

 

5 3  1 17 

Övrigt:       

 

Svarsfrekvensen visar att uppföljning av utfallet i åtgärdsprogram samt revidering av innehållet i 

normalfallet sker flera gånger per termin. 

 

Lärarnas svar till öppna frågor 

Följande fråga ställdes till pedagoger för att se på vilket sätt åtgärderna följs upp.  

Hur följer lärare upp och utvärderar om åtgärderna haft effekt?  

Sammanställningen visar att lärarna följer upp åtgärdsprogrammet antigen i samråd med andra 

pedagoger, däribland SPA-gruppen eller att lärarna själva utför utvärderingen i form av små 

diagnoser eller test. I lärarnas svar på den här frågan finns dock inget belägg som talar för att 

utvärdering/uppföljning av åtgärdsprogram sker i samband med t.ex. relationsproblem mellan 

elev och lärare eller lärarens undervisningsmetod. I lärarnas svar däremot fokus ligger hos eleven: 

 

Genom olika ”småprov” i skolämne/…/I samråd med speciallärarna/…/Samtal med eleven och 

pedagoger på jobbet/…/i form av små diagnoser – korta – så att jag direkt hinner rätta och se vilka 

moment och vad eleven inte kan/…/Jag märker det. (ur enkätundersökningen) 

 

SPA-gruppens svar till öppna frågor 

Kriterier för utvärdering eller revidering …  

Svår fråga. Ofta går man på känsla. Vad tycker eleven? Pedagogen? Föräldern? Ibland kan åtgärdsprogram 

ha mer klart formulerade mål t ex när någon håller på med lästräning eller inte klarat nationella prov och ska 

jobba med de delar som hen inte kunde tidigare. (ur enkätundersökningen) 
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Resultat utifrån intervjuer 

Utvärdera åtgärdsprogrammet – kunskapsrelaterade svårigheter … 

Informant B: 

Eleven har uppnått vissa mål, t.ex. att lämna in en uppsats, skriva klart någonting och lämna in. På 

högstadiet är det den ordinarie läraren som informerar oss. Ibland kan åtgärdsprogrammet avslutas helt 

efter en revidering, t.ex. om målet var att eleven skulle lära sig simma. När den gjort sitt prov i badhuset är 

det klart. (ur intervjun) 

Informant A: 

I åk 1-3 är det konkreta saker, t.ex. att läsa ord med tre ljud i, läsa en kort berättelse, berätta muntligt till 

bilder. Eleven får visa att den klarar dessa saker. Den ordinarie läraren ska vara med och egentligen är det 

dem som ska driva det. (ur intervjun) 

 

Utvärdera åtgärdsprogrammet – socioemotionella svårigheter … 

Informant B uppger att hon inte har någon elev på högstadiet med enbart socioemotionella 

svårigheter. Dessa svårigheter har alltid påverkat kunskapsresultatet. Informant A tycker att det 

väldigt svårt. Hon säger att de kanske försöker träna en elev på att agera på ett annat sätt i 

situationer som han/hon har svårt med, så att eleven kan hitta olika vägar att ta sig igenom 

problemet. Genom samtal med eleven och pedagogen kan de se om det har blivit bättre. 

Föräldrarna är alltid välkomna till skolan och se, men ibland är det även problem hemma säger 

informant B. Informant A säger att när åtgärdsprogrammet skrivs bestäms också när 

uppföljningen ska göras. Vid uppföljningen går de igenom de kortsiktiga målen och åtgärderna 

och tar reda på om de lett någonstans.  

 

Fördelning mellan kunskapsrelaterade – socioemotionella svårigheter … 

Informant A berättar hur inställningen har svängt under hennes tid som lärare och att ett tag fick 

de inte ta med socioemotionella svårigheter i åtgärdsprogrammet. Det skulle bara fokusera på de 

kunskapsrelaterade. Hon (A) skrattar och säger att just nu vet hon faktiskt inte hur det är. Det 

handlar ju i de yngre åldrarna väldigt mycket om hur man är i skolan, om kan koncentrera sig, om 

man är snäll mot sina kompisar etc. Ju högre upp i åldrarna man kommer desto viktigare blir 

kunskapsbiten. Det blir viktigare med betyg och att uppnå målen. De socioemotionella 

svårigheterna har nog inte blivit mindre med åldern men den kunskapsrelaterade delen tar över 

mer och mer, konstaterar A. Informant B instämmer och säger att de elever på högstadiet som 

har socioemotionella svårigheter också har kunskapsrelaterade svårigheter, men inte tvärtom. De 

flesta som har åtgärdsprogram har kunskapsrelaterade svårigheter.  
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Övriga synpunkter … 

Informant A vill gärna tillägga att i hennes arbetsområde finns det många som har svårigheter 

med svenska språket och att de ofta använder sig av tolk i samtalen med föräldrarna. A säger att 

hon nog värderar samtalet mellan föräldrar och pedagoger väldigt, väldigt mycket. Hennes 

uppfattning är att när föräldrarna och hon har suttit ner tillsammans betyder det mer för 

föräldrarna än själva dokumentet, medan det för skolans del är viktigt att ”den där 

papperslappen” finns, säger hon med ett skratt. 

 

Diskussion 

Här inleds en diskussion och en analys av studiens resultat mot bakgrund av tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. Tre aspekter av skolans insatser för elever utan diagnos men i 

behov av särskilt stöd har utforskats i den här studien. Dessa är pedagogernas bedömning av 

åtgärdsprogrammets nytta, pedagogernas syn på den reguljära undervisningens utformning för 

ovanstående elever och, till sist, hur pedagogerna följer upp, utvärderar och eventuellt reviderar 

åtgärdsprogrammet. 

 

Bild 3. Illustrerar olika beståndsdelars inverkan i ett åtgärdsprogram 

För att belysa hur pedagogerna bedömer åtgärdsprogrammets nytta och ändamålsenlighet 

kommer analysen att utvidgas till att omfatta även andra faktorer som hänger ihop med 

åtgärdsprogrammets innehåll och dess inverkan på åtgärdernas nytta. Resultaten visar att två slags 

problembeskrivningar dominerar i åtgärdsprogrammen. Den första kategorin handlar om 

inlärningssvårigheter dvs. svårigheter att nå kunskapsmålen, medan den andra kategorin har 

socioemotionell eller beteendeproblematisk karaktär. Studiens resultat i den här delen visar dock 

samma mönster som övriga undersökningar som jag har tittat på. Det vill säga, 

problembeskrivningar i åtgärdsprogrammet består i de flesta fall av inlärningssvårigheter och 

socioemotionella problem (Se t.ex. Skolverkets rapport, Särskilt stöd i grundskolan, 2008:72).  
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Resultatet visar att drygt hälften av eleverna (utan diagnos) i den här skolan någon gång under ett 

år har ett åtgärdsprogram. Däremot uppskattas 20 procent av eleverna (inklusive elever med 

diagnos) behöva särskilda stöd i hela Sverige (se sidan 7). Vad kan det vara skälet till det stora 

gapet? En av pedagogerna(A) poängterar i intervjun att 50 procent inte är någon exakt siffra, utan 

vad de tycker och att skillnaden kan bero på att olika skolor har olika rutiner för att skriva 

åtgärdsprogram. Men båda informanterna var överens om att skolans låga resultat och den höga 

andelen av eleverna som är i behöv av särskilda stödinsatser i den här skolan kan bero på att de 

har många elever som har svårt med svenska språket och kommer från svåra socioekonomiska 

hemförhållanden. De hänvisar också på föräldrarnas utbildningsnivå samt att ”föräldrarna kanske 

varken har tid eller möjlighet att hjälpa sina barn.” (Ur intervjun). Detta bekräftas delvis av 

tidigare forskning kring denna problematik nämligen att ” de professionella barnsocialisatörerna 

(pedagoger i förskolan och skolan) känner barnen bättre idag än vad föräldrarna gör.” 

(Bartholdsson, 2010:59). Men tidsbristfaktorn förklarar inte hela dem bakomliggande grunder 

som kan vara roten till det här gapet (skillnader i skolresultat). Resultatet bekräftar att 

språksvårigheter i de lägre åldrarna är den i särklass största svårigheten för elever med 

åtgärdsprogram. Denna svårighet medför, enligt specialpedagogerna, även svårigheter i andra 

ämnen för eleverna. Därför är det av ytterst central betydelse att se i vilken grad skolan är kapabel 

eller kunnig att med särskilda insatser åtgärda denna brist. Med andra ord, oavsett den ansvariga 

skolpersonalens goda intentioner med att upprätta åtgärdsprogram för elever i språksvårigheter 

(utan diagnos), bör man ta reda på hur stor potential deras insatser har att vinna gehör. 

 

Samhällelig påverkan 

 

Bild 4: Illustrerar hur elevens utveckling påverkas av olika faktorer dvs. individnivå, gruppnivå, 

organisationsnivå och samhällsnivå 

 

Elevens uppväxtmiljö präglas av ett antal socioekonomiska och sociokulturella faktorer. Dessa 

faktorers innebörd och betydelse bör därför beaktas. Först därefter är det meningsfullt och 

möjligt att diskutera hur bedömningen av de särskilda insatserna gestaltas i pedagogernas utsagor. 

Samhälle 

Skola 

Elev 

• Socioekonomisk 

• Sociokulturell 

• Skolkultur 

• Resurser 

• Gruppnivå 

• Individnivå 
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Om elevernas behov av särskilda insatser i den här skolan till stor del är förknippade och 

sammankopplade med socioekonomiska och sociokulturella faktorer blir slutsatsen att det krävs 

generella och allomfattande åtgärder på samhällsnivå. Detta är i så fall inte ett uppdrag för det 

svenska utbildningsväsendet att komma tillrätta med. 

 

Skolverket (2004) gjorde på uppdrag av regeringen en omfattande studie år 2003. Syftet var bland 

annat att ”beskriva de skillnader i utbildningsresultat som finns mellan elever med olika 

migrationsbakgrund, samt att belysa vilka förklaringar som kan bidra till att förklara dessa 

skillnader.”(ibid.1). Resultatet visade att både boendesegregation och familjens delaktighet i 

samhället påverkar förutsättningarna för att eleverna ska uppnå målen i skolan. Skolresultatet 

påverkas av om eleven har utländsk härkomst, vilken utbildningsnivå föräldrarna har och om 

deras anknytning till arbetsmarknaden är svagare (ibid.109). Skolverkets slutsats tyder på att 

åtgärdsprogram har anknytning till sammansatta faktorer och därför är ett komplext dilemma. Så, 

oberoende av pedagogernas bedömning av nyttan med åtgärdsprogram kan man ur ett 

dilemmaperspektiv hävda att det inte finns något tydligt svar på graden av nytta i alla de 

åtgärdsprogram som utarbetas i skolan. Enligt Skolverket (2004): 

 

De skillnader som finns mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund till största delen har att 

göra med elevens socioekonomiska bakgrund och inte skolsituationen/…/Lämpliga åtgärder för att minska 

resultatskillnader mellan elever med olika migrationsbakgrund är i detta fall främst av generell karaktär, till 

exempel att främja föräldrars integration på arbetsmarknaden oberoende av migrationsbakgrund. (ibid.110) 

SPA-gruppens gemensamma bedömning att ”Förhoppningsvis leder åtgärdsprogrammet till att 

eleven når kunskapsmålen.”, är väldigt suddigt, vagt och svårtolkat. Utifrån enkätsvaren kan man 

dra slutsatsen att SPA-gruppen inte har analyserat åtgärdsprogrammets effekt ur olika aspekter. 

Detta bekräftas under intervjun med en av specialpedagogerna när jag ställde frågan om man 

kartlagt åtgärdsprogrammets effekt genom att jämföra elevens behov i yngre åldrar med deras 

behov längre fram på högstadiet. Emanuelsson (2002:187) fann i sin forskning, med referens till 

Hultqvist (2001), att: ”Ett övergripande syfte för specialpedagogiskt stöd, likväl som för 

undervisning i grupper på individuell nivå, är att hjälpa elever att kvalificera sig för deltagande i 

undervisning i vanliga grupper.”  Det är oklart om och hur specialpedagogiskt stöd i den här 

skolan har hjälpt elever att kvalificera sig för fullt deltagande i den reguljära undervisningen. Men 

det framgick i urvalsavsnittet att enbart 50 procent av eleverna i årskurs 6 nådde kravnivån på 

samtliga delprov i matematik och bara 53 procent i svenska/svenska som andraspråk. Samt 35 

procent av eleverna i årskurs 9 inte nådde målen på nationella ämnesprovet i matematik i den här 
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skolan. Detta bekräftar att många elever, trots höga ambitioner och ansträngningar från både 

lärares och specialpedagogers sida, inte når kunskapsmålen. En tydligare bild av ”nyttan” med 

åtgärdsprogrammet framträder när lärarna beskriver det dels som ett stöd för eleven att nå 

kunskapsmålen och dels som ett underlag för att följa elevens utveckling. Trots lärarnas korta och 

begränsade bedömningar kring åtgärdsprogrammets nytta kan man dra slutsatsen att de flesta 

lärare ser positiva inslag i åtgärdsprogrammet till elevernas fördel. Det fanns dock lärare som 

tyckte att åtgärdsprogrammets effekter är obefintliga och uttryckte sig på följande sätt: ”Jag 

märker ingenting!”, ”Det är en pappersprodukt …” (ur enkätundersökningen).   

 

Specialpedagogerna upplever att uppgiften att skriva åtgärdsprogram tar för mycket tid i anspråk, 

tid som i stället borde ägnas åt annat. Åtgärdsprogrammen uppfattas också som byråkratiska vars 

funktion är ”ett onödigt papper” som utgör ”ett bevis på att skolan följt styrdokumentet”. 

Samtidigt säger en av specialpedagogerna (A) att åtgärdsprogrammen inte borde behövas. Hon 

menar att man skulle lika gärna kunna använda ett utvecklat IUP. Men samtidigt upplever 

specialpedagogerna många fördelar med åtgärdsprogram också i form av mer samarbete med 

föräldrar, konkreta mål för eleven, ökad motivation hos eleven och tätare uppföljning än på 

vanliga utvecklingssamtal. För specialpedagogerna är själva mötet med föräldrarna det centrala 

och det upplevs vara meningsfullt i arbetet med och kring åtgärdsprogram. Specialpedagogerna 

anser också att styrdokument har orealistiska förväntningar från skolan. En av dem (B) uttrycker 

det som ”övermaktens tryck” på lärarna att alla elever ska gå ut med godkända betyg i ”alltihopa”. 

Detta är en ”orimlig förväntning i många fall” och ett ”krav” som hon (B) inte kan säga till sina 

elever. Specialpedagogernas bedömning kring åtgärdsprogram bekräftar det tidigare 

forskningsresultatet, nämligen att när skolans krav skiljer sig från vad eleverna klarar av, beskrivs 

de som ”svagpresterande elever” eller ”elever med svårigheter”. Detta innebär att svårigheterna 

anses hänföra sig till en enskild person och att insatserna därför inriktas mot förutsättningarna. 

Med andra ord ”dagens skola saknar den flexibilitet som behövs för att passa alla 

barn”(Andersson, 2009:72).  

 

Om man förmodar att grunden för den här skolans policy för att identifiera och upprätta 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilda insatser utgörs av kunskaps- och färdighetsmål 

samt skolans fostrandemål kan man ställa en hypotetisk fråga: Nämligen om man hade slagit ihop 

den här skolan med en skola med cirka 500 elever med svenskt påbrå, belägen i en välbärgat 

område, hur skulle bilden av ”normalitet” och ”avvikelse” förändras hos pedagogerna i den här 

skolan? Om bilden av normalitet förändrades; hur skulle de bedöma nyttan av 
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åtgärdsprogrammet? Skulle i det här fallet behovet av särskilda insatser utsträcka sig till cirka 80 

eller 90 procent av de elever som har varit ändamål för den här studien? Det ligger väldigt mycket 

i det som en av lärarna skriver i enkätformuläret: ”Alla elever skulle egentligen behöva ett 

åtgärdsprogram.” (ur enkätundersökningen) i den här skolan! 

 

En förändrad statlig styrning under 1980- och 90-talet har lett till två dilemman inom 

utbildningssystemet. Å ena sidan innebär målstyrning krav på dokumentation och måluppfyllelse 

vilket i sin tur leder till granskning av skolan genom bland annat Skolinspektionen. Å andra sidan 

tar målstyrning inte hänsyn till enskilda skolors specifika omständigheter eller pedagogernas 

arbetsbelastning. Resultatet bekräftar påtagligt dessa komplexa dilemman.  

 Dokumentation 

Informant A: ”Åtgärdsprogrammen inte borde behövas/…/ Lika gärna kunna använda 

ett utvecklat IUP/…/ ett mer omfattande IUP för de elever som har svårigheter.”  

Informant B: ”Dokumentation är viktigt, men inte vad dokumentet heter. Som det ser ut 

i dag är det alldeles för omfattande och byråkratiskt/…/ Det är vansinne att det mesta av 

texten är kopierad från läroplanen/…/Åtgärdsprogrammet måste skrivas och att det är 

ett bevis på att skolan följt styrdokumentet.” 

(ur intervjuerna) 

 Måluppfyllelse i enlighet med styrdokument 

Informant B: ”Det kan inte vara målet för alla mina elever. Visst skulle jag önska att det 

var det.” 

Informant A: ”skolans resultat kan bero på att den har många barn som har svårt med 

svenska språket och kommer från svåra socioekonomiska hemförhållanden. 

(ur intervjuerna) 

Detta stämmer överens med de slutsatserna som tidigare forskning har kommit fram till nämligen 

att i skolverksamhet är intressekontraster bland skilda grupper och mellan olikartade 

målsättningar på olika nivåer kan enbart behandlas provisoriskt. Ett dylikt dilemma berör bland 

annat synen på elevers olikhet och avvikelse. Alla elever ska bemötas med hänsyn till sin olikhet 

på samma gång som de också ska uppnå ett par allmänna kunskaper och lärdomar. Detta 

dilemma skapar i sin tur utgångsläge för processer som utgör förutsättningar för kategorisering av 

elever. (Onsjös, 2006:34) 
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Lärandemiljö – Uppföljning 

 

Bild 5. Illustrerar hur olika faktorer samverkar med och påverkar varandra i lärandemiljön. 

Hur pedagogerna uppfattar innebörden och meningen i sitt uppdrag när de upprättar 

åtgärdsprogram? 

 

Man kan se pedagogernas bedömning av hanteringen av elever i behov av särskilt stöd ur en 

annan synvinkel det vill säga implementering av ny forskning och kunskap kring specialpedagogik 

hos lärarna. Vilken betydelse har denna kunskap för deras handling som lärare? Lärarnas 

utbildning, erfarenhet samt kulturella och sociala bakgrund är olika. Dessa faktorer spelar också 

roll i deras omdöme av åtgärdsprogram utifrån olika aspekter. Persson (2009) belyser frånvaron 

av specialpedagogiska inslag i lärarutbildningen och skriver att ”de förväntningar man traditionellt 

haft på specialundervisningen i skolan återfunnits i lärarutbildningen. Hur man tillrättalägger 

undervisningen för svaga elever har blivit specialpedagogikens uppgift att lösa”(ibid.103). 

Resultatet visar att möjligheten till ”fortbildning” för lärare inom specialpedagogik finns i den här 

skolan, men denna fortbildning är enligt SPA-gruppen enbart inriktad på att läraren ska lära sig 

hur åtgärdsprogrammet skrivs. Följande citat från SPA-gruppen förklarar närmare:  

 

För några år sedan var det bara vi i SPA som skrev åtgärdsprogram. Nu sker en övergång mot att lärarna 

ska skriva åtgärdsprogram på egen hand eller med hjälp av SPA. De flesta lärare behöver än så länge mycket 

stöd av SPA både för att komma igång med arbetet och för att utforma åtgärdsprogram. 

               (ur enkätundersökningen) 

 

Med andra ord; en fortbildning med specialpedagogiska inslag under beteckningen Lärarna ska 

kunna skriva åtgärdsprogram på egen hand sätts igång i samband med att ett nytt direktiv från 

Skolverket ska implementeras. Vilka kvalitetshöjande effekter denna ”fortbildning” har, vilken 

förskjutning av ansvarsområden inom åtgärdsprogrammen (till lärarna) den medför och vilken 

roll den kommer att spela för elever i behov av särskilt stöd återstår att se. Pedagogernas redan 

tunga arbetsbelastning genom kravet på dokumentation framgick tydligt i resultatdelen. Det 
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nuvarande arbetet kring IUP plus ytterligare byråkratiska och formalistiska sidor med arbetet 

kring åtgärdsprogrammen kommer att tvinga lärarnas arbete mer och mer åt skrivande, vilket i sin 

tur leder till mindre tid för förberedelse och planering för undervisningen samt mindre tid för 

reflektion och eftertanke kring allt som händer runt omkring skolmiljön.  

 

En annan viktig fråga som kvarstår är hur innehållet i lärarnas skrifter om åtgärdsprogram 

kommer att se ut. Ska innebörden av åtgärdsprogram handla om att minska gapet mellan krav 

och elevens förutsättningar och skolans anpassning eller kommer det att handla om elever med 

svårigheter och om att leta efter bakomliggande orsaker till skolsvårigheter antingen hos eleven 

eller i hemmiljön. En sak apropå ”fortbildningen” har verifierats. Specialpedagogen i intervjun 

uppger att ”lärare är så trötta nu för tiden att om det finns kurser på kvällen efter ordinarie 

arbetstid är det svårt att få någon att delta”, d.v.s. fortbildning är möjlig om den anordnas under 

arbetstid.  

 

Vidare visar resultaten att alla lärare och specialpedagoger är måna om hur lärandemiljön bör 

utformas för elever i behov av särskilda stödinsatser, men denna sammanfattning är väldigt kort 

och begränsad för att dra några slutsatser. För att skala av pedagogernas utsagor kring 

utformningen av den reguljära undervisningen i relation till dessa elevers förutsättningar bör 

följande iakttagelser beaktas:  

 Specialpedagogerna försöker genom observationer, handledning och diskussioner med 

arbetslag och lärare främja och utveckla lärandemiljöerna. Detta sker på olika sätt genom 

att: ”vara väldigt smidig och möta lärare på olika sätt, en del lärare kommer själva och 

söker efter hjälp, en del är rädda, en del vill inte, en del vill helst jobba för sig 

själva/…/Det är mycket psykologi i det här” (ur intervjun med A).  

 Andra empiriska data i resultatdelen pekar på att observationer av lärarnas undervisning i 

samband med pedagogisk kartläggning inte görs regelbundet. Denna slutsats bekräftas 

genom sammanfattningar i anslutning till tabell 4 och 5 i resultatdelen. 

 Det saknas belägg för att åtgärderna utformas utifrån en analys av olika parametrar såsom 

lärarnas undervisningssätt, relationen mellan lärare och elev, elevens inlärningstakt etc. 

 

Av ovan nämnda iakttagelser kan man dra slutsatsen att trots lärarnas intentioner att ta hänsyn till 

elevernas förutsättningar i utformningen av sin undervisning, är det omöjligt att bevisa hur deras 

klassmiljö ser ut i verkligheten. Däremot kan man lägga märke till att lärarna gör sitt bästa med 

hjälp och stöd av SPA-gruppen för att skapa lärandemiljön på så sätt att alla elever i svårigheter 
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inkluderas. Samtidigt finns det svaga yttringar i resultatet som tyder på att fokus i 

åtgärdsprogrammen, åtminstone för en del av eleverna, riktas på brister hos individen som 

förklaring till insatserna och på att i de flesta fall upprättas åtgärderna i form av en 

individualisering av undervisningen genom speciallärare eller specialpedagoger. 

 

Resultatet visar att SPA-gruppen följer upp åtgärdsprogrammen minst en gång per termin, och 

det är inte ovanligt att uppföljningen förekommer oftare. Även revidering eller justering av 

innehållet i åtgärdsprogram görs minst en gång per termin. De intervjuade ger intrycket att dessa 

rutiner är inarbetade, och handläggs i samråd med lärare, arbetslag, elev och förälder. Det måste 

noteras att specialpedagogerna i den här skolan har dels en rådgivande roll för andra lärare och 

dels arbetar direkt i små undervisningsgrupper för att hjälpa elever i behov av särskilda insatser. 

Denna arbetsform är på gott och ont och den är i själva verket tecken på en viss tankeinriktning 

hos skolans ledning i fråga om förfaringssättet att hantera elevers behov av särskilda insatser. När 

specialpedagoger ägnar en stor del av sin arbetstid åt att arbeta direkt i små undervisningsgrupper 

har dem befattningen som speciallärare, och inte rollen som specialpedagog, t.ex. undervisning i 

matematik eller svenska. Denna faktor sätter sina fotspår på uppföljning, utvärdering och 

revidering av åtgärdsprogram. Utvärdering och revidering har direkt samband med pedagogernas 

synsätt på bedömning för lärande. Studien visar att kunskapsrelaterade svårigheter utvärderas och 

revideras utifrån någon form av formativ eller summativ bedömning antingen från 

specialpedagogens sida eller i samråd med lärare. I vissa problemområden kan detta ske 

oproblematiskt, t.ex. ”Målet var att eleven skulle lära sig simma. När den gjort sitt prov i badhuset 

är det klart.”. I de flesta fall däremot är gränsdragningen mellan de formativa och summativa 

bedömningarna luddiga. Om utvärdering och revidering av åtgärdsprogrammen ska utgå från en 

formativ bedömning är ändamålet att stötta och förstärka elevens lärandeprocess samt att den 

förhoppningsvis leder till förändringar och omställningar i lärarens undervisning. I en summativ 

bedömning är avsikten att reda ut vad eleven har lärt sig i relation till styrdokumentets krav på 

kunskapsmål. Boistrup (2011) betonar med ledtråd av ett referat från Black och William 

(1998,2001) att lärarens uppfattning om begreppet kunskap har stor betydelse när det gäller 

bedömningsfrågor: 

  

Om läraren ser kunnande som något som överförs från en person till en annan, att förståelse kommer 

senare och att det är viktigt med belöningssystem i undervisningen, då kan det vara svårare för läraren att se 

vinsten med en formativ bedömning. Om läraren däremot i stället ser lärande som en process där eleven i 

samspel med andra människor gör ny kunskap till en del av sin egen förståelsevärld – då är formativ 

bedömning ett väsentligt inslag. (ibid. 111) 
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Det mesta i resultatdelen talar om att SPA-gruppens inriktning för utvärdering och revidering 

lutar åt en summativ bedömning med eleven i fokus. Detta innebär att om fokus i 

åtgärdsprogrammen hade riktats på brister hos läraren eller relationen mellan elev och lärare, 

skulle utvärderingen/revideringen riktas mot lärarens egen verksamhet, vilket det saknas helt och 

hållet i resultatdelens utvärderingsdel.  

 

Omdöme och utvärdering för lärande enligt Lundahl (2011), rör sig mycket om att granska sin 

egen verksamhet. Det är enkelt att lägga över svårigheter och fel på den ensamma eleven. Men 

många gånger handlar det om att lärare möjligen inte har genomgått ett viktigt och väsentligt 

moment i undervisningen på ett lättillgängligt och lämpligt sätt.(ibid.1)  

 

Utifrån en helhetsbild av resultaten kan man dra följande slutsatser/rekommendationer: 

 

 Att undervisning i individuella grupper bör utvärderas och analyseras ur ett innehåll- och 

utformningsaspekt för att se möjligheterna till andra förhållningssätt för att ge stöd till 

elever i svårigheter. 

 Tidiga insatser i form av språkfrämjande åtgärder redan från förskolan för barn som inte 

har svenska som modersmål.   

 Tidigare forskning (Skolverket, 2008:16) visat att lärarens kompetens är den enskilt 

viktigaste faktorn för elevernas framgång i skolarbete. Därför är satsningar på fortbildning 

och lärarutbildning väldigt väsentliga. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat kan inte generaliseras p.g.a. sin begräsning men resultatet kan, med hänvisning 

till de ovan beskrivna slutsatserna, ha ett värde för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt 

gentemot den pedagogiska hanteringen av elever som saknar diagnos men har ett 

åtgärdsprogram. En liknande studie med en kvalitativ ansats skulle kunna användas i några andra 

skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund jämfört med invandrartäta skolor. En sådan 

studie skulle kunna vara kompletterande till en studie som denna och vara av värde för att få ett 

brett underlag gällande studiens syfte och frågeställningar. 
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Metodreflektion 

 
Avsikten med att kombinera olika metoder för datainsamling var att genom en bred och djup bild 

kunna besvara studiens frågeställningar. Jag uppfattar att denna kombination gav gott resultat. 

Nackdelen var att jag inte hade räknat med att högre ambitioner skulle komma att kräva avsevärt 

mer tid för bearbetning av insamlade data. En fördel eller nytta med att inte känna till området 

och studiefältet är att man kan ha ett mer distanserat förhållningssätt till det som studeras. 

Fördelarna med att vara välkänd inom fältet är dock större, eftersom personalen har ett öppet 

förhållningssätt gentemot fältarbetaren samt att denne är insatt i skolmiljön. Dessa 

omständigheter underlättade själva kontakterna med skolan och gjorde att SPA-gruppen, trots 

tidskrävande arbetsuppgifter i skolan, ställde upp och medverkade i min studie på ett utmärkt 

sätt, något jag är mycket nöjd och tacksam för. 

 

Sammanfattning  

Denna studie fokuserar på vissa aspekter om åtgärdsprogram i syfte att belysa om pedagogers 

förhållningssätt gentemot pedagogisk hantering av elever som saknar diagnos men har ett 

åtgärdsprogram. Inspirerade av de teoretiska utgångspunkter som har anknytning till 

specialpedagogik, normalitet och makt ställdes tre frågeställningar som berörde pedagogers 

bedömningar av åtgärdsprogrammets nytta, utformning av undervisning för dessa elever och 

kriterier för att utvärdera eller revidera de särskilda insatserna.  

 

Åtgärdsprogram har funnits som begrepp sedan 1976 då riksdagen beslutade att sådana åtgärder 

skulle upprättas inom grundskolan då behov förelåg. Grunden till detta beslut var den s.k. SIA-

utredningen. Den ville förändra uppfattningen att det var eleven som skulle åtgärdas till att i 

stället åtgärda både miljön i skolan och hur undervisningen bedrevs. Specialpedagogen enligt 

denna utredning skulle undervisa, vara en sorts handledare till lärarna i arbetslaget, men också 

delta i arbetet med skolans organisation.  

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ och kvantitativ 

datasamlingsmetod via enkäter och intervjuer valts och kombinerats. Studien har genomförts på 

en skola med cirka 80 procent elever med utländsk härkomst i mellersta Sverige. Drygt hälften av 

eleverna i den här skolan har någon gång under ett år haft ett åtgärdsprogram. Studiens 

informanter var lärare och specialpedagoger som är verksamma i samma skola.  
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Bild 6. Åtgärdsprogram i relation till den reguljära undervisningen och uppföljningen 

 

Resultatet visar att statens målstyrning är på kollisionskurs dels med enskilda skolors specifika 

omständigheter och dels med pedagogernas skilda uppfattningar om pedagogik och 

specialpedagogik. Detta komplexa dilemma uttrycks i intervjuerna bl.a. med:  

Åtgärdsprogrammen inte borde behövas/…/Lika gärna kunna använda ett utvecklat 

IUP/…/Styrdokumentets kunskapsmål kan inte vara målet för alla mina elever/…/ Övermaktens tryck på 

oss lärare att alla elever ska gå ut med godkända betyg i alltihopa.( ur intervjunerna) 

 

Resultatet visar också att SPA-gruppens inriktning för utvärdering och revidering lutar åt en 

summativ bedömning med eleven i fokus. Detta innebär att om fokus i åtgärdsprogrammen hade 

riktats på brister hos läraren eller relationen mellan elev och lärare, skulle utvärderingen riktas 

mot lärarens egen verksamhet, vilket det saknas totalt i resultatdelens utvärderingsdel. Resultatet 

indikerar på lärarnas intentioner att ta hänsyn till elevernas förutsättningar i utformningen av sin 

undervisning för elever i svårigheter. Däremot är det omöjligt att framställa hur deras klassmiljö 

ser ut i verkligheten. Det finns svaga tecken i resultatet som pekar på att fokus i 

åtgärdsprogrammen, åtminstone för en del av eleverna, riktas på brister hos individen som 

förklaring till insatserna och på att åtgärderna i de flesta fall upprättas i form av en 

individualisering av undervisningen genom speciallärare eller specialpedagoger. 
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http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

Information om enkätundersökning 

Hej! 

Jag heter Massoud Azari och är lärarstudent vid Högskolan Dalarna. Jag är i skrivande stund mitt 

uppe i examensarbetet där denna enkätundersökning ingår. 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och specialpedagogers förhållningssätt gentemot 

elever som saknar diagnos men har ett åtgärdsprogram. 

 

I detta arbete behöver jag hjälp av er som är verksamma lärare eller 

specialpedagoger/speciallärare. Din hjälp går ut på att svara på den bifogade enkäten. Det 

besvarade enkätformuläret kan lämnas till mig eller läggas i svarsboxen som finns tillgängligt i 

lärarrummet senast måndag den 22 april.   

 

Det insamlade enkätmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller din skola 

kommer att namnges i redovisningen av uppgiften. Det är bara jag som kommer att hantera och 

bearbeta den besvarade enkäten.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

 Jag är tacksam över att du tar dig tid att medverka i denna studie! 

 

Massoud Karimian Azari                             Handledare: Hanna Trotzig 

h10maska@du.se                                                        htr@du.se 

2013-04-16  

 

Enkätundersökning 

mailto:h10maska@du.se
mailto:htr@du.se
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Man       Kvinna 

Din ålder: 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

         

 

Hur ofta möter du i din lärarverksamhet den här typen av ärende (elever med åtgärdsprogram utan diagnos) under ett år?  

 

Mer än 10 Mellan 6 - 10 Mellan 1- 5 Aldrig Vet ej 

     

            

Vilka metoder används av pedagogisk kartläggning i arbetet med ett åtgärdsprogram? 

Pedagogisk kartläggning I stort sett 

alltid 

I fler än hälften av 

fallen 

I färre än hälften av 

fallen 

Aldrig Vet ej 

Samtal med eleven      

Standardiserat test      

Nationella ämnesprov      

Observation av interaktion/ samspel i 

klassrummet 

     

Icke standardiserat test      

Observation av lärarens undervisning      

Övrigt:      

 

 

Hur vanligt är följande aktiviteter i samband med framtagande av åtgärdsprogram? 

Aktivitet I stort sett 

alltid 

I fler än hälften av 

fallen 

I färre än hälften av 

fallen 

Aldrig Vet 

ej 

Psykologisk utredning      

Medicinsk utredning      

Social utredning      

Elevvårdskonferens resulterar i ett 

åtgärdsprogram 

     

Samordning mellan professioner på skolan 

vid framtagandet 

     

Övrigt:      

 

 

I viken utsträckning är föräldrar och elever delaktiga i utformandet av åtgärdsprogram (för elever utan diagnos)? 

 

Delaktighet i relation för 

elever/föräldrar 

I hög 

utsträckning 

Varken hög eller låg 

utsträckning 

I låg utsträckning Aldrig Vet ej 

Föräldrar har möjlighet att påverka 

åtgärdsprogrammet 
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Elever har möjlighet att påverka 

åtgärdsprogrammet 

     

 

 

Vilka typer av problem som behandlas i åtgärdsprogram (för elever utan diagnos)? 

 

Hinder I stort sett 

alltid 

I fler än hälften av fallen I färre än hälften 

av fallen 

Aldrig Vet ej 

Svårigheter att nå kunskapsmålen      

Matematiksvårigheter      

Läs- och skrivsvårigheter      

Koncentrationssvårigheter      

Tal/språk/kommunikationshinder      

Socioekonomiska/psykologiska svårigheter      

Övrigt:      

 

 

Vilka problemområden som du upplever direkt kan associeras till elevens situation och dennes åtgärdsprogram (för elever utan 

diagnos)? 

 

Problemområden I stort sett 

alltid 

I fler än hälften av 

fallen 

I färre än hälften 

av fallen 

Aldrig Vet ej 

Elevens individuella problematik      

Relationen mellan eleverna och klassrummet      

Samordning mellan reguljär undervisning o 

särskilda stödet 

     

Lärarens undervisningssätt      

Relation elev och lärare      

Övrigt:      

KOMMENTAR: 

 

Hur ofta följs åtgärdsprogram upp (för elever utan diagnos)? 

 

Att skolan i normalfallet gör en .. Flera gånger/ 

termin 

En gång/termin En gång per år eller 

sällan 

Aldrig Vet ej 

Uppföljning av utfallet i åtgärdsprogram      

Revidering av innehållet i 

åtgärdsprogrammet 

     

Övrigt:      

 

 

Vilka åtgärder vidtar skolan i samband med åtgärdsprogram för elever utan diagnos? 

 

Åtgärd I stort 

sett alltid 

I fler än hälften av 

fallen 

I färre än hälften av 

fallen 

Aldrig Vet ej 

Anpassat läromedel      

Anpassning av fysiska miljön      

Anpassning av arbetsformer      
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Placering av eleven i liten grupp      

Förändring av befintlig klass/gruppsammansättning      

Särskild färdighetsträning      

Handledning av skolpersonal      

Personförstärkning (t.ex. assistent)      

Hanledning av förälder      

Kompetensutveckling av skolpersonal      

Övrigt: 

 

     

 

 

 Hur påverkas utformningen av din reguljära undervisning i relation till dessa 

elever (utan diagnos)?  

 

 Hur följer du upp och utvärderar om åtgärderna haft effekt? 

 

 Vad är din helhetsbedömning apropå åtgärdsprogrammets nytta och 

ändamålsenlighet för elever utan diagnos? 
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Bilaga 2 

 

 

Intervju för examensarbete 

 

Jag heter Massoud Azari och är lärarstudent vid Högskolan Dalarna. Jag är i skrivande stund mitt 

uppe i examensarbetet där denna enkätundersökning ingår.  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och specialpedagogers förhållningssätt gentemot 

elever som saknar diagnos men har ett åtgärdsprogram.  

I detta arbete behöver jag hjälp av er som är verksamma specialpedagoger/speciallärare. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Din hjälp går ut på att medverka i en intervju som tar cirka 50-60 minuter. För val av tid och 

plats, kan vi komma överens genom telefonsamtal eller e-mejl.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att namnges 

i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska dokumenteras på 

ett tillförlitligt sätt samt att det ger mig möjlighet att koncentrera mig på att lyssna. Inspelningen 

kommer att transkriberas till text, och du kommer få en utskrift av materialet innan jag analyserar 

det. Det är bara jag som kommer ha tillgång till inspelningen och jag kommer förstöra det efter 

att studien är redovisad. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.    

     

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

Jag är tacksam över att du tar dig tid att medverka i denna studie! 

 

Massoud Karimian Azari                             Handledare: Hanna Trotzig 

h10maska@du.se                                                        htr@du.se 

2013-04-16   Tel:xxxxxxxxx 

mailto:h10maska@du.se
mailto:htr@du.se
Tel:xxxxxxxxx
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Bilaga 3 

Frågor till SPA- gruppen 

 

 

Åtgärdsprogrammets nytta för elever utan diagnos leder till 

 

 Ökad motivation hos elever … 

 Mer kontakt och samarbete med föräldrar … 

 Att elever uppnår kunskapsmålen …  I så fall hur ofta? 

 Elever får mindre behöv av stöd i högre årskurs … 

 Ett bevis att skolan vidtagit åtgärdsprogram i enlighet med styrdokument … 

 I relation till individuellt utvecklingsplan … 

 Övrigt: Negativa konsekvenser … stämpling … 

 

Utformning av den reguljära undervisningen i relation till dessa elever ur följande 

perspektiv: 

 

 Stödja klasslärare med observationer, analyser och handledning …  

 Jämför skillnader och likheter mellan den reguljära undervisningen med den anpassade 

undervisningen som ni utför … 

 Fortbildning inom arbetet med åtgärdsprogram för lärare … 

 Övrigt … 

Kriterier för utvärdering eller revidering av åtgärdsprogram ur två kategorier: 

 Kunskapsrelaterade svårigheter … 

 Socioemotionella svårigheter … 

 Vad, hur, när och vem som bestämmer … 

 Övrigt … 

 

Tack för er medverkan! 

Massoud Karimian Azari        Tel: xxxxxxxx 

 


