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Titel 
På spaning efter en skollagsändring som skett – Skollagsändringen 2014 och dess synliga 

konsekvenser  i grundskolans åtgärdsprogram. 

 

English title 
In search of a reform passed – The change of the Education Act and it’s visible consequences in the 

Compulsory schools ”Programs of action.” 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att belysa hur man i ågärdsprogrammens texter kan utläsa ändringen av 

Skollagen som skedde 2014 (SFS: 2014:458), med fokus på förändringen av särskilt stöd. De frågor 

vi ställt är hur beskrivs elever och elevers behov i åtgärdsprogrammen, samt vilka åtgärder föreslås? 

För att besvara detta har vi använt en kvalitativ studie där vi samlat in åtgärdsprogram från två 

kommuner. Den ena hälften av åtgärdsprogrammen är upprättade innan höstterminen 2014 och den 

andra hälften är upprättade efter densamma. Vi har i forskning och litteratur funnit att 

åtgärdsprogram används till mer än bara att vara en manifest plan på de åtgärder som skolan skall 

vidta för att öka elevers måluppfyllnad. Åtgärdsprogram säger även något om skolors kultur och 

elevsyn. Dessutom påverkar de enskilda elevers identitetsskapande.  

 

I vår studie fann vi att den ändring av skollagen som genomfördes 2014 inte har påverkat innehållet 

i åtgärdsprogrammen i någon större omfattning. Åtgärdsprogrammens diskurs förefaller vara 

densamma som innan skollagsändringen. Texterna förefaller vara präglade av ett såväl ett 

bristperspektiv som ett kategoriskt perspektiv – något som kan få konsekvenser för elevernas 

identitetskapande samt lärarnas fortsatta syn på dem. Inte heller har sättet man formulerar sig om 

eleverna förändrats av skollagsändringen. Vissa förändringar kan dock skönjas. För det första finns 

det möjligen ett större fokus på elevernas behov utifrån målrationella värden. För det andra har en 

uppenbar minskning av antalet upprättade åtgärdsprogram skett. Vi funderar på om detta kan hänga 

samman med att skolor inte vill upprätta åtgärdsprogram och därmed slippa skjuta till resurser till 

särskilt stöd.   

 

 

Nyckelord 
Diskurs, identitetsskapande, rationalitet, skollagen, specialpedagogik, åtgärdsprogram  
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1. Inledning 
 

Redan innan vi började studera till specialpedagoger har vi haft ett intresse för 

maktrelationer människor emellan. Makt kan som bekant utövas på flera sätt, inte minst 

i skolans värld. Det som intresserat oss närmast är den institutionella makt som finns i 

lagar och regler, samt hur denna omvandlas i praktiken till ord och handlingar. Ganska 

tidigt i vår utbildning insåg vi att åtgärdsprogram är intressanta ur maktsynpunkt. 

Åtgärdsprogram upprättas i brytpunkten mellan de svagaste i skolan – det vill säga 

elever i behov av särskilt stöd – och de starkaste – det vill säga skolans personal. Ur 

specialpedagogisk synvinkel är detta naturligtvis intressant, då en stor del av en 

specialpedagogs uppdrag innefattar att, om inte bara upprätta, så även att följa upp och 

utvärdera åtgärdsprogram.  

 

Från början hade vi velat undersöka hur de åtgärder som beslutas i åtgärdsprogrammen 

omsätts i praktiken och kommer eleverna till godo. Detta för att se om åtgärdsprogram 

faktiskt är levande dokument som används för att hjälpa elever, eller om de är 

hyllvärmare som används för att bokföra redan genomförda insatser. Relativt snart insåg 

vi att en sådan studie skulle vara alltför omfattande för den tid vi hade på oss. Vi valde 

då istället en annan väg där vi fokuserar på förändringen av lagstiftningen kring 

åtgärdsprogrammen.  

 

Enligt Skollagen (SFS: 2010:800: Kap. 9§) skall åtgärdsprogram upprättas för elever 

som är i behov av särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd skall utredas snarast och, om 

det inte föreligger uppenbara skäl mot det, göras i samråd med Elevhälsan (SFS: 

2010:800: 2 Kap. 25–28§§). Rektorn är ansvarig för att det sker. I åtgärdsprogrammet 

ska det framgå vad behovet av särskilda stödet är samt hur det skall bemötas. Det skall 

även framgå vem som är ansvarig för åtgärderna samt när programmet ska följas upp 

och utvärderas. Elever och vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta (SFS: 2010:800: 

3 Kap. 6–9§§). Åtgärdsprogrammet kan ses som elevers och vårdnadshavares garanti 

för vad skolan skall göra för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. I och med att det, i 

bästa fall, utarbetas tillsammans mellan hem och skola blir det en manifest plan för vad 

som skall göras, av vem, samt när. Åtgärdsprogrammet blir den teoretiska 

formuleringen av det särskilda stödet. Det särskilda stödet blir i sin tur den praktiska 

realiseringen av den teoretiska formuleringen. 

 

Elever i behov av särskilt stöd är ett återkommande begrepp i denna studie. Begreppet 

elever i behov av särskilt stöd innebär elever som, efter en avslutat utredning (SFS: 

2010:800: 3 Kap. 8§) har ett åtgärdsprogram upprättat för sig. När ett åtgärdsprogram 

beslutas ska rektorn, eller den som rektorn delegerat beslutet till, ta sin utgångspunkt i 

de regleringar som finns gällande åtgärdsprogram. Skollagen och Skolverkets 

”Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(2014)” ska fungera som riktlinjer gällande arbetet med åtgärdsprogram. Dock är det 

upp till varje skola att själva tolka dessa riktlinjer.  

 

En revidering av nuvarande Skollag (SFS: 2010:800), skedde 2014 med fokus på 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (SFS: 2014:458). Förändringen syftade bland annat till 

att underlätta lärarnas arbetsbelastning kring dokumentation, samt att förbättra stödet för 

eleverna i skolan (Prop. 2013/14:160). 

 

Åtgärdsprogram finns till för elever och ska bidra till att uppväga skillnader i elevers 

förutsättningar att lyckas. Men när en ny ändring av styrdokumenten genomförs innebär 
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detta att lagtexterna återigen måste tolkas av skolledare runt om i landet. Beroende på 

hur personalen tolkar Skollagen kan elever få olika tillgång till särskilt stöd runt om i 

landet. 

 

Människors identitet skapas – som vi ser det – i samspelet med sin omgivning. I skolans 

värld kan en viktig komponent i elevers identitetsskapande vara de texter som 

formuleras av personal om elever. Åtgärdsprogram är ett dokument som kan påverka 

elever och deras identitetsskapande. Beroende på dess formuleringar kan 

åtgärdsprogram komma att spela en avgörande roll för hur en elev i behov av särskilt 

stöd ser på sig själv.  

 

Vi är intresserade av hur lagändringen har påverkat utformningen av åtgärdsprogram, då 

dessa kan komma att påverka elevers självbild och det stöd de erbjuds. Som blivande 

specialpedagoger har vi ett särskilt ansvar över elever i behov av särskilt stöd. Vi tycker 

att detta är ett intressant område därför att vi har ett ansvar att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar att lyckas i skolan, ett ansvar att jobba förebyggande och 

hälsofrämjande så att varje elev få de bästa förutsättningarna hen behöver för att lyckas 

(SFS 2007:638).  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en kort historisk sammanfattning av skolans utveckling. Detta för att 

få en förståelse för hur synen på elever i behov av särskilt stöd har utvecklats. Såväl 

lagförändringar som samhällsstrukturer berörs i denna del. Det tas även upp hur 

pedagogisk dokumentation påverkar elevers identitetsskapande och hur lagtexter tolkas 

av tjänstemän, samt vilka implikationer detta kan få för elever. 

 

 

2.1 Skolans utveckling 

1842 infördes folkskolan i Sverige. För första gången kom – i princip – alla barn i 

Sverige att få tillgång till skolan. Visserligen var Sverige redan ett land där 

läskunnigheten var relativt god. Det hade sockenprästerna sett till under flera hundra år 

genom sina husförhör. Den skola som nu infördes var – för det första  – inte en skola 

där kunskap vad huvuduppdraget och – för det andra – inte ens en skola, utan flera. 

Sverige fick ett parallellskolesystem (Sernhede & Tallberg Broman, 2014). 

 

Skolor var givetvis inget nytt i Sverige. Sedan medeltiden hade gossar utbildats till att 

bli präster i kyrkan – ett yrke som krävde grundläggande läs- och skrivutbildning.  

Sedan Gustav Vasas tid hade en statlig byråkrati växt fram där adelspiltar såväl som 

borgarbarn gets utbildning för att kunna fungera som ämbetsmän i den långsamt – men 

ändock – alltid växande statsapparaten (Isling, 1984; Sernhede och Tallberg Broman, 

2014)  

 

Den folkskola som inrättades åt allmogen var inte tänkt att skapa någon djupare 

bildning. Adeln och bondeståndet var helt emot tanken.
1
 Borgarståndet och prästerna 

var dock för. – Folkskolan skulle vara tuktande med sin kristendomsundervisning samt 

fostrande i fosterländska värderingar med sin historieundervisning. Framförallt liberaler 

var för införandet av skolan. För att kunna bli en dygdig medborgare krävdes 

grundläggande kunskaper i såväl räkning, som läsning och skrivning. De lite mer bättre 

bemedlade hade möjligheten att utöka sin sexåriga grundskola till en nioårig realskola 

och då erhålla en realskoleexamen. Normalt skedde detta efter tre år på folkskolan. För 

en minoritet av gossarna fanns även möjlighet att gå på ett gymnasium och där erhålla 

studentexamen.
2
 (Richardsson, 2004; Assarsson, 2007; Sernhede & Tallberg Broman, 

2014).  Tallberg Broman  har beskrivit perioden från 1840-talet till 1940-talet som en 

segregerade skola. För de rika pojkarna var det en kunskapsskola, för de rika flickorna 

en färdighetsskola och för de övriga var det en fostransskola (Sernhede & Tallberg 

Broman, 2014). Assarsson (2007), påpekar dessutom att förutom en klassmässig 

differentiering fanns det även en utbredd segregering av elever som hade 

inlärningssvårigheter eller ansågs vanartiga. För dessa anordnades speciella internat där 

de kunde skiljas från övriga elever. Detta blev särskilt påtagligt under början av 1900-

talet då olika rasbiologiska idéer hade hög status i samhällsdebatten. 

 

Efter andra världskriget kom dock mycket att förändras i samhället. Erfarenheterna från 

kriget gjorde att gamla rasbiologiska förklaringsmodeller förlorade sitt värde, samtidigt 

som övertygelsen om demokratins dygder gjorde det nödvändigt att involvera fler i 

samhället. Dessutom ställde industrisamhällets framväxt högre krav på utbildad 

arbetskraft framåt 1960-talet. Det parallella skolsystemet – som varit under utredning 

                                                 
1
 1842 fanns fortfarande Ståndsriksdagen kvar.  

2
 Även beteckning Läroverk användes för realskola respektive gymnasium under denna tid.  



 

6 

sedan 1940-talet (Richardsson, 1992) – ansågs omodernt och 1957 års skolberedning 

(Prop. 1957:106) föreslog att parallellskolesystemet skulle slopas. Detta skedde 1960 

genom den så kallade ”Visbykompromissen”. Kompromissen innebar att 

riksdagspartierna kom överens om att en enhetsskola skulle införas (Marklund, 1983). 

Ur ett rent klassperspektiv var Grundskolan en verklig skola för alla. I den nya skolan 

gavs barn ur alla samhällsklasser tillträde till klassrummen. Dock gällde det inte i 

samma utsträckning barn med funktionsnedsättningar. De elever som bedömdes ha 

störst svårigheter fick gå i speciella, nationellt inrättade, skolor. Exempel på dessa var 

till exempel Eugeniahemmet, Birgittaskolan och Tomtebodaskolan (Gadler, 2011). Med 

hjälp av olika stödkliniker skulle de elever vars behov av stöd bedömdes vara mer 

godartade hjälpas och stöttas  inom ramen för den lokala skolan. Tanken var att de 

skulle komma upp på samma nivå som de andra eleverna i klassen. Grundskolan kom 

att präglas av de gamla läroverkslärarnas elevsyn. Deras elever hade varit motiverade 

och högpresterande. Med hjälp av kliniker och specialklasser
3
 skulle de elever som inte 

passade in i de snäva ramarna tränas så att de uppnådde en normal och accepterad nivå 

(Assarsson, 2007).  Kliniksystemet innebar att även om elever visserligen gick i en och 

samma skola så fanns det inre strukturer i skolan som segregerade och exkludera vissa 

grupper. 1974 stod det emellertid klart att ungefär 40% av skolans elever någon gång 

under sin skoltid varit i någon av dessa kliniker eller hjälpklasser. Dessa höga siffror 

ledde till att man ville göra något radikalt. Skolan skulle istället anpassas för samtliga 

elevers behov (Hjörne & Säljö, 2011).  

 

Idén till åtgärdsprogram presenterades i SIA-utredningens (Skolans inre arbete) 

betänkande 1974 (SOU 1974:53). På sätt och vis signalerade tankarna kring 

åtgärdsprogrammet att synen på elever och särskilt stöd höll på att förändras. Skolans 

inre strukturer skulle förändras och elever skulle i så hög grad som möjligt delta i 

klassrummen. Åtgärdsprogrammet blev en del av den förändrade skolkultur en där 

inkludering av elever stod i fokus, verksamheten var sammanhållen och att det var 

skolan som skulle anpassas efter eleverna och inte tvärt om (Assarsson, 2007). Från och 

med Lgr 80 fanns åtgärdsprogram med i skolans styrdokument. Nu påbjöds att skolans 

arbetslag skulle diskutera åtgärder i form av anpassningar av organisation och arbetssätt 

för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Såväl mål som metoder skulle tydligt 

framgå och eleven skulle inte placeras i annan undervisningsgrupp om inte detta behov 

framkom i mål- och metoddiskussionen (Lgr 80). Åtgärdsprogram var dock inte vanligt 

förekommande i skolan under 80- och 90-talets första år (Gadler, 2011). Inte heller i 

Lpo 94 var åtgärdsprogram obligatoriska, men i och med en ny förordning 1995 blev de 

obligatoriska för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan (Asp-Onsjö, 2006; 

Gadler, 2011). För gymnasieskolan dröjde obligatoriet till 2001 (Gadler, 2011). Redan 

1998 uppmärksammades dock att åtgärdsprogrammen inte fungerade som det 

”kvalificerade pedagogiska instrument för  samarbete mellan lärare, elev och föräldrar 

som det [var] tänkt att vara” (Skolverket, 1998, s. 100.).  

 
2.1.1 Allmänna råd och ny Skollag 

Under 90-talet hade stora ekonomiska besparingar skett i de flesta av landets 

kommuner. 1998 bedömde ”Nationella kvalitetsgranskningar” (Skolverket, 1998) att de 

flesta av resursproblemen som fanns förknippade med elever i behov av särskilt stöd 

snarare berodde på dålig organisation, ledning och arbetssätt. Detta tolkades som 

barnsjukdomar av skolans kommunalisering som genomförts 1991. Vidare 

uppmärksammades att kommunerna behövde stöd i arbetet med de skriftlig 

                                                 
3
 Exempelvis: läsklasser, obs-klasser, hörselklasser, skolmognadsklasser, hälsoklasser etcetera 



 

7 

kvalitetsredovisningarna. Lösningen på detta blev att Skolverket utfärdade ett så kallat 

allmänt råd (Skolverket, 1998). Detta var en skrift som mer konkret visade hur man 

kunde arbeta för att hålla sig till styrdokumenten – samt uppnå de nationellt uppsatta 

målen. De allmänna råden har en speciell juridisk ställning. De är som sagt förslag på 

hur man ska arbeta för att man ska nå de nationella målen. Skolverket själva menar att 

man ska följa dem om ”skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i 

bestämmelserna uppfylls” (Skolverket, 2014, s. 7). 

 

Åren runt milleniumskiftet började man märka att fanns likvärdighetsproblem i det 

särskilda stödet. Olika studier visade att skolor hade olika kriterier för vad som skulle 

uppfyllas för att få tillgång till särskilt stöd (Haug, 1998; Emanuelsson & Persson, 

2002). Vid denna tid började man även uppmärksamma att olika medicinska eller 

psykiatriska diagnoser började spela en allt större roll för att elever skulle få tillgång till 

särskilt stöd (Hallerstedt, 2006).  

 

2001 skedde en förändring av Grundskoleförordningen, som då reglerade 

åtgärdsprogrammen. Den utredning som föregick ändringen av Grundskolefördningen 

hade tillkommit till följd av en anmälan till Skolverket. En elev, som under sin skolgång 

blivit mobbad, hade anmält sin kommun för att man inte vidtagit de åtgärder som 

krävdes för att eleven skulle kunna tillgodogöra sig rätten till utbildning. Förordningen 

förändrades så att skolans ansvar för elevers framgång tydliggjordes. Dessutom kom 

lagändringen att ge större möjligheter till elever och vårdnadshavare att delta och 

påverka när åtgärdsprogram upprättades (Gadler 2011). 

 

Den revision som 2006 skedde av 1985 års skollag stipulerade att om det framkom från 

personal, vårdnadshavare eller eleven själv att eleven  kan vara i behov av särskilda 

stödåtgärder, ska rektorn se till att en utredning av det eventuella behovet genomförs. 

Skulle en utredning visa att eleven behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram 

upprättas. I åtgärdsprogrammet skall det tydligt framgå vilka elevens behoven är, hur de 

ska tillgodoses samt hur utvärdering och uppföljning av åtgärderna ska ske (SFS 

2006:205 & SFS 2006:203). 

 

2008 kunde Skolverket (2011) konstatera att det fanns fortsatta problem i arbetet med 

särskilt stöd och upprättandet av åtgärdsprogram:  

 
Medan bestämmelserna om utarbetande av åtgärdsprogram förutsätter en allsidig utredning 

som innefattar en förståelse av elevens problem insatta i sitt sammanhang av undervisning 

och dess innehåll och metoder, grupp och organisation, visar analyser av åtgärdsprogram 

och arbetet med att utarbeta dessa, att omdömena uteslutande tycks fokusera individen och 

individens karaktäristika och beteende (Skolverket, 2011, s. 85).  
 

Skolverkets slutsats var att arbetet med utredningar och särskilt stöd skedde på ett 

sådant vis att det inte blev till den enskilde elevens bästa. Skolverkets lösningen blev, 

precis som i fallet med kvalitetsredovisningarna, att man utformade en skrift med 

allmänna råd (Skolverket, 2008b).  

 

Om man under 1940-, -50 och -60 talen tog god tid på sig att utreda förändringar i 

skolan har det under de senaste dryga två decennierna hänt mycket. Exempelvis har vi 

fått sett två nya läroplaner   (1994 och 2011), en ny Skollag (2010) samt reformer av 

betygssystemet (1994 och 2011, men som i sin tur revideras 2000 respektive 2016). 

Argumenten bakom den nya skollagen var att den gamla lagstiftningen blivit utspridd 

mellan lag och förordningar och nu ville man ha allt samlat under en och samma lag. 
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Dessutom ansåg Regeringen att man ville ha bättre anpassning till en målstyrd skola 

samt en bättre ansvarsfördelning mellan kommun och stat (Prop. 2009/10:165). Den nya 

Skollagen trädde i kraft 1 juli 2011.  

 
2.1.2  Vad förändrade Skollagen 2010? 

Något som förändrades påtagligt i och med tillkomsten av den nya Skollagen (SFS: 

2010:800) var att man samlade lagtexten till ett och samma dokument. Tidigare fanns 

såväl en Skollag (SFS: 1985:1100) som en Grundskoleförordning (SFS: 1994:1194).
4
 

För denna undersökning finns några intressanta skillnader i skrivningen mellan de olika 

styrdokumenten. I den gamla Skollagens 4. Kap. 1§ kunde man läsa detta:  

 
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till 

grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet (SFS: 1985:1100). 

 

I den nya Skollagens 3. Kap. 3§ kan man istället läsa detta: 

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

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

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning 

har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 

sin kunskapsutveckling (SFS: 2010:800). 

 

En tydlig skillnad man kan se mellan dessa texter är att den senare lägger fokus hos 

individen på ett tydligare vis. Det är individen som ska utveckla sin fulla potential 

genom skolans ”ledning och stimulans”. I den förra texten var det tydligare att eleven 

skulle passas in i ett färdigt sammanhang (”samhällslivet”). Den viktigaste skillnaden 

för denna undersökning finner dock när man jämför Grundskoleförordningens (SFS: 

1985:1100) 5. Kap. 5§ med Skollagens (SFS: 2010:800) 3. Kap. 10§. I 

Grundskoleförordningen står det:  

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda 

skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp (SFS: 1985:1100). 

 

I Skollagen står det emellertid: ”för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den 

omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås” (SFS: 2010:800). För det första har man gett särskilt stöd en större juridisk 

tyngd i och med att skrivningen är flyttad från en förordning till en lag. För det andra 

finns nu en skrivning som beskriver hur det särskilda stödet ska utformas. För det tredje 

- och detta är viktigast - innebär skrivningen att det med nuvarande formulering inte 

finns någon gräns för de resurser skolan är tvungen att sätta in för elever som bedöms 

vara i behov särskilt stöd. Skollagen ger därmed ett starkare stöd till elever som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd än tidigare.  

 

                                                 
4
 Skillnaden mellan en lag och en förordning är att den förstnämnda är stiftad av Riksdagen, medan den 

senare är skapad av Regeringen. En förordning kan ses som ett tillägg och precisering av en lag. En lag är 

därmed överordnad en förordning.  
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2.1.3 Fokus på det särskilda stödet 

Under den borgerliga tiden
5
 vid regeringsmakten tappade svenska elever i de olika 

internationella rankningslistorna som PISA och TIMSS (Skolverket, PISA 2009; 

Skolverket, PISA 2012 & Skolverket, TIMSS 2011). Eftersom en stor del av skolans 

yttre ramverk av lagar höll på att reformeras, riktades istället åter fokus på skolans inre 

arbete. Efter utredningar la regeringen fram en proposition med namnet ”Tid för 

undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Prop. 

2013/14:160). Namnet på denna proposition ger en fingervisning om hur debatten 

fördes vid denna tid. Lärare ansågs spendera alltför mycket tid med att dokumentera och 

alltför lite tid på att undervisa. En del av syftet med lagändringen var att minska på 

administrationen som åtgärdsprogrammen innebar (Regeringen, 2014):  

 
Flera studier har visat att lärares arbetsbelastning har ökat över tid och att arbetstiden i allt 

större utsträckning ägnas åt administration och dokumentation. Enligt Statistiska 

centralbyrån är lärare den yrkesgrupp som i störst omfattning upplever att 

arbetsbelastningen har ökat och många lärare anser att de numera inte hinner ägna 

tillräckligt med tid åt sitt kärnuppdrag, dvs. att undervisa (Regeringen, 2014. s 10.).  

 

Som ett led i att få bukt med detta och stilla lärarna valde Regeringen att förändra 

lagtexten för att – så att säga – ge lärarna en chans att ägna sig åt sitt huvuduppdrag. 

Skolans resultat skulle förbättras om lärarna undervisade istället för att dokumentera om 

sina elever.  

 

En uppdelning mellan extra anpassningar och särskilt stöd föreslogs skrivas fram i 

skollagen, där enbart det sistnämnda kom att utgöra grund för åtgärdsprogram (Prop. 

2013/14:160). En intressant förändring som föreslogs var begreppet extra anpassningar. 

Detta var något helt nytt och kom att beteckna en stödform som ska sättas in utan att en 

utredning är nödvändig (a.a.). 

 

Extra anpassningar innefattar mycket av det som tidigare föll under begreppet särskilt 

stöd. Istället  för att utreda och dokumentera dessa vill man nu att lärarna själva skulle ta 

ansvar för att dessa anpassningar gjordes direkt i klassrummen, inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. (Prop. 2013/14:160). 

 

I propositionen opponerade sig vissa remissinstanser mot lagändringen. Ett problem 

som lyftes var att den kunde leda till att vissa elever skulle få vänta för länge på stöd 

och att det skulle bli oklart vem som skulle ansvara för stödet. (Prop. 2013/14:160). 

Propositionen antogs i Riksdagen och till höstterminen 2014 utarbetade Skolverket ett 

allmänt råd samt mallar för utredningar och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

 
2.1.4 Förändringarna i lagtexten 2014 

De lagrum som styr arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd finns i Skollagens 

(SFS: 2010:800) 3. Kap. 5a-12§§. Kapitel 3 i Skollagen rör ”Barns och elevers 

utveckling mot målen” (a.a.). Den största förändringen som gjordes av lagtexten finner 

man i 5a §. Den är helt och hållet ett tillägg och fanns således inte i den ursprungliga 

lagen. Detta går att läsa i 5a §: 

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

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 

                                                 
5
 Åren 2006 - 2014 
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som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. 

 

Här förekommer alltså begreppet extra anpassning för första gången i lagtexten. Tanken 

med detta nya begrepp, var precis som tidigare nämnts, att fler anpassningar skulle 

kunna göras utan att åtgärdsprogram behövde skrivas (Prop. 2013/14:160). 

  

6 § reglerar vilka delar av skolan som övriga paragrafer gäller. I en lagändring 2015 

(SFS: 2015:246) kom skrivning av denna paragraf att ändras från att beskriva vilka 

delar av skolan 7-12§§ inte gäller till att beskriva vilka delar dessa paragrafer gäller.  

 

7 § ändrades inte 2014. Den lyder:   

 
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 (SFS: 2010:800 3. Kap. 7§). 

 

8 § reglerar utredningen av särskilt stöd. Två tillägg till lagtexten gjordes. För det första: 

”[…]trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen[…]” Detta syftar till att man ska anmäla till rektor om det framkommer 

information på att en elev riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. I nästa mening står det 

att ”detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte 

skulle vara tillräckliga.” Således ska extra anpassningar göras , i första hand, om det 

inte är uppenbart att dessa inte kommer hjälpa.” (SFS 2010:800 & SFS 2014:456). 

 

9 § reglerar åtgärdsprogram. Den är uppdelad i tre stycken och skrivningen i det första 

stycket förändrades. I den ursprungliga lagtexten stod det att läsa: 

 
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 (SFS: 2010:800 3. Kap. 9§). 

 

I den nya lagtexten står det emellertid:  

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

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

framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 

uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS: 2014:456). 

 

Den stora skillnade gäller förändringen från hur till när åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas samt vem som är ansvarig för att så sker.  

 

10-12 §§ rör vilka skolformer som omfattas av av det särskilda stödet och att detta ska 

utformas så att eleven minst når kunskapsmålen, undervisning enskilt eller i annan 

undervisningsgrupp samt anpassad studiegång. Samtliga dessa paragrafer lämnades 

oförändrade (SFS: 2010:800 3. Kap. 10-12 §§). 

 

Skolverket (2015) har visat att antalet åtgärdsprogram minskade med nästan hälften 

under det första läsåret (2014-15) efter revideringen av Skollagen 2014. Skolverket 

(a.a.) spekulerar i att detta med största sannolikhet handlar om att elever som tidigare 

egentligen inte var i behov av särskilt stöd ändå fick åtgärdsprogram och att deras behov 

nu täcks av extra anpassningar.  
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2.2 Skriftlig dokumentation och identitet  

Nästan all skriftlig dokumentation kring elever rör upp mer eller mindre känslor – 

oavsett om det handlar om betyg, pedagogiska utredningar eller åtgärdsprogram. Detta 

beror sannolikt på att samtliga inblandade vet att elevens självkänsla och självförtroende 

kan komma att påverkas (Lundahl & Folke-Fichtelius 2013). Persson (2013) framhåller 

att det ställs stora professionella krav på de ansvariga för dokumentationen så att 

dokumentet inte riskerar att bli till men för eleven i framtiden. En beskrivning av ett 

barn innebär alltid någon form av reduktion, eleven reduceras i värsta fall till en 

kategorisering byggd på beteenden, individuella egenskaper, eller prestationer. En 

dokumentation kan leda till att skapa negativa förväntningar på eleven (Persson, 2013).  

 

Det är viktigt att komma ihåg att all skriftlig dokumentation om barn är offentlig, vilket 

ställer höga krav på de som dokumenterar att dokumentationen ska vara professionellt 

skriven så att barn inte utlämnas eller döms på något sätt. Personliga antaganden och 

värderingar hör inte hemma i denna form av dokumentation, istället ska man sträva efter 

att vara saklig och beskrivande (Lundahl & Folke Fichtelius, 2013). 

 

Det postmoderna sättet att se på människan är att dess identitet ständigt skapas och 

omskapas i relation till omgivningen. Strukturer påverkar individens utveckling och val. 

Lacans menar att vi ständigt strävar efter att vara med, eller identifierar oss med, 

individer, föreställningar med mera som kan bekräfta den som vi vill vara (Andréasson 

& Asplund Carlsson 2009). Enligt Althausser måste vi vara ett skapande subjekt för att 

kunna skapa oss en föreställning om vår identitet – således är individen inte ett passivt 

objekt i sitt egna identitetsskapande. Dock har vi medfödda förväntningar på oss. 

Omgivningen ”interpellerar med individen som subjekt” (Andréasson & Asplund 

Carlsson 2009, s. 27). För att förtydliga detta kan man tänka sig ett antal spädbarn. 

Beroende på deras kön kommer de bli olika behandlade av sina föräldrar. Dock innebär 

inte det att alla flickor eller pojkar blir exakt likadana. De olika individerna (subjekten) 

kommer svara olika på respektive anrop (Andréasson & Asplund Carlsson 2009).  

 

Beroende på hur andra människor uppfattar oss får vi en bild av oss själva och därmed 

skapas och återskapas vår identitet i en ständig process. Detta sker genom interaktion 

med andra människor (Lundgren, 2006). Vissa elever riskerar att skapas och återskapas 

som elever i behov i särskilt stöd. Språket är en central del i en människas 

identitetsskapande – inte minst eftersom språket är det verktyg med vilket vi förstår 

världen och oss själva (von Wright, 2000). Åtgärdsprogram är skrivna dokument och 

som sådana innehåller de – som sagt – omdömen om elever. När en text är författad har 

eleven beskrivits och konstruerats för omvärlden. Därmed kan eleven få sin identitet 

skapad av åtgärdsprogrammen. Beroende på hur personalen uttrycker sig i 

åtgärdsprogrammen kan dess beskrivningar få olika konsekvenser för eleven. Även hur 

eleven själv förhåller sig till sin beskrivna problematik får olika konsekvenser för 

dennes identitetsskapande (Lundgren, 2006; Isaksson 2009 & Andreasson, 2008).  

 

 

2.3 Att tolka styrdokument 

Den enskilde pedagogens sätt att att tolka skolans styrdokument och uppdrag spelar roll 

för hur man omsätter den manifesta styrningen i lagtexter och andra dokument till en 

konkret handling. Gadler (2011), menar att personalen som arbetar på en skola är att 

betrakta som tjänstemän på mikronivå. 
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Tjänstemännens (pedagogernas) tolkning sker inte i ett vakuum och kommer se olika ut 

på olika platser i den stora byråkrati som skolan utgör. Detta innebär att en förändring 

av skolans arbete med särskilt stöd kan komma att tolkas olika på olika skolor. Detta 

beror på flera saker. För det första påverkas pedagoger på mikronivån av tjänstemän på 

makro- och mesonivåerna. För det andra påverkas pedagoger av de elever de möter i sin 

vardag. Det vill säga dem som de ska implementera styrdokumentens intentioner på. 

Här kan det uppstå en etisk konflikt för vissa. Särskilt om de upptäcker att 

styrdokumentens ambitioner vida skiljer sig från elevernas förmåga. För det tredje 

påverkas pedagoger av andra pedagoger runt omkring dem (a.a.). Hur andra tolkar sitt 

uppdrag har naturligtvis en avgörande roll för hur den enskilde pedagogen kommer 

tolka sitt uppdrag.  

 
2.3.1 Identitetsskapande i en tolkande praktik 

Några som undersökt hur detta sker i praktiken är Börjesson och Palmblad. I sin 

historiska studie ”I problembarnens tid” (2003) uppmärksammar de att tjänstemän anser 

sig fungerar som professionella experter. Dessa experter menar att de inte arbetar utifrån 

politiska eller moraliska premisser, snarare arbetar de objektivt, utifrån vetenskapliga 

”sanningar”. De arbetar även  för individens bästa – trots att individen själv inte alltid 

förstår det– och därmed anser de att deras mission i grunden är humanistisk och god. 

Det Börjesson och Palmblad visar är att vad som är vetenskap och ”sanning” visar sig 

skilja sig under 1940-, 50- och 60-talen. Att experterna skulle vara objektiva verkar inte 

heller vara helt sant. Det finns en tydlig tendens till moralism i de professionellas 

bedömningar. Det är oftare barn från från (ö)kända och socialt utsatta familjer som 

hamnar under psykologernas och psykiatrikernas lupp än andra. Börjesson och 

Palmblad) kallar detta för ”skvallrets byråkratisering”. Särskiljandet av normala och 

onormala individer verkar snarast ha en viktig roll i samhällets sociala reproduktion 

(a.a.). 

 

Börjesson och Palmblads studie (2003) visar att professionella förefaller vara 

övertygade om att de handlar rätt enligt givna regelsystem och samtidigt handlar på ett 

sätt som är positivt för individerna. Det hela är inte någon konspiration eller någon 

implicit styrning mot ett hierarkiskt och stratifierat samhälle. Snarare handlar det om 

osynliga strukturer som stärker varandra i en för individen förtryckande helhet (a.a.). 

När ett barn ges beteckningen ”varnartad” eller ”autistisk” kan detta i stunden ses som 

ett sätt för professionella att hjälpa individen. I längden kan detta dock skapa livslånga 

stigman och verka förminskande på barnets självkänsla och självförtroende.  

 

Fokus för denna studie är vad som skett med åtgärdsprogram efter skollagsändringen 

2014. Något som man med säkerhet vet är att antalet åtgärdsprogram halverades låsåret 

14/15, jämfört med året innan (Skolverkets nyhetsarkiv, 8 oktober 2015). En intressant 

fråga är vad som krävs för att bli berättigad särskilt stöd efter lagändringen. 

Åtgärdsprogram är skapat för att vara ett pedagogiskt verktyg där hemmet, skolan och 

eleven gemensamt kan föreslå åtgärder som stödjer en elev i behov av särskilt stöd. 

Gadler (2011) har påpekat att alla förändringar som historiskt gjorts från statligt håll, 

angående styrdokumenten av åtgärdsprogram, har varit för att möjliggöra för alla elever 

att lyckas nå de nationella målen i skolan. Dock finns ett inbyggt dilemma i och med att 

statens intentioner tidvis krockar med kommunernas tilldelning av, bland annat, 

ekonomiska resurser (Gadler, a.a). Den nya Skollagen (SFS: 2010:800) innebär att man 

flyttat styrdokumenten om särskilt stöd från förordning till lag. Nu är det tydligare att 

man ska ge resurser och inte bara skriva åtgärdsprogram som dokumenterar redan 
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gjorda insatser. Detta kan möjligen innebära att man blivit mer restriktiv med särskilt 

stöd då dessa tenderar att urholka skolors budgetar.  

 

Ett dilemma som också hänger ihop med den mål- och resultatstyrda skolan är att 

huvudmännen själva ska tolka statens intentioner. Gadler (2011) har visat att statens 

intentioner ibland tolkas annorlunda – och sinsemellan olika – bland huvudmän och 

enskilda skolor. Således kommer likvärdigheten i skolan påverkas när en 

skollagsändring genomförs. 

 

Åtgärdsprogram är en del av elevers identitetsskapande. Att bli benämnd som en elev i 

behov av särskilt stöd kan för vissa vara stigmatiserande och kan påverka individers 

självbild och självkänsla för en lång tid framåt. Åtgärdsprogrammens utformning och 

formuleringar kan också påverka hur personal och vårdnadshavare ser på eleven. Elever 

kan i andras ögon stämplas och ses som bärare av en problematik. Åtgärder riktas i så 

fall mot individen snarare än miljön (Andréasson & Asplund-Carlsson 2009;  Gadler 

2011; Hofvendahl 2006; Börjesson & Palmblad 2001). 

 

Likvärdigheten efter en skollagsändring kan, som tidigare nämnts, bli problematisk. 

Detta beroende på hur de professionella tolkar de nya lagtexterna. Vidare är det viktigt 

att komma ihåg att beskrivningen av elever i behov av särskilts stöd påverkar deras 

självbild och därmed kan åtgärdsprogram fungera som en identitetsskapare.  
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3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att belysa om man i åtgärdsprogrammens texter kan utläsa 

den revidering av Skollagen (SFS: 2010:800) som skedde 2014 (SFS: 2014:458). 

 

De frågeställningar vi kommer att arbeta med är: 

I. Hur beskrivs elever och elevers behov i åtgärdsprogrammen? 

II. Vilka åtgärder föreslås? 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning som berör åtgärdsprogram. Då vi inte fann 

någon forskning som berör vår specifika frågeställning, nämligen hur skollagsändringen 

2014 (SFS 2014:458) påverkat utformningen av åtgärdsprogram. Den forskning, som 

presenteras här, berör åtgärdsprogram och är publicerad efter år 2000. 

 

Åtgärdsprogram regleras – som tidigare nämnts – i Skollagens 3. kap. 9§ (SFS: 

2010:800), samt till viss del informellt genom Skolverkets Allmänna råd. Dock finns 

det även andra faktorer lokalt – på  skolnivån –som påverkar innehållet i ett 

åtgärdsprogram. Berg (2004) menar att varje skola har en unik skolkultur som inte 

handlar om formella regler eller styrdokument. Det handlar snarare om normer om vad 

som är rätt eller fel. Både människorna och den fysiska miljön påverkar kulturen, som 

ofta har en historia på skolan. Det finns även vissa individer, så kallade kodbärare, som 

mer än andra ser till att kulturen upprätthålls. Dock skall man inte förledas att tro att en 

och samma skola enbart representerar en kultur. Enligt Berg är det inte ovanligt att det 

finns olika kulturer, mellan stadier och eller arbetslag. Dock är alltsomoftast en kultur i 

hegemoni jämfört med de andra (a.a.). 

  

 Enligt Asp-Onsjö (2006) är åtgärdsprogrammets tillkomst en process där olika åsikter 

skall jämkas och likriktas innan de hamnar på pränt. Här spelar skolans kultur – eller 

diskurs – en avgörande roll för vilka och vilkas åsikter som påverkar den slutliga 

produkten. Asp-Onsjö (a.a.) fann ett antal olika diskurser när hon genomförde sin 

undersökning. Dessa är den diagnostiska, den dialogiska, delegationsdiskursen, den 

expertisinriktade, den omsorgsinriktade samt en formalistisk. Den dialogiska diskursen 

präglas av en öppenhet i såväl arbetslag som gentemot vårdnadshavare. Här värdesätter 

man allas åsikter. Den diagnostiska och den expertisinriktade lägger mer fokus på vad 

den medicinska respektive den pedagogiska expertisen tycker. Det kan vara lämpligt att 

påpeka att hela 79 procent av skolorna uppger att de alltid eller ofta använder 

standardiserade tester i utredningen av en elevs behov (Skolverket, 2003). Den 

omsorgsinriktade diskursen tycker att det är viktigast att eleven mår bra. 

Delegationsdiskursen präglas av en tydlig hierarki där de som får de svåraste 

uppgifterna oftast är elevassistenter eller dylikt. I den formalistiska är det viktigt att 

dokument hanteras korrekt och att alla processer följer uppsatta regler och mallar. Asp-

Onsjö (2006) menar att dessa olika diskurser inte är isolerade från varandra – snarare 

verkar flera av dem finnas på samma skola samtidigt, men att det oftast är någon som 

har hegemoni för tillfället.  

 

Vilken typ av kultur eller diskurs som är dominant på en skola kommer således att 

påverka hur man ser på elever i behov av särskilt stöd. Det kommer också påverka den 

utredning av behov som ska göras på skolorna, vilka behov som denna fångar upp samt 

vilka åtgärder som föreslås. Utredningar är annars något som skolorna verkar göra. 94 

procent av de tillfrågade skolorna uppger att utredningar sker innan ett åtgärdsprogram 

upprättas (Skolverket, 2003).  

 

Vårdnadshavarnas och elevernas roll i upprättandet av åtgärdsprogram är ofta begränsat 

till att bekräfta och skriva under de åtgärder som skolan bestämt. Ofta har 

skolpersonalen redan pratat ihop sig om vilka åtgärder som är lämpliga för eleven. 

Personalen har övertaget i mötet med vårdnadshavare – det är de som är de 

professionella (Asp-Onsjö, 2006). Dock har skolan alltid ett ansvar att möten ska 

fungera och att relationen mellan skola och hem blir bärande (Jenner, 2000).  
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Vissa grupper av elever får, enligt Giotta och Lundborg mer stöd än andra. De har visat 

att:  

 
[…] att minst 40 % av eleverna födda 1982 respektive 1987 fått specialpedagogiskt stöd 

under någon del av sin grundskoletid. Pojkar, elever med utländsk bakgrund, och elever 

från hem med en lägre utbildningsnivå är överrepresenterade bland de elever som fått 

specialpedagogiskt stöd (Giotta & Lundborg, 2007, s. 4.). 

 

Pojkar förekommer oftare än flickor – pojkar och flickor beskrivs utifrån olika 

normsystem. Det finns således en stark genus- och maktaspekt i beskrivningen av elever 

(Andréasson, 2007).  

 

En enkätstudie av Skolverket har visat att 17 procent av eleverna har åtgärdsprogram 

och att 21 procent bedömdes vara i behov av det (Skolverket, 2003). Det är intressant att 

notera att det skiljer fyra procentenheter mellan det upplevda behovet av 

specialpedagogiska insatser och hur många som faktiskt får det. Det betyder att skolan 

inte tillgodoser behoven för var femte elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd.  

 

De elever vars behov inte tillgodoses är i första hand de som inte är utåtagerande, utan 

tysta, initiativlösa och gör så gott de kan. Det handlar oftare om flickor än pojkar. De 

elever som har vårdnadshavare som förhåller sig passiva gentemot skolan får mindre 

stöd än de med engagerade vårdnadshavare. Man kan även se att en 

problemförskjutning sker i elva-tolvårsåldern. Innan dess är det läs- och 

skrivsvårigheter som uppmärksammas i åtgärdsprogram. För äldre elever är det  

vanligare att koncentrationssvårigheter eller ett misshagligt beteende som ligger i fokus 

(Wester & Eriksson, 2005). 

 

Åtgärderna speglar naturligtvis den problembild som framtonar efter en utredning. Helt 

uppenbart är i alla fall att elevens individuella problematik beskrivs 98 procent av alla 

undersökta åtgärdsprogram (Skolverket, 2003). Många studier pekar på att 

åtgärdsprogram är alltför inriktade på individen och alltför lite på verksamheten 

(Skolverket, 2003; Skolverket 2008a; Wester & Eriksson, 2005; Isaksson, 2009; 

Andréasson, 2007). Wahlund (2002), menar dock att det till viss del måste vara ett 

fokus på individen om man ska få möjligheter till stöd. Stödet är knutet till individen 

och därmed måste denne också ha svårt. De vanligaste förekommande problemen är att 

man har svårigheter att nå kunskapsmålen (54 procent). Läs- och skrivsvårigheter 

förekommer i 50 procent av åtgärdsprogrammen och koncentrationssvårigheter i cirka 

34 procent av dem (Skolverket, 2003).  Enligt Andréasson är de vanligaste problemen 

att man inte når kunskapsmålen  eller beteendeproblematik (Andréasson, 2007).  

 

Det är framförallt tre former av åtgärder som förekommer i åtgärdsprogram: anpassade 

arbetsformer, anpassade läromedel och särskild färdighetsträning (Skolverket, 2003). 

Det särskilda stödet ges för det mesta exkluderande i mindre undervisningsgrupper – 

oavsett om det rör sig om läs -och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter 

(Giotta & Lundborg, 2007). 

 

I undersökningen ”Attityder till skolan 2000” ansåg en majoritet av lärarna att 

möjligheterna till extra stöd var dåligt i skolan. En tredjedel av vårdnadshavarna ansåg 

att möjligheterna var mycket dåliga. De enda som var nöjda föreföll vara eleverna 

(Skolverket, 2003). De som arbetar nära eleverna upplever större brister än de som leder 

arbetet (a.a.). Personalens syn på åtgärdsprogram är följande: det är stöd i den 
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pedagogiska verksamheten, det tydliggör överenskommelser mellan skola och hemmet, 

samt utgör ett underlag för utvärdering av elevers utveckling (a.a.). 97 procent av 

skolorna anser att åtgärdsprogrammen spelar en stor eller ganska stor roll i den 

praktiska verksamheten (a.a.). Fyra av fem lärare anser att åtgärdsprogrammen är 

mycket viktiga för en god pedagogisk verksamhet (a.a). I kommentarer till 

undersökningen har endast 5 procent av lärarna varit negativa negativa sådana. 

Huvudområden för kritik har varit att det är svårt att hitta tid för åtgärdsprogrammens 

upprättande, samt att de inte används i praktiken (a.a.). 

 

Åtgärdsprogram förefaller inte leda till högre måluppfyllelse. Elever som får sitt stöd 

tidigt i skolgången – samt behåller det över en längre tid – har sämre måluppfyllnad än 

de som får det sent (Giotta & Lundborg, 2007). Detta innebär sannolikt inte att 

åtgärdsprogram och särskilt stöd är direkt skadligt eller kontraproduktivt. Snarare är det 

som Giotta och Lundborg påpekar, nämligen att tidiga och långa insatser ofta hänger 

samman med en lång och komplicerad problematik. Korta och sena insatser handlar 

snarare om att ”fixa betyget” i ett enskilt ämne (a.a.). Dock säger detta något om de 

pedagogiska utredningarna. Antingen har man i dessa dragit fel slutsatser eller så har 

skolans insatserna varit felaktiga. Skolverket har uppmärksammat att man sällan 

utvärderar de tidigare uppsatta målen i åtgärdsprogram. Istället för att göra det och hitta 

en ny ingångslinje väljer man ”mer av samma” för eleven (Skolverket, 2011). 
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5. Teori  
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för undersökningens analys. 

De teorier som används i arbetet har valts eftersom vi anser att de kan förklara vilken 

syn på elever i behov av särskilt stöd som framträder i de olika åtgärdsprogrammen, 

samt hur detta i sin tur kan påverka eleverna och deras identitetsskapande. 

 

 

5.1 Byråkratins inneboende logik 

Kännetecknande för det kapitalistiska samhället är, enligt Max Weber, en ständigt 

pågående rationaliseringsprocess. Denna rationaliseringsprocess startade i tidigmodern 

tid och märks främst på två sätt. För det första har världen avmystifierats och 

religionernas makt har därmed minskat. För det andra kan uppkomsten av och 

utbyggnaden av olika statliga byråkratier spåras från 1500-talet till dagens samhälle 

(Weber, 1978; Weber, 1996). Weber (1978), menar att vi är fångar i en byråkratisk 

järnbur som med sina regler och system visserligen effektiviserar samhället och 

kapitalismen, men som samtidigt avhumaniserar oss. Han menar det finns en 

inneboende logik i varje byråkrati att ständigt expandera och inlemma nya områden i 

sitt fögderi. En viktig komponent i byråkratins utveckling är att det kapitalistiska 

samhället har gått från ett värderationellt till ett målrationellt handlande (Weber, 1983). 

En värderationalistisk handling utgår från traditionella, religiösa eller moraliska värden. 

I skolans värld skulle detta kunna exemplifieras med betyg i ordning och uppförande. 

Ett målrationellt synsätt lägger istället fokus på objektivt uppställda mål som byråkratin 

har att uppfylla. Dessa har fördelen att vara likvärdiga och tydliga för alla. Det finns 

dock baksidor med målrationaliteten. Samtidigt som den gör byråkratin – och på många 

sätt samhället – mer effektivt och jämlikt bidrar den även med negativa sidoeffekter för 

individer (Weber, 1973). I takt med att det kapitalistiska samhället driver fram en ökad 

rationalitet blir lösningar för individer mer och mer standardiserade. Detta leder till att 

normaliteten i samhället snävas in och blir mindre. Christian Lundahl (2010), menar att 

nuförtiden har skolan mycket att vinna på att att rationalisera och kvantifiera sin 

verksamhet. När den politiska och administrativa nivån helst tar beslut utifrån – till 

synes – objektiva siffror och värden påverkar detta skolans sätt att arbeta. Dock påpekar 

Lundahl att objektivet inte kan existera i någon riktig mening. Att bedöma elever 

målrationellt har enligt hans synsätt inget större värde då detta inte främjar lärandet.  

 

 

5.2 Språket som makt 

Allt skrivande är en process som innehåller såväl reflektion som dialog. Reflektion sker 

hos skribenten när denne väljer sina formuleringar (Bie, 2009; Jarrick & Josephson, 

1996). Dialog sker med andra, men också genom texter vi läst tidigare. Typiskt för ett 

åtgärdsprogram är att de blir till i en speciell skolkultur eller diskurs. Asp-Onsjö (2008) 

har ett mer specifikt begrepp för detta – praktikgemenskap. Intertextualitet är något som 

ofta förekommer i åtgärdsprogram. Det innebär att de svarar på yttranden som finns i 

andra texter (Asp-Onjsö, 2008). Till exempel utredningar, andra åtgärdsprogram, eller 

varför inte Skolverkets Allmänna råd. 

 

Att använda språk är en social aktivitet, språket formas i en diskurs, i en social kontext 

men den har även en konstruerande sida där identiteter, relationer och olika 

trosuppfattningar formas genom och av språket. Genom denna konstruktivistiska syn 

blir språket viktigt i vad vi gör och hur vi tänker, sociala handlingar kan då beskrivas 

genom språket (Bergström & Boréus, 2012). Hammarén (2009), menar att språk 
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fungerar som ett membran mellan människor. Det är genom den som vi uppfattar 

världen och som vi blir till. Språket hjälper oss också att sortera individuella och 

kollektiva erfarenheter (a.a.). Därmed bär språket med sig makt genom att det sätter 

gränserna för var vad som är möjligt att förstå. Diskursen styr det tänkbara och tillåtna 

och därmed – menar Foucault – finns makt i alla sociala relationer (Bergström & 

Boréus, 2012). 

 

Den kanske tydligaste exemplet på språkets makt över människor finner vi i 

skönlitteraturen. I George Orwells klassiker 1984 arbetar protagonisten Winston Smith 

på en myndighet som arbetar med att ta fram ett nytt språk som gör kritik mot den 

rådande samhällsordningen omöjlig. Genom att utrota ord som kan riktas som kritik mot 

staten tänker man sig kunna förändra människors handlingar och tankar. Boken tar även 

fasta på en annan viktig del för att förstå språket som maktverktyg – nämligen hur staten 

ändrar ords innebörd för att passa deras intressen (Orwell, 2001). Därmed visar Orwell 

att språket i sig visar vad som är möjligt att tänka, men också att de som har en 

hegemonisk maktposition i en given diskurs kan påverka språket och ordens betydelse. 

 

Språk är meningsskapande och produktivt, det är igenom språket som vår ideologiska 

och sociala verklighet skapas. Maktfrågan handlar då om att få bestämd kunskap erkänd 

som den rätta , det vill säga vilka begrepp som är de rätta samt vilken betydelse som 

skall tillskrivas dessa (Bergström & Boréus, 2012). Enligt denna teori är den sociala 

tillvaron i ständig färd med att konstrueras och omförvandlas. Åtgärdsprograms 

innebörd får olika betydelse i olika sociala sammanhang, diskursen ser nämligen inte 

likadan ut på två olika skolor. (a.a.). 

 

Genom att analysera vad som skrivs om elever i behov av särskilt stöd kan man förstå 

hur diskursen bidrar till att ge vissa förutsättningar för en identitet för en enskild elev. 

Bergström & Boréus (2012) menar att varje identitetsformation sker i och genom 

diskursen. Identiteter är inte givna, identitetskonstruktion är en process där grunden är 

en blandning av andras bilder och den egna självbilden (a.a.). 

 

 

5.3 Diskurs i skolan 

Ett annat sätt att närma sig byråkratins inneboende logik och normaliseringsprocesser är 

genom  Michel Foucaults diskursbegrepp.  Enligt honom utgörs en diskurs av en grupp 

människor med en någorlunda ideologisk samstämmighet. Diskursen förändras hela 

tiden genom olika yttranden och handlingar. Det finns alltid ett maktförhållande inom 

en diskurs. Även denna skapas och omskapas hela tiden. Hegemoni är det dominerande 

tankesättet inom en diskurs. Kampen om den hegemoniska makten i en diskur kallas för 

antagonistiska strävanden. När andra tankeriktningar är besegrade och endast ett 

hegemoniskt tankesätt återstår anses diskursen vara objektiv sanning (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009). Inom skolan skulle en sådan sak kunna vara tanken på agans 

roll i pedagogiska sammanhang.   

 

Sociologen Michel Foucault började under 90-talet att använda begreppet diskurs, 

Foucault beskriver ordet diskurs, och menar att ett samhälle har olika diskurser vilka 

anger vad man bör uttrycka och hur man bör vara. Enligt Foucault finns det ett 

regelsystem som legitimerar somliga kunskaper och inte andra, regelsystem som pekar 

ut vilka som har rätten att uttrycka sig med auktoritet (Bergström & Boréus, 2012). För 

Michael Foucault var diskurs ett uttryck som karakteriserade hur en viss uppsättning 

språkliga kategorier förhöll sig till ett objekt samt hur vårt sätt att beskriva detta objekt 
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påverkar hur vi uppfattar eller förstår det (Bryman, 2011). Diskursen skapar en 

framställning av ett objekt och dessutom kommer framställningen av objektet att 

konstituera det. Diskursen påverkar hur vi tänker, vår syn och uppfattning av 

tillexempel barn i behov av särskilt stöd (Lundgren & Persson, 2003). Man kan inte se 

något utanför en diskurs, denna blir referensram för att rättfärdiga makt som råder 

mellan exempelvis lärare och elever, diskurs är grundläggande för vår sociala 

verklighet. Diskursen får makt över oss ifall den godtas som sanning, vi formar 

diskursen och diskursen formar oss. Olika samhällsstrukturer medverkar ofta i att forma 

en diskurs (Bryman, 2011). 

 

Styrning av samhället har övergått till självdisciplinering och styrning genom 

uppfostrande institutioner och byråkratier. Denna kontroll över människors liv kallar 

Foucault för bio-politik. De som bryter normerna alltför mycket spärras in. De som gör 

det på ett mindre hotande vis försöker man fostra, framför allt genom normer och 

normaliseringsprocesser. Makten styr pastoralt, den lägger sig inte i så mycket om det 

inte behövs (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I det senmoderna samhället finns 

både nya och gamla värderingar inom diskursen. Ibland finns det ingen hegemoni. Detta 

innebär att man i analysen av elevdokumentation finner på motstridigheter mellan 

gamla och nya värderingar. Men tydligt är att fokus flyttats från det yttre till det inre. 

Den gamla tidens fokus på ordning är mindre. Skolan blir ett panopticon av 

självövervakande där eleverna själva ska driva sig framåt. De som hamnar i 

specialpedagogikens famn är de som inte är självreglerande – och därmed måste fostras. 

Att bli en god elev innebär att man fostras både pedagogiskt och moraliskt. Därmed 

finns inslag av såväl värderationalitet som målrationalitet i skolan. Makt utövas, enligt 

Foucault genom handlingar. Dessa handlingar styrs av rationella metoder och tekniker. 

Därmed ges en legitim makt genom t.ex. läroplaner och kursplaner för vilka som ska 

betraktas som normala eller ej (Andréasson & Asplund Carlsson, a.a). 

 

När en elevs vilja skiljer sig mot diskursen används både vetenskapliga och moraliska 

argument för att få eleverna att rätta in sig i ledet. Dock får inte heller eleven vara för 

styrd, även det bryter mot normen. Eleven förväntas att själv förvandlas till det subjekt 

som skolan vill att hen ska bli (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

 

 
5.4 Diskursens perspektiv 

 
5.4.1 Kategoriskt perspektiv 

Det integrerande tankesättet som var dominerande under grundskolans första år på 60- 

och 70-talen (se kapitel 2) ledde enligt Nilholm (2007) till en syn där elever skulle 

anpassas till skolans verksamhet. Ett kategoriskt perspektiv ser därför elevers behov av 

särskilt stöd utifrån ett bristperspektiv på individnivå (Isaksson, Lindqvist och 

Bergström, 2007). Det är typiskt för det kategoriska perspektivet att elever benämns 

som elever med svårigheter. Det vill säga att elever anses vara bärare av sina svårigheter 

(Persson, 2013). Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (200l) menar att det kategoriska 

perspektivet tar sin utgångspunkt i ett medicinskt/psykologiskt perspektiv.  

 

Skolor som präglas av ett kategoriskt perspektiv arbetar ofta kortsiktigt och reaktivt. 

Svårigheterna ses som individbundna och därför ges stöd genom specialundervisning 

(Persson, 2013). Asp-Onsjö (2006) menar att ett kategoriskt perspektiv kategoriserar 

elever utifrån ett normalitetstänkande.  Då elever anses vara bärare av sina svårigheter 
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konstrueras och kategoriseras eleven med den svårighet som uppkommer i mötet med 

skolans kontext. Ansvaret förflyttas från skolan till eleven och detta kan inverka på 

elevens självbild och identitet (a.a.). Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) 

påpekar att det kategoriska perspektivet fortfarande är det som dominerar i skolans 

verksamhet, ett perspektiv där fokus är på individsvårigheter vilka ska lösas med 

specialpedagogiska metoder.  

 
5.4.2 Relationellt perspektiv 

Med ett relationellt perspektiv karakteriseras elever i behov av särskilt stöd som elever i 

svårigheter menar Persson (2013). Tidsperspektivet för det relationella perspektivet är 

långsiktigt och man strävar efter att utveckla och förändra undervisningen så att den 

gynnar alla elever. Nilholm (2007) menar att detta perspektiv hänger ihop med 

inkludering. Har man som utgångspunkt att inkludera alla måste man också anpassa 

miljön till individerna. Den specialpedagogiska kompetensen på en skola där man har 

ett relationellt perspektiv ger stöd till lärare, elever och utvecklar lärandemiljön. Fokus 

ligger på en helhetssyn. Persson (2013) menar att man utifrån det relationella 

perspektivet försöker se elevers svårigheter i relation till vilken kontext svårigheterna 

uppstår i. Han menar att det är undervisningen som ska differentieras, inte eleverna.  

 
5.4.3 Vad eller Vem? 

Som en variant på motsatsparet kategoriska- respektive relationellt perspektiv använder 

sig von Wright  (2001) av dikotomin punktuellt och relationellt. Det punktuella 

perspektivet har en del gemensamt med det kategoriska – så till vida att man fokuserar 

på egenskaper och förmågor hos individen. När man har ett punktuellt perspektiv och 

försöker hjälpa någon börjar man med att leta efter saker hos individen som kan påverka 

situationen som denne befinner sig i. Man reducerar dessutom sitt tidsspann till här och 

nu och bortser gärna från information som inte anses ”hör hit”. Typiskt för ett punktuellt 

perspektiv är att man gärna hjälper/behandlar eleven/patienten utan att denne har fått 

säga sin åsikt (a.a.).    

 

Det relationella perspektivet är, i von Wrights (2001) mening, inte tidsbegränsat och 

problem behandlas som fenomen istället för enstaka händelser och beteenden. Dessa 

fenomen framträder mer i vissa sammanhang än i andra. Är jag dyslektiker framträder 

det när jag ska läsa och skriva, inte när jag ska bowla. Von Wright menar även att det 

relationella perspektivet utmärks av intersubjektivitet – det innebär att människors unika 

identitet blir till i mötet med andra unika individer, samt att denna identitet ständigt 

förändras när individerna interagerar med varandra. Vem vi är kan således inte mätas 

eller fastställas (a.a.). 

 

Begreppsparet Vad eller Vem kan närmast betraktas som von Wrights praktiska 

operationalisering av det punktuella respektive det relationella perspektivet. Typiskt för 

ett punktuellt perspektiv är att beskrivning av en annan människa fokuserar på Vad hon 

är (von Wright, 2000). En sådan beskrivning lägger fokus på mätbara egenskaper eller 

beteenden, till exempel en snäll flicka som är duktig i biologi, men som behöver stöd i 

matematik. En sådan beskrivning tar dock inte fasta på Vem denna flicka är. Att ta reda 

på Vem någon människa är kan man bara göra i ett möte med den andre eftersom det är 

först då som vi blir till individer för varandra (a.a.).  

 

Det finns flera vinster med att upprätthålla ett relationellt perspektiv samt vara nyfiken 

på Vem den andre är. För det första bidrar nyfikenheten till att bekräfta den andre (von 

Wright, 2001), vilket kan vara nog så viktigt för skolelever, för det andra hjälper öppnar 
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det möjligheten för att ta den andres perspektiv (von Wright, 2000). Men man skall icke 

förledas att tro att endast det relationella perspektivet behövs i skolan:  

 
Det punktuella perspektivet identifierar brister och formulerar utvecklingsmöjligheter. Det 

relationella perspektivet kan upprätthålla den undran som gör det möjligt att överskrida de 

givna omständigheterna (von Wright, 2001).  

 

Således måste ett samspel ske mellan båda perspektiven för att skolan ska kunna arbeta 

effektivt med i elever i behov av särskilt stöd.  

 
5.4.4 Bristperspektivet 

Forskaren Johan Hofvendahl har studerat utvecklingssamtal och de faser som han anser 

sig se att de har. I den första fasen – ankomstfasen– är stämningen avslappnad och 

präglas av en dialog mellan mötesdeltagarna. Den uppsluppna stämningen går 

emellertid snart över till en mer allvarlig stämning då man övergår till inledningsfasen. 

Detta är en fas då läraren gör tydligt att man ska övergå till att prata om viktiga saker. 

Nästa del av samtalet handlar om problemfasen. Tydligt för denna fas är att läraren dels 

försöker linda in problematiken gentemot eleven på ett sätt som får den att framstå som 

mindre kritisk, dels försöker få eleven att ”erkänna” problemet (Hofvendahl, 2006a). 

Han menar att utvecklingssamtalen präglas av ett bristperspektiv där fokus ligger på 

elevens svagheter snarare än styrkor. Detta medför att en felrädsla och 

mindervärdeskomplex planteras hos eleverna. Även om man säger att ”du har bara ett 

fel” leder sådana utsagor till att eleven känner sig slarvig och i värsta fall misslyckad. 

Denna felsökarmentalitet menar Hofvendahl finns i skolans kultur och riskerar att 

uppfostra elever i samma tänkande (Hofvendahl 2006b). 
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6. Metod 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens urval, genomförande och etiska dimensioner. 

Men först och främst diskuteras metodens förtjänster och brister.  

 

Som tidigare nämnts var vi från första början intresserade av spänningen mellan vad 

som står skrivet i ett åtgärdsprogram och vad som sker i praktiken – och därmed hur ett 

åtgärdsprogram påverkar den enskilde eleven. Ganska snart blev vi varse om att detta 

inte skulle kunna genomföras under den knappa tid som stod till vårt förfogande. Vi 

skulle behövt askultera mycket ute i klasser vilket ingen av oss hade möjlighet att göra. 

Dessutom var det när denna kurs påbörjades endast ca två månader kvar innan 

sommarlovet skulle påbörjas. Därmed fick vi tänka om och då intresserade vi oss för 

den förändring som skedde av särskilt stöd och extra anpassningar från och med 

höstterminen 2014.  

 

Här fanns några dilemman som vi ansåg intressanta. Exempelvis skillnaden mellan 

lagstiftarnas intentioner och verksamheternas tolkningar, samt hur åtgärderna 

formuleras och på vilka grunder.  En annan fråga som vi tyckte var intressant var 

huruvida åtgärdsprogram är levande dokument i verksamheten, eller om de fungerar 

som ”hyllvärmare”? Dessutom är upprättandet av åtgärdsprogram en manifestation av 

makt. Det som skrivs blir till en absolut sanning och verklighet och kan få stor betydelse 

för eleven i fråga. Inte minst för elevers identitetsskapande.  

 

Relativt snabbt upptäckte vi problem med vårt forskningsområde. Förvånande få studier 

av åtgärdsprogram har genomförts av forskare. Detta har inte minst gjort det svårt att 

finna litteratur som vi kunnat grunda vår uppsats på. Vi anser att detta är något märkligt 

då åtgärdsprogram funnits så pass länge inom svensk skola. Dessutom har en betydande 

del av svenska elever någon gång haft ett åtgärdsprogram upprättat.  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa om man i åtgärdsprogrammens texter kan utläsa den 

revidering av Skollagen (SFS: 2010:800) som skedde 2014 (SFS: 2014:458). 

Frågeställningarna är hur beskrivs elever och elevers behov i åtgärdsprogrammen, samt 

vilka åtgärder som föreslås. För att på bästa sätt kunna uppnå undersökningens syfte och 

besvara frågeställningen har vi valt att göra en kvalitativ studie av åtgärdsprogram 

upprättade före och efter höstterminen 2014. Vi anser att om  man vill utläsa en 

revidering av skollagen i åtgärdsprograms texter bör man studera texterna.  

 

 

6.1 Urval 

Först och främst har två kommuner valts för denna studie. Den ena har vi valt att kalla 

Storstad och den andra för Småstad. Detta urval har gjorts utifrån en 

bekvämlighetsprincip då studiens författare är yrkesverksamma i respektive ort. Då 

fokus för denna studie inte ligger på jämförelsen mellan olika skolor eller skolformer är 

det inte intressant vilka kommuner detta är. Dock är det inte en belastning för studien 

med en geografisk och åldersmässig spridning – snarare kan man hävda att detta gör 

åtgärdsprogrammen mer representativa. I dessa kommuner har åtgärdsprogrammen 

kommit från olika skolor, alla med sin specifika karaktär och kultur. 

 

Ett viktigare urval är det tidsmässiga urvalet. I denna studie har åtgärdsprogram som är 

skrivna före och efter skollagsändringen av särskilt stöd 2014 valts. Inget av de 
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åtgärdsprogram som studerats är aktiva. Detta har gjorts för att inget särskilt tillstånd 

från vårdnadshavare skall krävas.  

 

 

6.2 Genomförande 

Vid insamlande av åtgärdsprogrammen har vi fått in olika många i respektive kommun. 

I Storstad var det lättre att få ut åtgärdsprogram än i Småstad. Totalt fick vi 31 

åtgärdsprogram från Storstad varav 19 var skrivna innan skollagsändringen 2014 och 12 

efter densamma. För att göra urvalet mer hanterbart gjordes ett slumpmässigt urval 

bland dessa för att få fram fem stycken innan ändringen och fem stycken efter 

densamma. Ingen hänsyn togs till elevers ålder eller kön i detta urval.  

 

I Småstad var det betydligt svårare att få ut åtgärdsprogram av huvudmannens rektorer. 

Sammanlagt fick vi ut 13 åtgärdsprogram varav tre är upprättade efter 

skollagsändringen 2014. Av dessa används de tre åtgärdsprogram som upprättats efter 

ändringen i denna studie. Av de tio som fanns kvar och som var skrivna före ändringen 

gjordes ett slumpmässigt urval för att få ned dem till fem.  

 

Sammanlagt har således 18 stycken åtgärdsprogram använts vid denna undersökning. 

Tio av dessa är uppättade före 2014 och åtta av dem efter 2014. Ingen skillnad görs 

mellan Storstad och Småstad i studien.  

 

Det som jämförts har varit åtgärdsprogrammens innehållsmässigt utformning. Även 

åtgärdsprogrammets omfattning har analyseras. Därefter har de skriftliga 

formuleringarna analyserats utifrån våra teorier. De fokuspunkter vi valt är byråkratins 

logik, diskurs i skolan och språket som makt och diskursens perspektiv. Under rubriken 

byråkratins makt analyserar vi vårt resultat med utgångspunkt i Webers begreppspar 

värderationalism respektive målrationalism. Under punkten diskurs i skolan analyserar 

vi vilket inflytande skolans diskurs har på utformningen av åtgärdsprogram. Språket 

som makt använder vi för att analysera och förklara hur stor betydelse orden som skrivs 

har för enskilda elevers självbild och identitesskapande. Under rubriken diskursens 

perspektiv analyserar vi åtgärdsprogrammen utifrån von Wrights begrepp Vem eller 

Vad, Hofvendahls bristperspektiv samt begreppen kategoriskt- respektive relationellt 

perspektiv.  

 

 

6.3 Etiska överväganden 

Åtgärdsprogram är offentliga handlingar – varför offentlighetsprincipen gäller. För att 

kunna samla in data har vi tagit kontakt med rektorerna på de aktuella skolor, genom 

personlig kontakt har tillstånd mottagits att kunna få ta del av åtgärdsprogrammen som 

finns på skolorna. Rektorerna har informeras om syftet med undersökning. Rektor 

ansvarar för att åtgärdsprogrammen inte lämnar ut någon känslig information som kan 

vara till men för den enskilda eleven. Vi som utför studien har också ett ansvar att ingen 

känslig information som kan vara till men för någon sprids. Samtliga åtgärdsprogram 

har avidentifieras för att inte elever, vårdnadshavare eller personal ska kunna 

identifieras av utomstående. Tolkningen av resultaten kan påverkas om man har 

relationer till de medverkande i åtgärdsprogrammen som ska analyseras, vi har inte 

någon relation till de medverkande i åtgärdsprogram som vi väljer att analysera. Vi vill 

inte skuldbelägga någon enskild individ, arbetslag eller någon skola, vi vill enbart 

undersöka eventuella skillnader mellan åtgärdsprogram skrivna före respektive efter den 

angivna tidpunkten. 
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6.4 Metodkritik 

För att nå vårt syfte och besvara vår frågeställning har vi valt en kvalitativ metod. Det 

hade förmodligen varit möjligt att göra denna studie med mer kvantitativa inslag. Då 

hade vi på förhand fått skapa kategorier för behov och åtgärder som vi sedan sorterat 

vårt material i. Vi hade på så sätt kunnat få ett resultat som var omfångsrikt och därmed 

lättare att generalisera.  Dock finns det nackdelar med ett sådant förfarande. 

Åtgärdsprogram och texter om individer är komplexa och kan innehålla motsägelser. 

Därmed kan en kvalitativ analys ge mer intressanta fakta. Något som definitivt talade 

mot en större studie var tiden och administrationen detta skulle kräva.  

 

Detta problem uppstod  till viss del även med vårt metodval. Det är inte säkert att 

rektorer var villiga att lämna ut samtliga åtgärdsprogram som de hade till sitt 

förfogande. Inte minst om de kunde misstänka att de var undermåligt utformade. Hade 

vi istället valt att intervjua rektorer och specialpedagoger hade det inte heller varit säkert 

att vi fått ett helt tillförlitligt resultat. De intervjuade hade med stor sannolikhet velat 

framställa sig själva och sin verksamhet som helt uppdaterade med den senaste 

lagstiftningen.   
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7. Resultat 
 

7.1 Åtgärdsprogram före 2014 

Åtgärdsprogram som vi har samlat in följer en liknande mall. Överst på första sidan 

finns huvudmannens logotyp samt en rubrik som berättar att detta är ett åtgärdsprogram 

samt dokumentets diarienummer. Hänvisningar till lagtexter följer som förtydligar 

åtgärdsprogrammets funktion och syfte. Därefter finns datum och elevens person- och 

klassuppgifter. Här finns även ett utrymme för underskift av ansvarig (rektor). Under 

detta finns ett fält där de närvarande i utformningen av åtgärdsprogrammet noteras, efter 

detta beskrivs elevens behov. I Småstad kallas detta nuläget och skall beskrivas på skol-

, grupp- och individnivå. Efter detta kommer ett fält för mål att arbeta mot både på lång- 

och kort sikt. Därefter kommer flera fält där åtgärderna ska beskrivas, samt vem som är 

ansvarig för dem, det finns texter som förklarar att åtgärderna ska beskrivas på 

organisations-, grupp- och individnivå. Sedan följer ett fält där åtgärdsprogrammet ska 

följas upp och utvärderas. Dessa ska specificeras med tid, plats och ansvarig. I 

dokument återfinns plats för underskrifter av rektor, vårdnadshavare, elev och 

klasslärare. Under detta finns ett fält där resultatet av uppföljningen/utvärderingen fylls 

i. Vad som uppnåtts, vad som inte uppnåtts och hur man ska gå vidare antecknas här. 

Slutligen finns två kryssrutor. En för om åtgärdsprogrammet har uppnått sitt syfte och 

en för om ett nytt program upprättas. Sammanfattningsvis kan man säga att 

åtgärdsprogrammens mall innehåller samma saker i de båda kommunerna. I något fall 

förekommer olika benämningar av samma fenomen, dessutom kommer saker i olika 

ordning i programmen. Det förefaller dock som att man i båda kommunerna har haft en 

mall som utgår från Skolverkets allmänna råd (2008b).  

 
7.1.1 Behov och nuläge före 2014 

Fokus i åtgärdsprogrammen ligger tydligt på elevernas behov och svagheter. Dessa är 

relativt preciserade och beskrivs utifrån en (tidigare) pedagogisk utredning.  Ett exempel 

på detta lyder: 

 
• Behov av kontinuerlig träning av fonologisk medvetenhet (bokstäver och ljud) för 

att befästa kunskaper och komma igång med läsningen.  

• Behov av att automatisera grundläggande matematik (ÅP 2013-05-06).  

 

Detta exempel visar även på en annan sak i åtgärdsprogrammen, nämligen att nuläget 

beskrivs kortfattat i punktform. Språket är distanserat och akademiskt. Även om 

individnivån alltid ligger i fokus finns det i vissa åtgärdsprogram hänvisningar till 

behov på organisationsnivå och gruppnivå.  

 
Det sociala klimatet i klassrummet behöver förbättras för att [Eleven] i högre utsträckning 

ska ta del av undervisningen. [Eleven] behöver också stöd för att finna strategier i det 

sociala samspelet med kamraterna. […] Regelbundna pauser under skoldagen är bra för att 

minska [Elevens] stressnivå […] (ÅP 2013-12-18).   

 

I åtgärdsprogrammet ovan ser man ett exempel på att fokus inte enbart ligger på elevens 

individuella behov, utan även på grupp- och organisationsnivå. Det förefaller som att 

det är elevens behov som styr vilken nivå man har fokus på.  

 

I en del åtgärdsprogram beskrivs eleverna även utifrån deras prestationer, snarare än 

deras behov. Ett nuläge ser ut på detta sätt: 

 
Når målen i idrott, bild, teknik, hk, slöjd samt musik.  
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Har åp i matte.  

Har extra svenska 3 lektioner/vecka. Har gjort Nationellt prov för åk 6 del B. [Eleven] 

klarade inte provet på utsatt tid. [Eleven] ska fortsätta med ytterligare delar av provet. Når 

ej målen i Eng, SV, Matte o. för närvarande ej i Fysik (behöver göra prov i Mekanik + 

Nationella provet i Fy).  

Har anpassning (ÅP 2012-04-23).  

   

Det förekommer inga hänvisningar till några pedagogiska utredningar där man ringat in 

nuläget och behoven. Dock finns exempel på när man använder sig av resultatsvar för 

att beskriva eleven: 

 
[Eleven] har haft lågt resultat på Delfinön som är ett läsförståelsetest samt på H4 som är ett 

avkodningstest, dvs läshastighet. [Hen] har också visat på lektionstid att [hen] har svårt att 

förstå det [hen] läser/lyssnar på (t.ex. vid diskussioner om Godnatt Mr Tom). På grund av 

detta når inte [Eleven] kravnivån för E för åk. 7 (ÅP 2011-12-05). 

 

Åtgärdsprogrammen skiljer sig åt språkligt, en del åtgärdsprogram är kortfattade, 

distanserade och akademiska medan andra är personliga och utfylliga i sina 

beskrivningar. Åtgärdsprogrammens fokus skiftar från behov till fokus på elevens 

beteende och vad eleven inte klarar i form av betyg och prov.  
 

[Eleven] har svårt att koncentrera sig på lektionerna. [Hen] har svårt att komma i tid, och 

har koncentrationssvårigheter. [Eleven] pratar ofta rakt ut och lämnar ofta sin plats då [hen] 

har svårt att sitta stilla. Ibland stör [hen] så mycket att [hen] ombeds lämna klassrummet. 

Det fungerar ofta bra när [eleven] sitter i enrum med [Elevassistent] (assistent som följer 

klassen). [Hen] äter inte alltid på bestämda tider vilket får till följd att [hen] får ännu 

svårare att koncentrera sig. Allt detta påverkar skolarbetet. [Eleven] är mycket medveten 

om detta men har svårt att styra sina impulser.                  

[Eleven] når ej målen i sv, eng, ke och textilslöjd. I engelska ligger [eleven] på åk 7-nivå. I 

svenska är det flera moment som [eleven] inte har gjort (se bifogat dokument). I kemi har 

[eleven] ej klarat provet som handlar om organisk kemi-kolväten. I textilslöjd har [eleven] 

inte gjort så mycket efter jul och riskerar därför att inte få betyg till våren om han inte 

börjar arbeta (ÅP 2013-02-25a).   

 

Individen är i fokus i samtliga åtgärdsprogram, i en del åtgärdsprogram saknas dock helt 

hänvisningar till grupp- och organisationsnivån. Det är inte heller elevens individuella 

behov som står i centrum, snarare hur denne kan sammanfattas i kunskaps- och 

beteendemässing progression utifrån givna normer. Sammanfattningsvis kan sägas att 

åtgärdsprogrammen har fokus på individen, åtgärderna och nuläget såsom det kan 

beskrivas utifrån mätning av kunskaper och beteende. 

 
7.1.2 Åtgärder före 2014 

En del åtgärdsprogram är utformade på så sätt att åtgärderna är kopplade till behoven 

som beskrivits tidigare i åtgärdsprogrammet. Eleven som behövde ”kontinuerlig 

fonologisk träning” ges även detta i en av åtgärderna. Åtgärderna beskrivs i regel 

kortfattat och inte särskilt specificerat: ”extra tid för fortsatt träning av fonologisk 

medvetenhet och lästräning” (ÅP 2013-05-06). Inte heller specificeras åtgärden i 

närmare i form av tid, plats och ansvarig. I en enstaka åtgärd förekommer det att 

”resurslärare i svenska” är ansvarig för åtgärden (ibid). Däremot framkommer det i 

uppföljningen när åtgärden är genomförd och resultatet av denna. Ibland förekommer 

åtgärder där eleven exkluderas från klassen: ”viss undervisning i Kärnhuset i teoretiska 

ämnen för att förbättra uthållighet och komma igång, genomföra och avsluta arbeten” 

(2013-12-18).  
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Även åtgärder som är fokuserade på gruppnivå finns: ”skolans likabehandlingsgrupp 

arbetar regelbunden med klass 4a för att öka förståelsen för olikheter och vikten av 

samarbete […]” (ÅP 2013-12-18). Även åtgärder på skolnivå finns: ”[eleven ska ges] 

kompensatoriska hjälpmedel” (ÅP 2012-11-08). 

 

Det finns åtgärdsprogram som har varit aktiva dokument som följts upp, utvärderats och 

anpassats över tid utifrån de behov som eleven haft. Åtgärderna är numrerade vilket 

innebär att nya åtgärder får ett nytt nummer, även om en tidigare åtgärd har blivit 

avslutad. Detta innebär att tidigare åtgärder finns kvar i samma dokument hela tiden.  

 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen skiljer sig en del, ett fåtal åtgärdsprogram har fokus på 

att belysa de resurser som redan finns:  

 
(SKOLNIVÅ) 

Ta hjälp av [Elevassistent]. Utnyttja B-tid samt språkvalstid. 

Läxläsningstid finns på måndagar i sal 315 mellan 14:30-15:30.  

(GRUPPNIVÅ) 

Går i mindre grupp i engelska och sv/en dvs 6 lektioner/veckan [sic]. 

(INDIVIDNIVÅ) 

Äta skollunch varje dag 

Passa alla tider, fokusera på skolarbetet, sitta på sin plats.  

Ta hem och läsa på läxor/prov varje dag (ÅP 2013-02-25b). 

 

Tilltalet är tydligt riktat mot eleven, snarare än mot åtgärden: ”läs/lyssna på böcker 

hemma 20 min/dag” (ÅP 2011-12-05). Även om det finns en tydlig uppdelning i 

åtgärdsprogrammet mot organisations-, grupp- och individnivå används dessa inte till 

att beskriva de åtgärder som skall göras på respektive nivå. Genomgående för dessa 

åtgärdsprogram är att de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammen redan är 

genomförda eller redan finns på plats: ”Resurs i klass finns: [Elevassistent]” och ”tid 

finns att arbeta med läsning på B-tid/A-tid” (ÅP 2011-12-05), eller som i ÅP (2012-10-

18): ”resursperson finns i klassen på matematiklektioner.” Åtgärdsprogrammen 

beskriver således ingenting nytt för eleven som ska bidra till utveckling. Ett undantag 

finns dock i ett åtgärdsprogram: 
 

(SKOLNIVÅ) 

Skolan bereder plats i en liten undervisningsgrupp 

(GRUPPNIVÅ) 

[Eleven] ingår i en liten grupp med två personal.  

Har möjlighet att delta i gruppaktiviteter som till exempel utenätter.  

Deltar i gruppsamtal på fredagar, (Livskunskap).  

(INDIVIDNIVÅ) 

Individuellt schema och anpassat mtrl, både (teoretiskt och praktiskt)  

Motivations[sic] och självstärkande samtal enskilt med [Skolpsykolog] (ÅP 2011-02-05). 

 

Här finns beskrivningar på tre nivåer som faktiskt innebär nya åtgärder för en elev. Det 

ovanstående åtgärdsprogrammet är dock typiskt på ett annat sätt. I de fall ett särskilt 

stöd ska ges är detta inte närmare specificerat och sker uteslutande exkluderande. Ett 

annat exempel på detta är: ”arbeta vidare med matte hos [Lärare 2] på A-tid” (ÅP 

2012-04-23), eller ”ibland kan [Eleven] få gå iväg med [Elevassistent] för att arbeta i 

mindre grupp” (ÅP 2011-12-05). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta åtgärdsprogram har fokus på att åtgärda 

elevernas behov på de nivåer som krävs i det individuella fallet, även om mest fokus 

ligger på individnivå. I kontrast till detta har ett fåtal åtgärdsprogram fokus på 

nuvarande insatser och resurserna som finns samt hur eleven bör utnyttja dem.  
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7.2 Åtgärdsprogram efter 2014 

 
7.2.1 Behov och nuläge efter 2014 

I de senare åtgärdsprogrammen är det tydligt att man följt antigen en och samma mall 

eller att utformningen av åtgärdsprogrammen ser lite annorlunda ut. Det finns datum, 

personuppgifter på elev, beslutsfattarens namn, juridisk information kring 

åtgärdsprogram samt hur de kan överklagas. Dessutom finns uppgifter på vilka som 

närvarat vid upprättandet, samt kryssrutor där elevs och vårdnadshavares medverkan 

kan noteras. Det finns rutor där man fyller i nuläget, eventuella åtgärder och ansvariga 

för dessa samt när åtgärdsprogrammet skall utvärderas. Utöver detta finns rutor där 

datum för delgivning till elev och vårdnadshavare sker. Slutligen finns en ruta för 

utvärdering och resultat av utvärdering – det vill säga nytt åtgärdsprogram eller ett 

avslutat åtgärdsprogram. Den stora skillnaden är således att mål, både på lång och kort 

sikt saknas.  

 

Det finns åtgärdsprogram som har ett tydligt fokus på behov i beskrivningen. Ett 

exempel på detta är:  

 
Behov av anpassat material i vissa ämnen 

Behov av struktur och närvaro på resurstid […] 

Behov av lugnare lärmiljö, när hon har svårt att koncentrera sig 

Behov av muntlig komplettering vid behov eller omprov [sic] (ÅP 2015-12-08).  

 

Som tidigare pekar man på behov på fler nivåer än bara individen: ”Strukturerat 

schema över skoldagen, med bildstöd […] enstaka speciallärarinsatser [och] ge stöd 

för att sätta igång arbetet” (ÅP 2015-12-15), eller ”eleven behöver tydlig struktur och 

hjälp med att organisera veckan […]” (ÅP 2015-11-25). Trots allt ligger mest fokus på 

individen och dennes behov.  

 

Beskrivningarna är kortfattade och konkreta som tidigare. De är fortsatt skrivna med ett 

distanserat och akademiskt språk. Behoven och dess beskrivningar är kopplade till 

pedagogiska utredningar, inte till kunskapskrav eller provresultat.  

 

Få åtgärdsprogram har lämnats ut av skolan på vår begäran sedan höstterminen 2014. I  

ett åtgärdsprogram beskrivs elevens nuläge som ”eleven är nyanländ och behöver få 

träna språket för att successivt få lägga till ämnen i klass. Nu läser [eleven] idh, sltx, 

hkk och mu i 9C” (ÅP 2015-10-01a).  

 

Ett annat åtgärdsprogram är inte undertecknat av rektorn
6
 och återigen är det EHT som 

närvarat vid dess upprättande. Nuläget beskrivs på följande sätt: ”[Eleven] kom till 

Sverige under förra läsåret och behöver få mer tid till de övriga ämnena varför en 

anpassad studiegång är gjord för ämnena SO, ke, bi. Extra stöd i sva och modersmål 

sker istället” (ÅP 2015-10-01b). 

 

EHT har varit närvarande vid upprättandet av några åtgärdsprogram, dock är det oklart 

vilka personer EHT innefattar. I ett tredje åtgärdsprogram lyser återigen eleven och 

vårdnadshavarens medverkan med sin frånvaro. Nuläget beskrivs på följande vis: 

”[Eleven] kom till Sverige under förra läsåret och behöver få mer tid till de övriga 

                                                 
6
 Kan vara en kopia som legat i arkivet. 
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ämnena varför en anpassad studiegång är gjord för ämnena fy, ke, bi. Extra stöd i sva 

och modersmål sker istället.” (ÅP 2015-10-01c). 

 

Betecknande för de tre senaste åtgärdsprogrammen är att det finns behov framskrivna i 

samtliga tre dokument. Dessa är emellertid inte kopplade till en pedagogisk utredning. 

Samtliga tre gäller nyanlända elever som behöver mer tid för att tillägna sig svenska 

innan de kan ha en möjlighet att nå målen i de andra ämnena. Beskrivningarna är 

kortfattade och knappast någon information om eleven och dennes studiesituation ges. 

Språket är distanserat och akademiskt. Intressant nog står informationstexten ”beskriv 

elevens styrkor och vilka behov eleven har, kan från aktuell utredning” kvar i samtliga 

nulägesbeskrivningar (2015-10-01a, b & c). 

 

7.2.2 Åtgärder efter 2014 

I de flesta åtgärdsprogram är åtgärderna kopplade till behoven, dock saknas ofta ett 

förtydligande av de ansvariga för åtgärden. Dessutom är åtgärderna mycket omfattande 

och därmed svåra att utvärdera. Ett exempel på detta är ”anpassningar/extra 

anpassningar ska skyndsamt genomföras och erbjudas fortlöpande” (ÅP 2015-11-25) 

samt ”att arbeta språkutvecklande för att stärka svenska språket ” (ÅP 2015-11-10).  

Dessa insatser är inte särskilt preciserade vilket gör dem svåra att följa upp och 

utvärdera. Ytterligare ett exempel på detta är exempelvis ”strukturer och rutiner som 

passar elevens behov” (ÅP 2015-12-08).  

 

Fokus på åtgärderna ligger nu till största del på individen. I ett fall förekommer en 

åtgärd som ligger på organisationsnivå ”tillgång till egen dator” (ÅP 2015-11-25). 

Även elevens ansvar att följa åtgärdsprogrammet kan skönjas: ”att främst ha fokus på 

ämnena matematik, engelska och bild för att få betyg […] att följa [Elevens]-

belöningssystem en gång i veckan” (ÅP 2015-11-10).    

 

I de flesta åtgärdsprogram beskrivs elevers behov och svagheter, men i ett av 

åtgärdsprogrammen beskrivs även när skolsituationen fungerar väl för eleven: 

”[Eleven] fungerar när det finns struktur och rutiner kring [hens] vardag” (ÅP 2015-

12-10).    

 

I tre av åtgärdsprogrammen är åtgärderna ytterst få och kort beskrivna, ofta bara med ett 

eller ett par ord. Dock finns alltid en ansvarig. De åtgärder som föreslås i det första 

åtgärdsprogrammet är ”placering i särskild undervisningsgrupp”, ”modersmålsstöd” 

samt ”anpassad studiegång”. Dessutom finns ett datum för uppföljning av 

åtgärdsprogrammet. Denna uppföljning gjordes sannolikt aldrig eftersom inget 

ytterligare åtgärdsprogram lämnades ut av skolan (ÅP 2015-10-01a).  

 

De åtgärder som föreslås i det andra åtgärdsprogrammet är ”Sva-stöd”, 

”modersmålsstöd” och ”anpassning”.  Även här finns en planerad tid för utvärdering 

av åtgärdsprogrammet, men även i detta fall verkar den inte vara gjord. Elev och 

vårdnadshavare har inte deltagit i utformningen av åtgärdsprogrammet (ÅP 2015-10-

01b).  

 

I det tredje åtgärdsprogrammet föreslås ”Sva-stöd” och ”modersmålsstöd”. En tid är 

avsatt för utvärdering, men inget nytt finns dokumenterat från detta tillfälle (ÅP 2015-

10-01c). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta åtgärdsprogramen förefaller ha blivit mer 

individinriktade och det föreslås mer opreciserade åtgärder. Tre av de insamlade 

åtgärdsprogram har en annorlunda utformning, de följer samma form. De är upprättade 

vid ett och samma tillfälle utan elevers eller vårdnadshavarnas deltagande. Samtliga rör 

nyanlända elever och beskrivningarna är mer eller mindre utbytbara med varandra. 

Även åtgärderna är snarlika och ytterst schablonmässiga. Precis som hos de flesta 

åtgärdsprogrammen är de inte preciserade. 
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8. Analys 
 

I detta kapitel analyseras vårt resultat utifrån de teorier som vi tar upp i kapitel 5. 

Avslutningsvis för vi ett resonemang kring om vi nått vårt syfte samt resultatet av våra 

frågeställningar.  

 

 

8.1 Byråkratins logik 

När det kommer till rationalism kan man säga att skolan uppvisar ett janusansikte. 

Något som är väldigt tydligt i de granskade åtgärdsprogrammen är att fokus ligger på de 

nationella målen i respektive ämnen. Det handlar om att eleven ska nå vissa 

standardiserade mål. Detta gäller  i både åtgärdsprogram upprättade före höstterminen 

2014 och efter densamma. Åtgärdsprogram upprättas när det befaras att eleven inte 

kommer nå dessa mål. Detta visar tydligt på att skolan, å ena sidan, är en målrationell 

institution som arbetar mot objektiva och lika mål för samtliga elever.  Å andra sidan 

finns det även drag av värderationalism i skolan. Det är intressant att många 

åtgärdsprogram visserligen upprättas eftersom målen inte nås, men att de trots detta 

fokuserar på typiska värderationella mönster och handlingar. Skolan är en institution där 

såväl värde- som målrationella mönster finns kvar. (Weber, 1983). 

 

I ett åtgärdsprogram (ÅP 2013-02-25b) blir detta tydligt när åtgärderna som föreslås är 

att eleven ska: ”äta skollunch varje dag, passa alla tider, fokusera på skolarbetet, [sic] 

sitta på sin plats.” Detta exempel visar tydligt skolans moraliserande och 

värderationella sida. Ett annat exempel som tyder på samma sak är: ”ibland stör [hen] 

så mycket att [hen] ombeds lämna klassrummet […] [Hen] äter inte alltid på bestämda 

tider vilket får till följd att [hen] får ännu svårare att koncentrera sig. Allt detta 

påverkar skolarbetet” (ÅP 2013-02-25a). Man kan således säga att skolan ibland både 

beskriver bakgrund och åtgärder i värderationella termer. Detta stämmer inte i samtliga 

fall, men det finns med i flera åtgärdsprogram (Weber, 1983).  

 

Börjesson & Palmblad (2003) har i sin forskning visat att det finns en tradition av 

moralism i skolan, vilket inte minst blir synligt när man arbetar med barn som befinner 

sig i problem. De ”problembarn” som de beskriver undersöks och mäts utifrån 

vetenskapliga metoder och experter. Trots det finns det alltid en mått av moralism med i 

värderingen av dem. På samma sätt kan man säga att eleverna i dessa åtgärdsprogram 

värderas utifrån en moralisk och värderationalistisk måttstock.   

 

Något som dock är tydligt är att de åtgärdsprogram som är upprättade efter 2014 har ett 

större fokus på elevens behov utifrån målrationella värden. Fokus är helt inställt på vad 

man behöver för att uppnå målen i respektive ämne. De äldre åtgärdsprogrammen följer 

inte detta mönster lika tydligt. Om eleverna inte når de rationella målen är det inte 

säkert att åtgärderna följer en målrationell ram. Istället ligger fokus på moraliska 

aspekter – hos individen – för att denne ska nå målen (Weber, 1983).  

 

Avslutningsvis kan sägas att själva företeelsen åtgärdsprogram ganska väl stämmer in 

på Webers syn på byråkratisering och det moderna samhällets strävan efter rätlinjig 

rationalitet (Weber, 1978). Elever som inte når målen i skolan, eller som bryter mot 

skolans värderationella sida fångas i dagens lagstiftning upp på ett rationellt vis med 

extra anpassningar, pedagogisk utredning och slutligen ett åtgärdsprogram som en 

manifest och juridisk plan (SFS 2010:800). Även om detta möjligen effiktiviserar 
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skolan som en byråkratisk organisation kan det få negativ följdeffekter för individerna i 

systemet (Weber, 1973). Detta kommer tydliggöras i resten av detta kapitel. 

 

 

8.2 Diskurs i skolan 

Det är intressant att i de åtgärdsprogram, där man kan se värderationella spår, finns det 

tydliga tecken på det som Foucault kallar pastoral makt (Andréasson & Asplund 

Carlsson, 2009). När eleven förväntas att själv anpassa sig till de åtgärder som föreslås 

är detta exempel på hur styrningen av individen övergått till en förväntan om 

självdiciplinering (a.a.). Vill man som elev tillhöra skolans kollektiv får man anpassa 

sig till de normer och värderingar som råder inom diskursen. Åtgärdsprogram blir 

tydliga markörer på att skolan på ett målrationellt sätt går in och reglerar elever som inte 

klarar av självstyrning – antingen för att de inte kan det av kognigtva skäl eller för att de 

inte kan det av disciplinära skäl. Det intressanta är att för den sistnämnda gruppen blir 

skolans åtgärder på samma gång både symboler för Foucaults pastorala styrning och 

Webers värderationalism (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Weber 1983). 

Typiskt för den moderna skolans maktutövning är, enligt Foucault, att det blir upp till 

eleven själv att bestämma om denne ska delta i undervisningen på samma villkor som 

alla andra. Idag används såväl vetenskapliga som moraliska argument för att leda eleven 

mot normen. Makten utövas på det sätt att man vill få eleven att själv förvandlas till ett 

subjekt som själv ska arbeta för att ”normaliseras” (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009). Detta stämmer relativt bra med vad vi kan se i dessa analyserade 

åtgärdsprogram.  

 

Enskilda ord spelar i Foucaults diskursteorier roll (Lundgren & Persson, 2003). I de 

olika åtgärdsprogrammen ser själva mallen annorlunda ut. I vissa ska man beskriva 

nuläge och behov under samma rubrik. Ett enskilt ord har ett stort inflytande och makt 

över oss. Begreppet ”nuläge” öppnar en dörr och en möjlighet för författaren att ta med 

andra aspekter av eleven än vad som bara ryms inom begreppet behov (a.a.). I ett nuläge 

finns möjligheten att brodera ut kring moraliska aspekter kring en elev. Som (Bryman, 

2011) påpekat både påverkas vi av och påverkar diskursen kontinuerligt med våra 

utsagor och handlingar. Hur en mall är utformad spelar därför roll för vad som skrivs i 

den – hur detta påverkar eleven och personalen – samt hur hela skolans diskurs kommer 

formeras. 

 

De åtgärdsprogram som lägger stort fokus på individen kommer från en och samma 

skola och den har även en annan detalj gemensamt. På denna skola är det pedagogerna 

som skriver åtgärdsprogrammen, utan deltagande från specialpedagogen. Detta är 

intressant ur en diskurssynpunkt (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Den som 

skriver åtgärdsprogrammet får en stor makt över hur det formuleras och var fokus läggs. 

Dessa åtgärdsprogram lägger, som sagt, ett stort fokus på individen. Det vi ser i dessa 

åtgärdsprogram är troligen pedagogers vilja att placera ansvaret för elevens 

misslyckanden och svårigheter hos eleven själv, återigen ser vi spår av skolans diskurs 

(a.a.). Men det kan även säga något om maktförhållandena inom personalen på skolan. 

Här är det möjligen personalen som är ett starkt kollektiv och som slår an tonen för hur 

man ska hantera elever i behov av särskilt stöd? Det kan även röra sig om en 

specialpedagog och en skolledning som inte anser att utformningen av det särskilda 

stödet angår en specialpedagog. Även om det på denna skola kan finnas antagonistiska 

strävanden, så finns det en klar och tydlig hegemoni i diskursen (a.a). Denna diskurs 

förväntar sig att eleven själv tar ett stort ansvar för sitt lärande.   
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Ändringen av Skollagen (SFS: 2010:800) förefaller inte ha påverkat skolans diskurs 

särskilt mycket. Åtgärdsprogram som är skrivna efter 2014 har ett lika kategoriskt fokus 

som de innan. Dock kan skollagsändringen ha bidragit till ett större fokus på behov och 

åtgärder än tidigare. 

 

 

8.3 Språket som makt 

Språket i åtgärdsprogram är ett maktinstrument och finns med i alla sociala relationer 

(Bergström & Boréus, 2012). De som skriver åtgärdsprogram skapar en bild vilken de 

andra ser eleven genom. Ser man på världen genom en gul lins kommer hela världen se 

gul ut. Formulerar man på samma sätt enbart problem kring en individ, som dessutom är 

kopplade till individen och ingenting annat, kommer eleven ses som bärare av 

problemet av sin omgivning (Bergström & Boréus, a.a.). Även om en identitet inte 

enbart skapas utifrån vad andra (vuxna) skriver om en elev i ett åtgärdsprogram kan det 

få stora konsekvenser. En människas identitet är avhängig det samband hon befinner sig 

i, den egna självbilden samt omgivningens bild.  Risken är stor att elever som får veta 

att dennes svårighet att nå målen i svenska kommer att avhjälpas om denne om bara tar 

sig i kragen. När man skriver att en elev bör  ”läs/lyssna på böcker hemma 20 min/dag” 

(ÅP 2011-12-05) blir hela ansvaret placerat hos eleven. Eleven lär sig at det är hen som 

är bärare av problemet. Om man istället skriver att ”det sociala klimatet i klassrummet 

behöver förbättras” (ÅP 2013-12-18) ökar chansen att eleven får en mer positiv 

självbild.  

 

Ytterligare en aspekt av språket som makt märks genom val av språklig stilnivå. När 

man skriver i åtgärdsprogram att en elev skall ges ”extra tid för fortsatt träning av 

fonologisk medvetenhet och lästräning” (ÅP 2013-05-06) är det tveksamt om 

vårdnadshavare och elever förstår vad det innebär. Språket kan genom sådana 

formuleringar vara ett sätt att skapa och befästa ett maktförhållande mellan å ena sidan 

skolan och å andra sidan vårdnadshavare och elev.  

 

I de åtgärdsprogram vi undersökt ser vi ingen större skillnad mellan hur språkbruket ser 

ut före, respektive efter skollagsändringen 2014.  

   

 

8.3 Diskursens perspektiv 

Med några få undantag beskrivs behoven som enbart kopplade till individen. Detta 

gäller åtgärdsprogram både före och efter 2014. Detta är i och för sig inte helt 

förvånande. Åtgärdsprogram upprättas för enskilda elever och inte för grupper av elever 

eller klasser. Därför blir  det individen och dennes problem som ligger i centrum för 

samtliga åtgärdsprogram. Detta är ett exempel på det som vanligtvis brukar kalla för det 

kategoriska perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Isaksson, 

Lindqvist & Bergström, 2007; Nilholm, 2007; Persson, 2013). 

 

Många av åtgärdsprogrammen har ett tydligt bristperspektiv (Hofvendahl 2006a & 

2006b). Elevens situation och behov beskrivs utifrån vad denne saknar för att nå de 

önskade studieresultaten. Till exempel i ett åtgärdsprogram (ÅP 2011-12-05) där 

elevens resultat på olika tester och diagnoser räknas upp. Detta riskerar att på ett väldigt 

tydligt sätt lära elever att det är farligt att göra fel. Dessutom talar detta, på ett tydligt 

sätt, om för eleven att denne avviker från normen. Hen är sämre på att läsa och skriva än 
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samtliga elever.  Detta riskerar att passivisera elever i skolan. Det blir bättre att låta bli 

att försöka än att försöka och misslyckas (Asp-Onjsö, 2006). Bristperspektivet hänger 

ibland även ihop med ett annat tydligt perspektiv i dessa åtgärdsprogram, nämligen det 

kategoriska perspektivet.  

 

Det är knappast förvånande att det kategoriska perspektivet dominerar i åtgärdsprogram. 

Som Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) påpekat är det individer och deras 

svårigheter som, enligt detta synsätt, ska åtgärdas med hjälp av specialpedagogiska 

insatser. Åtgärdsprogram är kopplade till individer. Därmed blir det lätt ett kategoriskt 

individfokus i dem när de upprättas. Eleven som behövde fortsatt träning av 

grundläggande matematik fick göra detta enskilt hos specialläraren (2013-05-06). Ett 

tydligare exempel på ett kategoriskt perspektiv kan låta på detta sätt: ”[eleven ska] 

kunna hantera och ta ansvar för sin skoldag, sina tider och den sociala situationen 

omkring sig” (2015-11-10).  Det kanske tydligaste exemplet på ett kategoriskt 

perspektiv förefaller nästan löjeväckande i sina formuleringar: ”ta hjälp av 

[Elevassistent]. Utnyttja B-tid samt språkvalstid” (ÅP 2013-02-25b). Här är det alltså 

eleven själv som ska ansvara för att ta hjälp av en elevassistent, samt utnyttja skoltiden 

på ett bättre sätt.  

 

Vill man använda Moira von Wrights (2000) begreppspar Vem eller Vad på de 

undersökta åtgärdsprogrammen finner man att fokus i princip enbart ligger på Vad. 

Fokus på det relationella – eller Vem eleven är – är knappast förekommande i dessa 

åtgärdsprogram. I något enstaka fall (ÅP 2011-02-05) föreslås dock åtgärder på både 

organisations- och gruppnivån. Därmed visar man i alla fall en förståelse för att 

relationerna och människorna kring individen spelar en viktig roll för dennes 

möjligheter att lyckas i skolan (von Wright, 2000).  

 

Som von Wright påpekar behöver det finnas både ett kategoriskt och ett relationellt 

synsätt på elever. Det kategoriska är bra för att ringa in problematiken och det 

relationerna är bra för att överbrygga den. I dessa åtgärdsprogram saknas oftast ett 

relationellt synsätt. Det behöver inte betyda att man inte har ett relationellt synsätt på 

skolan, men det mesta tyder ändå på att skolorna har ett kategoriskt synsätt och att detta 

inte har förändrats i och med skollagsändringen 2014.  

 

 

8.4 Slutsats 

De frågeställningar vi arbetade med i denna uppsats var, för det första, hur elever och 

elevers behov beskrivs i åtgärdsprogrammen. På den ena skolan märktes inte 

skollagsändringen i beskrivningen av elevernas behov. På den andra skolan fanns 

knappast någon behovsbeskrivning alls efter det att ändringen av skollagen trätt i kraft 

höstterminen 2014. 

 

Dessutom frågade vi oss vilka åtgärder som föreslogs i åtgärdsprogrammen. Även här 

ser vi ingen större skillnad på den ena skolan. På den andra skolan föreslår man åtgärder 

som knappast kan beskrivas som åtgärder, åtminstone inte sådana som kan beskrivas 

som särskilt stöd. 

 

Vidare har vi sett att skolornas diskurs knappast verkar ha påverkats. 

Åtgärdsprogrammen har ett kategoriskt perspektiv innan och efter skollagsändringen. 

Många åtgärdsprogram har ett bristperspektiv och inte heller detta har blivit varken 

ovanligare eller vanligare i och med skollagsändringen. Språket som används skiljer sig 
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inte åt varken före eller efter revideringen. Möjligen kan man se ett tydligare fokus på 

målrationella värden istället för värderationella.   

  

Syftet med denna uppsats var att belysa om man i åtgärdsprogrammens text kan utläsa 

den revideringen av Skollagen (SFS: 2010:800) som skedde 2014 (SFS: 2014:458). Den 

slutsats vi kan dra av detta är att denna revidering knappast kan utläsas i 

åtgärdsprogrammens text.   
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9. Diskussion 
 

I de åtgärdsprogram som vi granskat beskrivs sällan eleven, det är bristerna som ligger i 

fokus. Inte sällan har de som upprättar åtgärdsprogrammen ett kategoriskt perspektiv 

där det är elevens individuella tillkortakommanden som ligger i fokus och som skall 

åtgärdas, inte brister i organisationen och/eller inom gruppen. I vissa fall är det inte ens 

skolan som har det huvudsakliga ansvaret för att dessa åtgärder skall genomföras. Det är 

istället individen själv som ska ta ansvar för att förändra sig.  

 

Dessa resultat är visserligen inte helt oväntade, men de är något nedslående. Vad som 

också framkommer i denna studie är att det kan finns en skillnad mellan hur olika skolor 

skriver åtgärdsprogram och vad som anses vara behov. Detta säger något om enskilda 

skolors kultur, eller diskurs. Den som upprättar Åtgärdsgram har en stor makt över vad 

som synliggörs, vilka insatser som erbjuds samt formuleringarna i texten. I de 

åtgärdsprogram där eleven förväntas ta ett stort ansvar för att själv åtgärda de brister 

som finns är det tydligt att de är författade ur ett lärarperspektiv. Då är det snarare 

lärarens behov som är i fokus. Det finns även åtgärdsprogram där en specialpedagog har 

varit skribenten. Dessa har haft elevens behov i fokus och har även försökt finna 

åtgärder på andra plan än enbart individnivå.  

 

Vem som håller i pennan, eller sitter bakom tangentbordet, har naturligtvis den största 

makten när åtgärdsprogram utformas. Som nämnts av Asp-Onsjö (2006) har skolans 

personal ett stort tolkningsföreträde gentemot vårdnadshavare och elever. Med detta 

sagt är det kanske inte konstigt att det ofta är skolans perspektiv som syns i 

åtgärdsprogrammen. Här är det också intressant att betänka specialpedagogens roll i 

skapandet av åtgärdsprogram och den diskurs som den enskilda skolan utgör. För en ny 

specialpedagog kan det vara svårt att gå emot, eller förändra, en skoldiskurs som är 

mycket kategorisk i sin syn på elever i behov av särskilt stöd. För detta krävs integritet 

och även mod. Man kan även fråga sig hur lyckade åtgärdsprogram blir i praktiken om 

specialpedagogen kräver för stora förändringar av den övriga personalens arbete. Makt 

är som sagt performativt och ingenting givet av och med professionen.  

 

Texter har ett inflytande på hur människor uppfattar andra och uppfattar sig själva. Det 

skrivna ordet har en permanent karaktär och ger en bestående bild av en individ. Även 

om förhållanden ändras kan det skrivna omdömet påverka människor både i samma 

stund som det nedtecknas som i framtiden (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Därmed är åtgärdsprogram en del av individens identitetsskapande både på lång och 

kort sikt (Lundgren, 2006; Isaksson 2009 & Andreasson, 2008). Det är dock inte bara 

elever som påverkas av åtgärdsprogrammens utformning, även pedagoger kan påverkas. 

En elev som beskrivs som problematisk skapar en förförståelse hos pedagoger och 

därmed kan denne elev få ett annat bemötande än om fokus skulle ha varit på problem i 

lärmiljön. Det är viktigt att synliggöra vilken elevsyn en pedagog har som arbetar på en 

skola där elever ständigt tillskrivs problem och bär ett eget ansvar att förändra sig (Asp-

Onsjö, 2008).   

 

De åtgärdsprogram som vi tittat på kan man grovt sett dela in i två kategorier. De med 

ett kategoriskt perspektiv och de med ett mer relationellt perspektiv. De flesta faller 

inom den första kategorin. De är kategoriska och har, som von Wright (2000) skriver, 

ett distanserat punktuellt perspektiv på eleven. Dessa reducerar svårigheterna ner till 

individnivå. Dessa elever får veta att det är de som individer som bär på svårigheter som 

skolan, eller de själva, behöver åtgärda. Detta kan skapa negativ bild av skolan och i 
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värsta fall ett destruktivt förhållande till skolan där eleven får dålig självkänsla. Det 

behöver dock inte alltid vara så. Ibland kan eleven känna sig ensam i sina svårigheter. 

Att då få kompensatoriska åtgärder och anpassningar från skolan kan snarare stärka 

självkänslan. Eleven känner sig då sedd och får stöd.  

 

Den andra kategorin av åtgärdsprogram, de mer relationella har ett större fokus på 

behov hos eleven snarare än på brister. Visserligen ligger behov och brister ibland nära 

varandra i beskrivningar, men behov signalerar att eleven behöver hjälp och att det är 

skolan som ska hjälpa. Dessutom signalerar behov något som är situationsbundet. Precis 

som Foucault visat har ord stort inflytande på hur verkligenheten uppträder för oss 

(Bryman, 2011). Dessa åtgärdsprogram är emellertid få.  

 

Det förefaller som att färre åtgärdsprogram upprättas efter skollagsändringen 2014, både 

på de skolor som förekommer i denna undersökning och i riket som helhet (Skolverket,  

Nyhetsarkiv, 2015-10-08 & Skolverket, Jämförelsetal). I remissinstanser till ändringens 

proposition framhölls att det fanns en risk att färre elever skulle få den hjälp de behöver 

(Prop. 2013/14:160). Detta kan vara sant. Skolor kan idag medvetet försöka minska 

antalet åtgärdsprogram som ett sätt att spara pengar. Men det behöver inte enbart vara 

negativt att färre åtgärdsprogram upprättas. Färre åtgärdsprogram innebär att färre 

elever kommer i kontakt med en text som kan bli identitsskapande för dem på ett 

negativt sätt. Dessutom kan många elevers behov mötas genom extra anpassningar inom 

klassens ram.  

 

I våra undersökta åtgärdsprogram kunde vi inte se att Skollagsändringen 2014 hade 

något genomslag.  Varken dokumentens utformning eller dess innehåll och 

formuleringar förefaller att ha förändrats. Det går här att ställa frågan huruvida en annan 

metod hade kunnat lett till ett annat resultat. Det är mycket troligt att en mer omfattande 

studie hade kunnat gett en bättre bild om en förändring skett. Ett större antal 

åtgärdsprogram hade åtminstone gett en mer rättvis bild av vårt syfte. Att dessutom få 

en större spridning på kommuner och skolor hade varit att föredraga. I nuläget är 

generaliserbarheten av studien låg. Det som trots allt talar för den är att detta är två 

kommuner på helt olika ställen i landet och deras meritvärden skiljer sig inte 

anmärkningsvärt från rikssnittet (Skolverket, Jämförelsetal).  

 

Det är tydligt att färre åtgärdsprogram upprättades på de undersökta skolorna efter 

skollagsändringen 2014. Detta är sannolikt ingen slump utan det stämmer överens med 

den trend som Skolverket uppfattat (Skolverkets nyhetsarkiv, 8 oktober 2015). 

Anledningen till detta är, enligt Skolverket, att extra anpassningar tillkommit som 

begrepp i Skollagen och därmed fångar upp många elever innan åtgärdsprogram 

behöver upprättas. Särskilt stöd framstår därmed som en kvalitativt mer omfattande och 

unik åtgärd som blir aktuell först när extra anpassningar inte är tillräckligt.  

 

Den viktigaste frågan att ställa sig är huruvida saker och ting blivit bättre för eleverna 

efter skollagsändringen 2014. Det kan vara möjligt att ändringen har fått ett genomslag i 

skolorna men att det inte blir tydligt i åtgärdsprogrammen eftersom många elever idag 

fångas upp innan ett åtgärdsprogram blir aktuellt. De extra anpassningarna fungerar som 

en ”buffertzon” för många elever. I bästa fall kan man tolka det som att fler elever får 

den hjälp de behöver i klassrummet. Detta kan inte denna studie besvara. För att kunna 

undersöka detta behövs fördjupade studier där man tittar på det faktiska arbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd. Tittar man på Skolverkets statistik över antalet 

elever som ej uppnått E i slutbetyg mellan 2011 och 2015 ser man ingen större 
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förändring i någon av de undersökta kommunerna (Skolverket, 2016-09-10). Därmed är 

det, i nuläget, svårt att säga hur skollagsändringen påverkat elever i svensk skola. För att 

kunna undersöka vilket genomslag ändringen haft i praktiken skulle skulle utökade 

studier behöva göras.  

 

Fortfarande väcks dock frågan huruvida vissa skolor drar sig för att erbjuda elever 

särskilt stöd på grund av en kärv ekonomisk verklighet. Den ena skolan i denna 

undersökning hade enbart upprättat tre åtgärdsprogram efter skollagsändringen 2014. 

Detta är trots allt anmärkningsvärt. Samtliga dessa åtgärdsprogram gällde nyanlända 

elever som inte nådde målen i olika ämnen på grund av otillräckliga kunskaper i 

svenska. De åtgärder som erbjöds kan i deras fall knappast beskrivas som särskilt stöd 

då flera av dem ingår i deras lagstadgade rätt till utbildning. Här kan man tänka sig att 

en ekonomisk verklighet gör att man inte kan erbjuda de resurser som krävs för att 

hjälpa eleverna att nå målen.  

 

Något som blev tydligt när åtgärdsprogram från olika skolor granskades i denna 

undersökning var skillnaden mellan dem. Inte bara i vilka åtgärder och insatser som 

kunde erbjudas, men även vilken skillnad som fanns på elevsyn och ansvar. På den ena 

skolan var det tydligt att skolan åtminstone ville ta ansvar för att kompensera för de 

eventuella svårigheter som eleven befann sig i. På den andra skolan var det istället 

eleverna som skulle skärpa sig och själv ta ansvar över sin situation. Dessa båda synsätt 

väcker naturligtvis frågan om hur stor skillnad det kan vara – och får vara – mellan två 

skolor i Sverige. Utan att hamna i diskussion om vem som ska ha huvudmannaskap kan 

man ändå undra hur stora skillnader som kan tolereras i en decentraliserad byråkrati 

som skolan? Skolverkets allmänna råd har använts av staten för att försöka skapa en 

större likformighet mellan skolorna i Sverige. Lagtolkning är svårt och de allmänna 

råden är ett försök att få skolor och skolledare att tolka lagen någorlunda jämlikt.  

 

Något som vi dock märkte i denna undersökning var att sättet som man formulerar sig 

om elever knappast har påverkats av skollagsändringen. Snarare verkar skolkulturen – 

eller skolans diskurs – vara motståndskraftig mot lagförändringar och vara det som 

genomsyrar åtgärdsprogrammen. Man kan också spekulera i hur länge det dröjer innan 

en förändring av skolans inre arbete träder i kraft. Det kan idag finnas en mättnad inom 

skolan för förändringar av skolans styrdokument. Förändringar som kommer i rask takt 

kan leda till att personal inte känner att de hinner med att arbeta med nya rutiner, innan 

de måste förändra dem ännu en gång. Ständiga förändringar kan också innebära att 

pedagoger känner att de blir ifrågasatta i sin profession. Att känna att statsmakten inte 

litar på att de professionella utför sitt uppdrag kan leda till resignation och avtrubbning. 

Detta skulle kunna innebära att även de bästa intentionerna kan ha negativa 

konsekvenser för elever och för skolutvecklingen. Alltför många förändringar kan 

betyda att elever i behov av särskilt stöd får sämre förutsättningar som i sig kan bidra 

till att vi istället skapar miljöer där ännu fler elever riskerar att hamna i svårigheter.  

 

 

9.1 Förslag på framtida forskning 

 

Vår studie tyder på att skillnaden före och efter revideringen av särskilt stöd 2014 är 

försumbar. Genom en slump blottlades istället att två olika skolor tolkat lagändringen 

väldigt olika. Den ena skolan har i pricip upphört med att upprätta åtgärdsprogram. Att 

undersöka skälen till detta vore naturligtvis mycket intressant: nämligen hur man på 

enskilda skolor tolkat statens intentioner med lagförändringen. 
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Även vår ursprungliga plan – nämligen hur åtgärdsprogram implementeras i 

verksamheten är fortsatt intressant att undersöka. Det är naturligtvis en sak att man får 

en skollagsändring som skiljer på extra anpassningar och särskilt stöd,  men det är även 

intressant att titta på hur dessa formuleringar materialiserar sig i den faktiska 

verksamheten. Om åtgärdsprogram skapas för elevens bästa måste det som skrivs i dem 

komma ut i verksamheten och omsättas till praktiska handlingar. En känsla som 

undertecknade har är att många bra åtgärdsprogram upprättas för elever, men att det är 

osäkert om åtgärderna faktiskt genomförs ute i verksamheten.  
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