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Titel 
Får du rätt stöd lille vän? En kvantitativ och kvalitativ studie av insatser, rörande läs- 

och skrivsvårigheter, i åtgärdsprogram 

English title 
Are you receiving the correct support my dear? A quantitative and qualitative study of 

interventions, concerning reading and writing difficulties, in individual education plans. 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
I skolans uppdrag ingår att verka utjämnande för att bereda alla elever samma 

möjligheter att lyckas, med studier och i livet. Studiens syfte var att undersöka hur 

insatser i åtgärdprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter är utformade; huruvida 

dessa insatser är evidensbaserade eller ej. Underlaget till studien består av 

åtgärdsprogram tillhörande elever från två avgångsår i årskurs 9 under deras senare tid 

på mellanstadiet och hela högstadietiden. Metoder som använts i studien är både den 

kvantitativa och den kvalitativa.  

 

Resultatet visar att insatser gjorda under tiden som eleven tillhör mellanstadiets 

organisation tenderar till att vara mer främjande för läs- och skrivutvecklingen. Under 

högstadietiden handlar insatserna mer om att stödja skolsituationen och handlar inte 

aktivt om att främja läs- och skrivutvecklingen. Vad gäller evidensbaserade insatser 

skedde dessa under tiden på mellanstadiet. Endast ett fåtal av åtgärdsprogrammen 

utvärderades och avslutades. 

 

För att höja kvalitén på insatser och upprättade åtgärdsprogram behövs tydligare 

riktlinjer från Skolverket. Arbetet med checklistor, liknande de som används inom 

sjukvården, kan vara ett sätt att ytterligare höja kvalitén på arbetet. Likaså att lärare ges 

tid och möjlighet att följa aktuell forskning för att kunna använda sig av 

evidensbaserade insatser. 
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1 Inledning 
För att lyckas i skolan, och livet i stort, är förmågan till läsning och skrivning en 

grundläggande förutsättning. I ett demokratiskt samhälle är det enligt Swärd och 

Karlsson (2017) en rättighet att få lära sig läsa och skriva; färdigheter som är av stor 

betydelse för att bland annat kunna utöva sina medborgliga rättigheter och kunna 

hantera vanligt förekommande uppgifter i vardagslivet. Från juli 2019 finns en garanti 

som säkerställer individens rätt till tidiga stödinsatser i syfte att utveckla förmågorna till 

att läsa, skriva och räkna (Skolverket 2019a). Dessa förmågor är en viktig och 

betydelsefull förutsättning för att klara grundskolan med fullständiga betyg och med 

behörighet till gymnasiet. Dessutom visar forskning enligt Swalander (2009) att ännu en 

konsekvens av läs- och skrivproblematik är att elevers självbild och motivation 

påverkas i negativ riktning, vilket ytterligare förstärker vikten och betydelsen av 

stödinsatser för att främja och stötta utvecklingen av dessa förmågor.  

 

Glädjande nog visar statistik från Skolverket (2018) att andelen behöriga till 

gymnasieskolan 2018 ökade med drygt två procent mot föregående läsår. Skollagen 

(2010:800) fastslår den enskilde elevens rätt till utbildning utifrån dennes 

förutsättningar och behov. Dessa formuleringar i skollagen grundar sig på FN:s 

konventioner om barns rättigheter till undervisning som skall leda till den enskilde 

individens utveckling. Både Jomtiendeklarationen från 1990 och 

Salamancadeklarationen från 1994 vidareutvecklar dessa tankar till att inbegripa 

inkludering och hur vi lär av varandras olikheter (Persson 2013). Alla elever som av 

olika anledningar har svårt att nå gällande kunskapskrav skall erhålla stöd för att på så 

vis utvecklas så långt som möjligt i relation till kunskapskraven. Lgr 11 (Skolverket 

2011) har en liknande skrivning där det går att läsa att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning oavsett svårighet och att det är skolans uppdrag att utjämna dessa 

skillnader. Undervisningen kan aldrig utformas utan hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar; ett uppdrag som åligger alla verksamma i skolan. Detta går även att 

koppla till det som uttrycktes för första gången i Lgr 80 (Skolverket 1980), en skola för 

alla. Ursprungstanken var att skolan skulle vara anpasssad så att alla elever fick 

förutsättningar att lyckas, oberoende av svårighet. Trots att uttrycket är gammalt går det 

att knyta ihop med att alla barn har rätt till en skolgång där de får lära sig enligt sina 

förutsättningar. 

 

Enligt Skolverket (2019b) skall skolans undervisning vara forskningsbaserad och bygga 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att bäst stödja elevers lärande och 

utveckling. Adamson (2017) beskriver detta som att den enskilde läraren bedriver sin 

undervisning utifrån aktuella forskningsresultat. Detta innebär att läraren använder sig 

av evidens, eller belägg, från forskningen för att utforma undervisningen med hänsyn 

till elevers behov. Matsushita (2017) förklarar syftet med evidensbaserad utbildning 

såsom ett sätt att höja utbildningskvaliteten genom att anknyta till rådande 

utbildningspraxis och policy. Tankarna om evidensbaserade arbetssättet är hämtade från 

sjukvården, det vill säga diagnostisera, dra slutsatser och behandla. Exempel på 

forskning inom detta forskningsfält är de studier som National Center for the 

Dissemination of Disability Research (2003) i USA genomförde, med syfte att dels 

förbättra effekten av insatser och dels utveckla och höja studieresultat.  

 

I mitt arbete som speciallärare för årskurs nio sker frekventa möten med elever med 

stora läs- och skrivsvårigheter. Skolan har, i många av fallen, tidigt uppmärksammat 

elevernas svårigheter och det har gjorts insatser för att utveckla elevernas läs- och 

skrivfärdigheter samt det har även upprättats och utvärderats ett flertal åtgärdsprogram 
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under tiden i grundskolan. Enligt Skolverket (2014) skall åtgärdsprogram upprättas när 

insatsen ej kan ske inom klassens ram och den skall pågå över en längre tidsperiod, det 

vill säga längre än sex veckor. Nilholm (2012) menar att åtgärdsprogram skall garantera 

eleven det stöd som den har rätt till. Dock visar Giota och Emanuelsson (2011) i sin 

rapport, baserad på enkätsvar, rektorers bedömning ger en högre andelen elever med 

behov av särskilt stöd, än vad det faktiska särskilda stödet är. Situationen är den samma 

för både de lägre och de högre årskurserna. Likaså visar rapporten att majoriteten av 

rektorerna för årskurserna 7-9 ser behovet av särskilt stöd som individbundet och ej 

relaterat till skolans organisation, undervisningens upplägg eller lärares elevsyn. När det 

gäller upprättande av åtgärdsprogram handlar åtgärderna i dessa oftas om anpassning av 

läromedel, färdighetsträning och anpassning av undervisningen. Rektorerna ser även 

åtgärdsprogrammen som ett underlag för fördelningen av skolans resurser. Rapporten 

visar dock att det av varierande skäl är många elever som ej får samma möjligheter till 

lärande och att skolan i stort brister i sitt utjämnade uppdrag; alla elever har rätt till 

undervisning utifrån sina förutsättningar och behov.  

 

Trots insatser kan elevernas svårigheter vara av bestående art, vilket i förlängningen 

försvårar möjligheten att lyckas i skolarbetet. Nordström, Jacobson och Söderberg 

(2016) visar att elevers tidiga förmåga till ordavkodning förutspår hur väl eleven 

kommer att lyckas med sina studier i skolan. Vidare skriver författarna att svårigheter 

med avkodningen tenderar att påverka majoriteten av skolans ämne negativt, dock 

främst de teoretiska. Projektet Läsutveckling i Kronoberg  visar, enligt Nordman 

(2006), att lässvaga elever har en benägenhet att välja yrkesförberedande 

gymnasieprogram framför studieförberedande gymnasieprogram, vilket kan tolkas som 

ett resultat av svårigheter i de teoretiska ämnena.  

 

För att säkerställa elevernas kunskapsutveckling i respektive ämne har skolan både 

bedömningsstöd, Nya Språket Lyfter! (Skolverket 2017) och Språket på väg åk 7-9 

(Skolverket 2016), samt nationella prov som underlag för att bedöma och utvärdera 

utvecklingen hos varje enskild elev. Huruvida dessa utvärderingsmetoder fungerar fullt 

ut kan diskuteras då det fortfarande upptäcks elever först i slutet av årskurs 9 med stora 

läs- och skrivsvårigheter. Under vårterminen i årskurs 9 sker nationella prov i skolans 

alla teoretiska ämnen, vilket ställer stora krav på elevernas läs- och skrivförmåga. Det är 

stora textmassor som skall läsas under en kort tid för att sedan användas som underlag 

till att besvara frågeställningar. För den enskilde eleven med läs- och skrivsvårigheter 

blir det övermäktigt och svårigheterna kommer i tydlig dager. Med utgångspunkt i detta 

resonemang har denna uppsats till syfte att undersöka hur insatser i åtgärdsprogram för 

elever med läs- och skrivsvårigheter är utformade samt huruvida dessa insatser är 

evidensbaserade eller ej.  
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1.1 Uppsatsens upplägg  
Uppsatsen inleds med en presentation och definition av uppsatsens syfte och 

frågeställningar för att sedan följas av en redogörelse av den teoretiska bakgrund som 

uppsatsen vilar på. Denna bakgrund tar sin början i en beskrivning av de faktorer som 

krävs för att läsning och skrivning skall komma till stånd och evidensbaserade insatser 

som kan göras om så ej sker. Vidare sker en framställning av lärandeteorier och 

åtgärdsprogrammens förändring och användning under 2000-talet. Nästkommande 

avsnitt i uppsatsen är metoddelen som presenterar den kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalysen. I avsnittet görs även en beskrivning av uppsatsens katalogisering och 

analysprocedur. Uppsatsens resultat presenteras genom frekvenstabeller och tabeller i 

det efterföljande avsnittet. Analys- och diskussionsavsnittet innehåller en värdering av 

de för uppsatsen aktuella åtgärdsprogrammens innehåll i förhållande till Skolverkets 

allmänna råd inför upprättandet av dessa. Likaså görs en värdering av innehållet i 

jämförelse med forskningslitteraturen, det vill säga om metoderna har evidens och 

vetenskaplig grund. Uppsatsen avslutas med specialpedagogiska implikationer, förslag 

på fortsatt forskning och en slutreflektion.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur insatser i åtgärdsprogram för elever med läs- 

och skrivsvårigheter är utformade; huruvida dessa insatser är evidensbaserade eller ej. 

Uppsatsen kommer även att beröra hur väl upprättandet av åtgärdsprogram följer 

riktlinjerna för dessa, då detta är en naturlig del i utformandet av åtgärderna. Genom att 

undersöka hur insatserna är utformade är förhoppningen att det skall underlätta valet av 

kommande insatser i grundskolan. Likaså är förhoppningen att kunskaper om 

betydelsen av evidensbaserade insatser skall bidra till att öka den enskilda elevens 

möjlighet till en positiv läs- och skrivutveckling. 

 

De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är följande: 

 Hur är åtgärderna utformade för att stödja elevens läs- och skrivutveckling? 

 Vilka åtgärder har evidensbaserad grund? 

 Hur utvärderas och avslutas åtgärdsprogrammen? 
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3 Teoretisk bakgrund 
Uppsatsens syfte är som tidigare beskrivits att undersöka hur insatser i åtgärdsprogram 

för elever med läs- och skrivsvårigheter är utformade; huruvida dessa insatser är 

evidensbaserade eller ej. För att ge förståelse till de svårigheter som kan uppstå i läs- 

och skrivutvecklingen inleds detta kapitel med en genomgång av de olika steg som 

följer i läs- och skrivutvecklingen och som måste uppfyllas för att bli en fullgod läsare. 

Likaså sker en beskrivning av de problem som kan uppstå i denna process och exempel 

på evidensbaserade insatser som kan användas för att främja elevens utveckling om så 

är fallet. Den teoretiska bakgrunden innehåller även tidigare forskning knuten till dessa 

områden. Uppsatsen kommer tillika att beröra hur väl upprättandet av åtgärdsprogram 

följer riktlinjerna för åtgärdsprogram och därför sker en redogörelse av synen på 

lärande, åtgärdsprogrammens förändring och riktlinjer för upprättandet av dessa. 

 

3.1 Läs- och skrivutveckling 
Läsprocessen förklaras med hjälp av formeln Läsning = Avkodning x Förståelse. Kamhi 

och Catts (2014) beskriver denna, The simple view of reading, en teori skapad av Gough 

och Tummer 1986 och vidareutvecklad av Hoover och Gough, 1990. Kamhi och Catts 

(2014) beskriver läsutvecklingen i flera steg, som inleds med det logografiska stadiet för 

att sedan följas av det alfabetiska stadiet och det ortografiska stadiet. Det ortografiska 

stadiet är det sista i denna utveckling och innebär att ordavkodningen är automatiserad 

och eleven använder sig av stavningsmönster med mera för att nå det semantiska 

minnet. Eleven behöver med andra ord inte längre använda sig av den fonologiska 

metoden för att läsa. Høien och Lundberg (2013) gör en annan beskrivning av stadierna 

vad gäller ordavkodningen. Det första stadiet är pseudoläsning, andra stadiet är 

logografiska-visuella stadiet, det tredje stadiet är alfabetiska-fonologiska och det fjärde 

och avslutande stadiet är ortografiska-morfemiska. I dessa stadier går eleven från att 

låtsasläsa till att avkoda helord automatiskt. Skrivprocessen kan definieras med den 

grundläggande formeln Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling. Taube (2013) 

redogör för denna, men teorin bakom denna är definierad av Hagtvet, 2009. Taube har 

senare gjort ett tillägg till denna definition och beskriver formeln såsom Skrivning = 

Inkodning x Textbyggande x Idéskapande. Kamhi och Catts (2014) gör även en 

beskrivning av skrivutvecklingen där integreringsfasen är det sistnämnda stadiet och 

skrivandet fungerar fullt ut utan några större problem.  

 

Fonologiska svårigheter hos elever leder till problem med ordavkodning och 

stavning;  exempel på fonologiska svårigheter kan vara dyslexi. Enligt Arnqvist (2009) 

är det betydelsefullt att läs- och skrivproblematik upptäcks tidigt för att motverka att 

motivationen tappas. Swalander (2009) menar att för att eleven skall bli en god läsare 

måste denne initialt uppvisa både motivation och förmåga till läsning. Om motivation 

saknas men förmåga till avkodning finns kommer eleven naturligtvis att lära sig att läsa 

men dock inte att utvecklas på samma sätt som någon som besitter både motivation och 

förmåga. Jenner (2004) härleder begreppet motivation till det latinska språket med 

betydelse att röra sig. Huvudfrågan inom motivationsforskningen handlar om vad det är 

som  gör att människor rör på sig, det vill säga vad är det som startar ett handlande eller 

beteende hos människor. Elever med motivationsproblematik kan delas in i två grupper: 

de som gör allt för att lyckas och de som gör allt för att undvika att misslyckas. Den 

förstnämnda gruppen bär på en inre motivation som används som en drivkraft för att 

utvecklas, alternativt finns förväntningar om yttre belöning. Den sistnämnda gruppen 

undviker i stor utsträckning att utsätta sig för utmaningar där den egna förmågan provas. 

Rädslan för misslyckande kan leda till att det utvecklas strategier för att undvika att visa  
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tillkortakommanden, exempelvis vässa pennan eller glömma boken. Jenner beskriver 

detta handlande såsom målorienterat och beteendet har sin grund i individens medvetna 

avsikter. För elever med högt självförtroende leder misslyckande till en starkare vilja att 

lyckas och nya kraftansträngningar, för dem med lågt självförtroende leder istället 

misslyckande till att nivån på ambitionerna sänks. Westlund (2014) menar att den 

undervisande läraren i möjligaste mån skall arbeta för att det skall utvecklas en inre 

motivation som uppmuntrar till läsning.  

 

Ulla Damber redovisar i sin avhandling Reading for life (2010) framgångsfaktorer i 

arbetet med läsutveckling. Läraren skall ge elever strategier för framgång med sin 

läsning och med mål som är möjliga att nå, alla skall ges möjlighet att lyckas med sin 

läsning utifrån sina förutsättningar. Det handlar även om att läraren bland annat skall ha 

höga och tydliggjorda förväntningar, individanpassning av läsnivåer och ett 

inkluderande arbetssätt. Jenner (2004) beskriver effekten av förväntningar genom 

användandet av begreppet Pygmalioneffekten, skapat av Rosenthal 1968. Detta begrepp 

illustrerar hur förväntningar kan bli självuppfyllande profetior, det vill säga hur lärares 

förväntningar kan inverka på det uppnådda resultatet. Har läraren positiva förväntningar 

förbättras resultatet och vice versa vad gäller negativa förväntningar. 

Konsensusprojektet av Myrberg och Lange (2005) visar bland annat att lärarens 

kompetens är betydelsefull i arbetet med att möta och bemöta elever i svårigheter för att 

dels se svårigheten och dels kunna avgöra vilken undervisningsnivå som är lämplig. 

Något som även framkommer i projektet är vikten av att se de starka sidorna för att 

sedan bygga vidare på dessa. Läraren behöver väcka lust till lärande och ge tid till att 

befästa nya förmågor. Arbetet med specialpedagogiska metoder vad gäller läs- och 

skrivutveckling måste bygga på ett innehåll som eleven uppfattar som meningsfullt, 

begripligt och med en tydlig struktur. Inväntandet av eventuell skolmognad som lösning 

på läs- och skrivproblematik är inget som projektet rekommenderar. Ett sätt för läraren 

att individanpassa läsnivåer kan vara genom användandet av LegiLexi, ett digitalt 

material framtaget för att stötta barn i läsutvecklingen.  

 

Enligt Taube (2013) är vid inlärningen av skrivandet fler förmågor inblandade än vid 

inlärningen av läsandet, exempelvis språklig, metakognitiva (planering av text och 

disposition med mera) och fantasi. Trots detta är läs- och skrivutvecklingen kopplade 

till och beroende av varandra för att ge en positiv utvecklingskurva. Där läsning kräver 

avkodning kräver skrivning inkodning, det vill säga att få ner orden på papperet. Likaså 

krävs att eleven har förmåga att skapa en text utifrån sina tankar och idéer, en förmåga 

som bygger på en viss mognad. För att ge de bästa förutsättningarna till utveckling av 

skrivförmåga är det betydelsefullt att det ges tid att befästa och automatisera stavning, 

handstil och interpunktion. När dessa förmågor är befästa ges eleven utrymme att lägga 

kraft på att utveckla sitt textbyggande innehållsmässigt. Framgångsfaktorer vad gäller 

skrivandets motivation är att det finns möjlighet att välja mellan olika uppgifter som 

dock består av samma svårighetsgrad. Svårighetsgraden skall ligga på en nivå som 

utmanar samtidigt som den är möjlig att klara med ansträngning.  
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3.1.1 Interventioner: läsning 

Enligt Høien och Lundberg (2013) visar forskning att tidiga insatser främjar elevens 

möjligheter att övervinna sina svårigheter, görs insatserna senare krävs längre 

pedagogiska insatser för att nå ett liknande resultat. En kartläggning av svårigheterna 

måste dock ske innan en plan för åtgärder utarbetas. Vidare skriver Høien och Lundberg 

att åtgärderna sedan bör kännetecknas av struktur, intensitet och innehålla en tydlig 

progression utifrån läsfärdigheterna. Åtgärderna rörande avkodningen bör även ske 

intensivt under den aktuella interventionsperioden och kombineras med 

förståelsestrategier vid textläsning och inlärning av nya ord och begrepp. Främjandet av 

läslusten är ytterligare en framgångsfaktor i arbetet med läsutvecklingen. En studie 

gjord på elever i andra och tredje klass av Gustafson, Ferreira och Rönnberg (2007) 

visar att både fonologisk och ortografisk träning får en positiv effekt på 

avkodningsförmågan och läsförståelsen. Elever med uttalade fonologiska svårigheter 

blev säkrare på avkodning med fonologisk träning. Likaså gynnas utvecklingen av ett 

fokus på svagheterna i läsning istället för styrkorna. Studien visade även att 

interventioner skall vara intensiva, strukturerade, koncentrerade och ej spridda över tid. 

Enligt Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser (SBU 2014) är övningar 

kopplade till grafem och fonem mest lyckosamma vad gäller läs- och 

skrivutveckling.Wolff (2011) redovisar ett liknande resultat i en gjord studie. Metoden 

intensivläsning med hjälp av läslistor användes på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet av denna träning visar på förbättring av den fonologiska medvetenheten, 

stavningen, läsförståelsen och läshastigheten. Den positiva effekten av intensivläsning 

kvarstod även efter ett år. Gustafson (2009) menar att för att interventioner rörande 

läsutveckling skall få en större effekt är det av betydelse att insatserna består av 

fonologiska processer, som systematiskt kopplas till ortografi och skriftspråk. Insatsen 

bör initieras så snart som svårigheten upptäcks och ske en till en, alternativt i mindre 

grupp. För att insatsen skall upplevas som relevant är det viktigt att koppling görs till 

tidigare erfarenheter och att det material som används är material som eleven känner 

igen. Druid Glentow (2006) påpekar även vikten av att sätta in åtgärder tidigt för att 

undvika att felstrategier befästs och att avståndet mellan elever med olika läsförmågor 

växer. Westlund (2014) benämner detta fenomen som Matteuseffekten, ett begrepp som 

myntades 1986 av Keith Stanovich. Begreppet innebär att de som tidigt knäcker 

läskoden utvecklas snabbare och får en exponentiell ökning mot de som har svårare att 

knäcka koden då läsutvecklingen påverkas av omfånget av det lästa.  

 

För att utveckla den fonologiska medvetenheten och avkodningsförmågan finns en 

intervention som bygger på läslistor. Ett exempel på denna metod är Rydaholmsmetoden 

som bygger på olika nivåer av läslistor. Listorna läses upprepade gånger och det är 

läraren som leder läsningen. Metoden bygger på korta och intensiva arbetspass där total 

koncentration skall råda. Tanken med materialet är att språkets grundfunktioner skall 

automatiseras för att på så vis underlätta läsningen. Diagram finns att tillgå för att 

stimulera läsutvecklingen och visa förändringen för eleven (Pettersson 2019). Ett annat 

exempel på en metod som även den bygger på läslistor är Wendickmodellen 

Intensivläsning. Läslistorna i detta material går från att bestå av enkla fonem till att 

bestå av ljudstridiga ord. Även detta material använder sig av metoder för att 

medvetandegöra läsutvecklingen hos eleven. I detta material används dock inte diagram 

utan något som kallas lässtegar och det finns även ett veckoschema att tillgå (Wendick 

2019). En studie baserad på Wendickmodellen visar på posititvt resultat gällande 

avkodningen för elever både på lågstadiet och högstadiet. Studien visar även att flertalet 

deltagare var positiva till metoden (Fälth, Nilvius och Anvegård 2015). 
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Upprepad läsning är även den en metod som är användbar som intervention i syfte att 

stärka och hjälpa elever som ännu ej helt har automatiserat sin avkodning. Metoden 

innebär enkelt beskrivet att samma text läses högt vid ett flertal tillfällen efter varandra. 

Förhoppningsvis kommer efter några genomläsningar läsningen fungera med bättre flyt 

och med både bättre intonation och bättre avkodning. Läsningen skall dock fortsätta tills 

avkodningen i princip fungerar felfritt. Förändringen av läsningen förs in i ett 

stapeldiagram där rätt lästa ord per minut noteras så att eleven enkelt kan följa sin egen 

utveckling (Elbro 2017). 

 

I arbetet med äldre, från mellanstadiet och högre, kan Wittingmetoden Ominlärning 

fungera som ett alternativ till intervention. Denna metod innebär ett långsiktigt arbete 

där inställningen är avgörande, viljan till utveckling och förändring är drivande i arbetet. 

Det centrala i denna metod är avlyssningsskrivning som innebär att eleven skall lära sig 

att bland annat hantera relationen mellan grafem och morfem. Likaså bygger metoden 

på associering; byggandet av ord utifrån olika språkliga strukturer. Ett viktigt syfte med 

denna metod är återskapa tron på sin förmåga (Druid Glentow 2006). 

 

Westlund (2014) skriver att läsförståelsen påverkas av avkodningsförmågan, 

språkförståelsen och förmågan att göra inferenser. För att utveckla läsförståelsen är det 

viktigt att undervisa om olika strategier och att utveckla ordförrådet. Syftet med dessa 

strategier är impelemtera stödstrukturer, så kallade byggställningar eller scaffolding, 

som underlättar läsningen. Målet med undervisningen är att eleven i förlängningen skall 

kunna frigöra sig från byggställningarna och bli självständig i sitt läsande. Målet med 

undervisningen skall under hela processen vara tydligt för deltagaren. Elwér (2009) 

menar att elever med specifika läsförståelseproblem, internationellt kallade poor 

comprehenders, ligger på en högre processnivå. De klarar att avkoda texten men har 

problem med förståelsen av det lästa på grund av sämre arbetsminne och svagare 

ordförråd.  

 

Vid interventioner gällande läsförståelse handlar det om att ge elever strategier att 

använda sig av under läsningen, användande av så kallad reciprok undervisning. Denna 

undervisning tar sin utgångspunkt i fyra strategier: textsammanfattning, direkta frågor 

om texten, reda ut oklarheter och förutspå kommande handling. Det är läraren som leder 

undervisningen och som visar med egna exempel hur textarbetet kan ske. Arbetet med 

de fyra strategierna hjälper eleven att hålla fokus på textinnehåll samtidigt som 

förståelsen kontrolleras (Elwér 2009). Westlund (2014) har vidareutvecklat dessa 

strategier och kopplat dem till olika figurer, Spågumman Julia, Nicke Nyfiken, Fröken 

Detektiv och Cowboy Jim, för att underlätta elevers förståelse för respektive strategi. 

Undervisningen av dessa strategier sker med fördel i helklass, men kan naturligtvis även 

användas med den enskilda eleven. 

 

Forskningsområdet interventioner gällande läsförståelse är relativt litet och är oftast 

riktad mot hela klassen och ej den enskilde individen (Elwér 2009).  
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3.1.2 Interventioner: skrivning 

Skrivsvårigheter är lika vanligt förekommande bland elever som lässvårigheter, 

svårigheterna handlar exempelvis om handskrift, grammatik och textens uppbyggnad. 

Skrivandet bygger även på fantasi och denna byggs bland annat upp av erfarenheter och 

upplevelser, något som styrs av elevens bakgrund. Alla har inte samma möjligheter till 

upplevelser och skolan har därför till uppgift att utjämna dessa skillnader och ge alla 

elever likvärdiga möjligheter att lyckas (Swärd & Karlsson 2017). Forskningsresultat 

påtalar att läraren behöver ha kunskaper om skrivprocessen, det vill säga det 

processorienterade skrivandet och skrivandet utifrån perceptuella-motoriska perspektiv, 

för att ge eleverna bäst utvecklingsmöjligheter. Vidare går det att skilja på kunskapsfel 

och utförandefel vad gäller rättskrivningssvårigheterna. Kunskapsfelen handlar om  

lexikala brister hos eleven och utförandefelen handlar om exempelvis brister i 

koncentration vilket leder till felskrivningar (Høien & Lundberg 2013). Även andra 

aspekter på skrivandet påverkas av förmågan till stavning, exempelvis mindre 

utvecklade och kortare texter på grund av skrivplaner lagrade i arbetsminnet glöms då 

all kraft går till stavning. Felstavning av ord kan likaså leda till att den skrivna texten 

missförstås (Harris et al. 2017). 

 

Interventioner gällande rättskrivning handlar om att utveckla den ortografiska 

medvetenheten hos eleven. Syftet är att utveckla en medvetenhet om hur fonem och 

grafem samspelar med varandra och hur de stavas. Genom träning av ortografiska 

mönster, och även ords uppbyggnad av grundmorfem, ökar elevens stavningsförmåga 

(Høien & Lundberg 2013). En vidareutveckling av denna intervention är arbete inriktat 

på ords morfem. Ett exempel på detta kan vara ordet högt som vid uttal låter som om 

ordet stavas med k-ljud efter ö, genom att fundera över ursprunget till ordet, hög, kan 

eleven få hjälp med stavningen. Undervisning om strategier för att härleda ordets 

ursprung och även se vilka morfem ordet består av leder till att stavningen och 

förståelsen av ordets betydelse underlättas (Taube 2013). Ytterligare en intervention 

som sträcker sig över en längre tidsperiod rörande elevens stavningsförmåga handlar om 

att ge ordlistor att träna på regelbundet i syfte att stärka stavningsförmågan. Dessa 

stavningslistor skall sammanställas av läraren och bestå av eleven felstavade ord. 

Interventionens syfte är att bygga och öka förrådet av rättstavade ord och att dessa skall 

kunna skrivas automatiskt och korrekt. Målet är att eleven skall lära sig mellan 300 och 

600 ord per år. Stavningslistorna kan innehålla 10 till 20 ord per vecka och innehålla två 

eller tre stavningsmönster som behöver tränas på. Läraren behöver varje vecka testa om 

eleven kan de aktuella orden. Med tiden kan eleven själv göra stavningslistorna över ord 

som behöver tränas. Syftet med interventionen är att göra dem duktiga på stavning med 

tydliga instruktioner och stödja dem i sitt lärande innan de når stavningsfärdigheter. För 

att lyckas med interventionen är det viktigt att eleven förstår syftet med undervisningen, 

att läraren ger förklaringar och modellerar färdigheten som skall tränas och att läraren 

stödjer träningen och ger feedback under arbetets gång (Harris et al. 2017). 

 

Textskrivandet bygger på flera olika kognitiva förmågor som skall behärskas, det 

handlar om planering, skrivande, reflekterande och bearbetning av det skrivna. 

Skrivutvecklingen gynnas, enligt forskning, genom att exempelvis undervisning om 

skrivstrategier och att läraren undervisar med hjälp av modellering. För att en positiv 

skrivutveckling skall kunna ske är den främsta framgångsfaktorn tron på sig själv och 

sin förmåga. Alla elever kommer dock inte vidare i sin skrivutveckling trots 

interventioner, ett avstannande i utvecklingen som även benämns arrested writing 

development. Elever som hamnat i denna situation undviker i möjligaste mån att skriva 

och har även förlorat tron på sin egen skrivförmåga (Swärd & Karlsson 2017). För att 



  
 

9 

utveckla skrivandet kan flera interventioner och modeller användas, flera av dessa är 

gångbara både i klassrummet och i arbetet med enskilda elever. Genrepedagogiken är 

en modell som kan tjäna som exempel på intervention för att utveckla skrivandet. Enligt 

Johansson och Sandell Ring (2018) bygger denna modell på teorier om undervisning, 

språk och lärande. Ett exempel på modell inom denna pedagogik är cirkelmodellen som 

bygger på flera faser: insamlandet av kunskap, lärarens modellering, gemensam 

exempeltext och eget textskrivande. I arbetet med denna modell stöttas eleven av 

läraren under hela skrivprocessen genom att erhålla tydliga instruktioner och 

textexempel, det kan exempelvis handla om styckeindelning, perspektiv och 

tempusformer. Läraren modellerar sedan fram exempeltexten med eleverna och texten 

får sedan tjäna som ett stöd för arbetet med det egna skrivandet. Swärd och Karlsson 

(2017) menar att elever som ännu inte kommit så långt i sin skrivutveckling har stort 

stöd av en intervention bestående av arbete med skrivmallar eller bildstöd. 

Skrivmallarna består av bilder med tillhörande textruta och skall gemensamt fungera 

som en stödstruktur, det vill säga underlätta elevens arbete med att strukturera upp, 

reflektera och bearbeta texten. Bildstöd fungerar på liknande sätt dock utan stöttningen 

av textrutan. Syftet med båda dessa modeller är att avlasta arbetsminnet och ge ett större 

utrymme för skrivandet. En studie av Hudson et al. (2005) visar att elever med 

handskrift- och stavningsproblematik har svårare att dra nytta av modellering då en stor 

del av deras krafter går till att skriva av den modellerade texten. Elever utan denna 

problematik har dock stor nytta av denna metod. Allas skrivande vinner på att inleda 

skrivandet med en gemensam klassrumsdiskussion om hur arbetet kan struktureras.  

 

Taube (2013) beskriver även vikten av att ha flyt i sitt skrivande, internationellt 

benämnt som compositional fluency. Flyt i skrivandet innebär att all kognitiva kraft 

läggs på skrivandet utan att behöva fundera över stavning eller över textens 

uppbyggnad. Brister i detta flyt kan leda till att skrivandet hejdas, eleven har svårt att 

hinna med att nedteckna sina egna tankar och idéer under skrivprocessen. Interventioner 

som stärker skrivflyt kan vara att arbeta med att automatisera ortografiska-motoriska 

förmågan. Detta kan exempelvis ske genom att titta på bilder av bokstäver med pilar för 

att beskriva skrivriktningen för att sedan skriva bokstäverna ur minnet. Graham, Harris 

och Fink (2000) visar i en studie att elever i första klass med handskriftsproblematik 

som även hade svårt med flytet i sitt skrivande nådde bättre resultat genom träning av 

handskriften.  

 

3.2 Synen på lärande 
Uppsatsen kommer även att beröra hur väl upprättandet av åtgärdsprogram följer 

styrande riktlinjer för åtgärdsprogram. Synen på lärandet är betydelsefull för 

utformandet av insatserna och därför görs nedan en beskrivning av de två olika 

perspektiven.  

 
3.2.1 Kategoriska och relationella perspektiveet 

Det kategoriska perspektivet innebär att eleven, enligt Ahlberg (2013), blir bärare av 

eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med lärande. Perspektivet kan även 

benämnas bristperspektivet, synen på elevens problematik grundar sig i synen på  hur 

svårigheten uppfattas. Forskning visar att personal inom skolan tenderar att förlägga 

svårigheter i skolan till den enskilde individen eller till individens hemförhållanden, 

detta är extra tydligt hos rektorer. Användandet av diagnoser, exempelvis dyslexi, är 

vanliga inom detta perspektiv (Nilholm 2012). I det kategoriska perspektivet är eleven 

själv ansvarig för svårigheterna i skolan, specialläraren skall arbeta med att ge stöd till 

eleven. Inom detta perspektiv beskrivs eleven såsom en elev med svårighet (Ahlberg 
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2013). En av följderna av perspektivet blir att det utformas särskild undervisning till 

särskilda elever iställer för att anpassa undervisningen så att den når alla oberoende av 

svårigheter (Nilholm 2012). Den aktuella anpassningen är kortsiktig och menad att lösa 

ett aktuellt problem för stunden (Persson 2013). 

 

Motsatsen till detta perspektiv är det relationella perspektivet som betyder att 

svårigheten som uppstår hos individen är utfallet av en interaktion mellan skolans 

pedagogiska verksamhet och den enskilde individen (Persson 2013). Det relationella 

perspektivet har sitt ursprung inom handikappforskningen och synen på 

funktionsnedsättning. Inom skolans värld innebär detta perspektiv att skolsvårigheter 

sätts i relation till samspelet mellan olika faktorer, exempelvis mötet mellan elev och 

grupp eller elev och organisation. Enligt det relationella perspektivet är det därför 

viktigt att studera samspelet mellan de olika faktorerna och nivåerna, då det är här 

svårigheten uppstår. En skillnad mellan perspektiven är att inom det relationella kopplas 

en specialpedagog till undervisningen och inte en speciallärare. Problematiken, som kan 

vara av bestående art, kan medverka till att individen hamnar i olika svårigheter. Eleven 

är en elev i svårigheter (Ahlberg 2013). Där det kategoriska perspektivet är kortsiktigt är 

det relationella långsiktigt; fokus ligger på att stötta eleven i mötet med nya och 

liknande problem så att ej framtida problem uppstår (Persson 2013). 

 

Isaksson (2017) menar att synen på hur skolsvårigheter uppstår har påverkat skolans 

styrdokument och hur vi väljer att benämna elevens svårigheter. Beskrivs individen 

såsom en elev med svårigheter är det kategoriska perspektivet i bruk. Är däremot 

beskrivningen elev i svårigheter har det relationella perspektivet tolkningsföreträde. 

Dessa båda synsätt har stor betydelse för de åtgärder och insatser som skrivs vid 

upprättandet av åtgärdsprogram.  
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3.3 Åtgärdsprogram 
 

...framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt 5 a §, 

ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta 

att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas 

om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
       

    (SFS 2010:800 3 kap. 7 §) 

 
3.3.1 Åtgärdsprogrammens förändring 

Åtgärdsprogram som begrepp uppstod på 1970-talet i samband med utredningen om 

skolans inre arbete, SIA. Syftet med åtgärdsprogrammen var att säkerställa insatserna 

för elever i behov av särskilt stöd så att målen i skolan skulle nås. SIA-utredningen ville 

revidera tankarna om att det var eleven som var bärare av problemet och ville även 

förändra specialundervisningen och skolans verksamhet (Asp-Onsjö 2014). När sedan 

den nya läroplanen för grundskolan kom 1980 utvecklades tankarna om användandet av 

åtgärdsprogram för utvärdering av arbetet med elever som hade svårt att nå skolans mål. 

Åtgärdsprogrammen blev dock inte obligatoriska förrän 1995. Under 2000-talets mitt 

tydliggjordes elevers rättigheter och rektors ansvar att se till att en pedagogisk 

kartläggning kommer till stånd om det finns misstanke om behov av särskilt stöd. 

Åtgärdsprogrammen är numera även överklagningsbara, något som stärker rätten till 

stöd för elever och vårdnadshavare. Den pedagogiska kartläggning bör göras på individ- 

grupp- och organisationsnivå (Isaksson 2017). Tidigare har Skolinspektionens rapport 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (2011) visat att en stor del av dessa 

kartläggningar främst har fokuserat på styrkor och svårigheter hos eleven och ej 

organisationen av elevens undervisningssituation. Enligt Asp-Onsjö (2017) gör den 

pedagogiska kartläggningen att elevens svårigheter tas på allvar och utreds med hjälp av 

elevhälsan. Något krav på diagnos finns ej heller för upprättande av åtgärdsprogram. 

Skolverket (2013) skriver att i förlängningen av Lgr 11:s införande började nya 

allmänna råd att gälla i arbetet med åtgärdsprogram för att dessa skall stämma överens 

med det som står i den nya läroplanen. Isaksson (2017) menar att på grund av bland 

annat lärares ökade dokumentationsbörda förändrades riktlinjerna för åtgärdsprogram 

och från den 1 juli 2014 skall elever som riskerar att ej nå kunskapskraven få stöd i form 

av extra anpassningar. När detta stöd ej kan ske i den ordinarie undervisningen och även 

har en längre varaktighet skall åtgärdsprogram upprättas. Det är stödets omfattning och 

tidsperspektiv som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd. Resultat från 

Konsensusprojektets rapport (Myrberg & Lange 2005) poängterar vikten av att 

åtgärdsprogram följs upp och utvärderas kontinuerligt.  

 

En avhandling gjord av Asp-Onsjö (2006) visar att ett centralt mål  vid upprättandet av 

åtgärdsprogram är elevers och vårdnadshavares delaktighet i detta arbete. Delaktigheten 

skall mynna ut i en gemensam överenskommelse om åtgärder. Avhandlingens studie 

visar att i de fall det förts en dialog så upplevde alla inblandade att uppnåendegraden var 

mycket högre än i de fall när så inte hade skett. Ett problem som framkom i studien var 

att det ofta hade förts en dialog om åtgärder mellan skolans personal innan det aktuella 

mötet med vårdnadshavare och elev. Mötet kom sedan att till stor del handla om att få 

vårdnadshavare och elev att godkänna åtgärderna och upplägget. Den sammanlagda 

erfarenheten från skolans personal, vårdnadshavare och elever är dock att de 
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åtgärdsprogram som fungerar bäst är de med en hög delaktighet av alla inblandade 

parter i upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. 

 
3.3.2 Åtgärdsprogrammens upprättande, uppföljning och utvärdering 

Enligt Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008) skall 

åtgärdsprogram tjäna som en garanti för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. En 

elev skall uppmärksammas och utredas så snart denne riskerar att inte nå gällande 

kunskapsmål. Även andra svårigheter skall uppmärksammas, exempelvis hög frånvaro. 

Upprättandet av åtgärdsprogram genomgår flera steg: uppmärksamma, utreda, utarbeta, 

genomföra, följa upp och utvärdera. Om den genomförda utredningen visar att eleven 

har behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet skall 

beskriva elevens behov kortfattat, vilka kortsiktiga- och långsiktiga mål som syftas att 

uppnås, ansvarsfördelning, samt hur uppföljning och utvärdering skall ske. Särskilt 

omnämns i kommentartexten att åtgärderna skall vara konkreta och kortsiktiga, med 

utgångspunkt i de långsiktiga målen, för att ha största möjliga effekt. Likaså skall de 

mål och åtgärder som beskrivs vara relevanta, utvärderingsbara och de kan beröra 

skolans olika delar av verksamheten. Elevens förmåga skall vara utgångspunkten vid 

skrivandet av åtgärderna och det är ej gångbart att endast beskriva eleven i termer som 

pigg eller glad. De åtgärder som beskrivs måste till största delen vara skolans ansvar. 

Åtgärder som innebär nivågruppering skall utvärderas och omprövas regelbundet. 

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram skall ske regelbundet för att tillse att 

elevens stödbehov tillgodoses, vid behov kan ytterligare utredningar göras. Efter att 

kortsiktiga mål uppnåtts skall en bedömning göras över vilka eventuella nya åtgärder 

som skall ske för att stimulera elevens långsiktiga utveckling. Skolverket påpekar även 

vikten av elevens och vårdnadshavarens delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram för att 

nå ett positivt resultat.  

 

Skolverkets allmänna råd Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(2013) uppvisar flera likheter med Skolverkets föregående allmänna råd från 2008 vad 

gäller arbetet med  åtgärdsprogram, exempelvis upprättandet av åtgärdsprogram  och de 

olika steg som föregår detta. Målen som skrivs in i åtgärdsprogrammet skall utgå från 

elevens aktuella behov samt vara reella och utvärderingsbara. Genom att målen är 

utvärderingsbara ökar det skolans möjligheter i arbetet med att utvärdera och utveckla 

åtgärderna. Åtgärder som kan vara aktuella är exempelvis hur undervisningen skall 

struktureras, användandet av pedagogiska hjälpmedel eller motivationsskapande 

åtgärder. De allmänna råden poängterar även att det är skolan som ansvarar för 

genomförandet av åtgärderna och att det ej går att lägga över ansvaret för detta på 

vårdnadshavare eller elev. Det särskilda stödet skall främst ske inom elevens egna 

undervisningsgrupp. Under en begränsad tid kan dock enskild undervisning eller 

placering i särskild undervisningsgrupp gälla. När det gäller användandet av anpassad 

studiegång är det betydelsefullt att detta utgår från elevens behov och förutsättningar. 

Uppföljning av åtgärdsprogrammet skall ske kontinuerligt av den för åtgärden 

ansvarige, exempelvis ämneslärare eller speciallärare. Utvärderingen är en större 

bedömning av åtgärdsprogrammet och innebär en analys av de åtgärder som gjorts, om 

uppsatta mål uppnåtts eller om dessa måste revideras för att nå önskat resultat. Denna 

utvärdering sker tillsammans med vårdnadshavare och elev. Involverad personal skall 

inför denna utvärdering kontinuerligt följa upp hur respektive åtgärd faller ut.  
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Skolverkets allmänna råd med kommentarer Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (2014) skiljer sig från föregångaren genom att extra 

anpassningar har tillkommit, dessa ingick tidigare i åtgärdsprogrammen. Detta innebär 

att arbetsgången med åtgärdsprogram har förändrats; första steget kan nu vara extra 

anpassningar eller utredning om behoven av särskilt stöd. Extra anpassningar kan även 

övergå i särskilt stöd om anpassningen ej ger önskat resultat. Vad gäller åtgärderna 

enligt den senare versionen av de allmänna råden finns skillnader som exempelvis att 

stödets omfattning och sätt skall framgå i åtgärdsprogrammet. Likaså skall åtgärderna 

vara kopplade till de för eleven aktuella kunskapsmålen. Åtgärderna skall även vara 

utformade så att vårdnadshavare och elev själva kan bilda sig en uppfattning om 

åtgärdernas verkningsgrad. Utvärdering skall ske regelbundet för att se att arbetet med 

åtgärderna ger resultat. Hur ofta utvärderingen skall ske avgörs av hur väl insatserna 

fungerar. Det är rektors ansvar att se till att så sker. 

 

4 Metod 
Metoder som använts i uppsatsen är kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Dessa 

metoder baseras dels på ett skriftligt underlag, i form av åtgärdsprogram och dels på ett 

stort antal likvärdiga analysenheter, i den här uppsatsen de svårigheter och insatser som 

beskrivs i åtgärdsprogrammen (Esaiasson et al. 2006). Uppsatsen tog sin början i en 

kvantitativ innehållsanalys men övergick efter genomläsning och kategorisering av det 

insamlade materialet till att bli en kvalitativ innehållsanalys där fokus läggs på 

åtgärdsprogram rörande läs- och skrivsvårigheter. De valda metoderna är enligt 

Lindgren (2013) lämpliga att använda i arbetet med att utvärdera samhälleliga 

förhållningssätt som bygger på ett insamlande av underlag för vidare bearbetning och 

analys.  

 

4.1 Material 
Uppsatsens analysunderlag består av åtgärdsprogram för två årskullar elever som alla 

gått ut årskurs 9 på samma högstadieskola. Upptagningsområdet till denna skola består 

av fyra mindre småskolor, majoriteten belägna på landsbygden, där eleverna går innan 

de kommer till högstadiet. Från höstterminen 2013 ingår även årskurs 6 i högstadiets 

organisation. Av konfidentiella skäl anges ej skolans namn eller namnet på kommunen 

där den är belägen. Materialet som uppsatsens resultat och analys grundar sig på är 

åtgärdsprogram för årskullarna som slutade grundskolan vårterminen 2016 och 2017. 

För att få en större bredd på materialet, och även för att få en större spridning av 

upprättare av åtgärdsprogram, har två årskullar valts ut som underlag till analysen. 

Åtgärdsprogrammens insatser har kategoriserats och uppsatsen behandlar endast de 

insatser som rör läs- och skrivsvårigheter. Elever med annat modersmål än svenska och 

kortare tid i Sverige än fyra år ingår ej i uppsatsen eftersom orsaken till språkliga 

svårigheter i denna elevgrupp är svårbedömd. Den kan ha sin uppkomst i kort tid i 

Sverige och att eleven ännu inte hunnit tillskansa sig det svenska språket. 

 

4.2 Urval 
Uppsatsens urval baseras på elever som innehade åtgärdsprogram när de slutade årskurs 

9. Elever med åtgärdsprogram har sedan följts bakåt i tiden för att spåra eventuella 

tidigare åtgärdsprogram med slutpunkt i årskurs 6, alternativt årskurs 5 beroende när 

övergången till högstadieskolans organisation skett. För avgångsår 2017 ingår 

åtgärdsprogram från årskurs 5 för att få med stadieövergången till högstadiets 

organisation. Valet att utgå från dessa årskurser görs för att kunna studera eventuell 

förändring i upprättandet, och synen på insatser och stödbehov, av åtgärdsprogram vid 
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stadieövergången från årskurs 6 till årskurs 7; detta för att få en naturlig avgränsning i 

materialet. Vid redovisningen av vilka åtgärder som har evidensbaserad grund är inte 

organisationsnivån medtagen eftersom denna nivå handlar om hur skolan organiserar 

sitt arbete. 

 

4.3 Analysprocedur 
Åtgärdsprogrammens insatser har kategoriserats utifrån beskrivna svårigheter. Alla 

kategorier är redovisade i förhållande till kategorin läs- och skrivsvårigheter och till det 

totala antalet elever i respektive årskurs. I kategoriseringen av åtgärdsprogrammen för 

läs- och skrivsvårigheter har dessa tilldelats en benämning baserad på årskull den 

berörda eleven tillhör. Exempelvis heter elever från årskull 2016 16:1, 16:2 etcetera, där 

16 står för 2016 och 1 för nummer på eleven. Denna numrering har delats ut 

slumpmässigt. Alla insatser i åtgärdsprogrammen för de elever med läs- och 

skrivsvårigheter har i första steget kategoriserats utifrån organisations-, grupp- och 

individnivå. I andra steget har dessa insatser sammanställts i frekvenstabeller där 

frekvensen av insatsen redovisats.  

 

Åtgärdsprogrammen sträcker sig över en tidsperiod med början 2012 och med slut 

2017. Under denna period har Skolverket utkommit med flera utgåvor av allmänna råd 

rörande upprättande av åtgärdsprogram, vilket analysen har tagit hänsyn till. I analysen 

har det även gjorts en värdering av åtgärdsprogrammens innehåll i jämförelse med 

forskningslitteraturen, det vill säga om metoderna har evidens och vetenskaplig grund. 

 

4.4 Etiska övervägande 
Handhavandet av de för uppsatsen aktuella åtgärdsprogram har följt Vetenskapsrådets 

(2017) etiska riktlinjer. Vilket innebär att en avidentifiering och anonymisering har 

gjorts av upprättare och elever bakom varje åtgärdsprogram. Anonymiteten garanteras 

genom att ingen notering av identitet har gjorts vid insamlandet av materialet. Varje 

elev har benämnts med en kodsiffra i sammanställningen över insatser och 

åtgärdsprogrammen har sedan eliminerats, detta för att ytterligare säkerställa 

anonymiteten. De handlingar som ligger till grund för uppsatsen är alla att beteckna som 

allmänna handlingar och den utlämnande myndigheten har ej bedömt något behov av 

sekretessbeläggning. Enligt Vetenskapsrådets råd skall hänsyn visas mot 

uppgiftslämnaren så att uppgifter lämnade i förtroende skall skyddas. Av konfidentiella 

skäl namnges därför ej skolans namn eller den kommun där den är belägen. 

 

4.5 Metodkritik 
Fördelen med användandet av metoden kvantitativ innehållsanalys är att den är 

passande när det skriftliga underlaget kan kategoriseras och delas in i lämpliga 

kategorier och frekvenser, exempelvis hur ofta en åtgärd som intensivläsning, 

förekommer i åtgärdsprogrammet. Denna metod innebär att innehållet först måste tolkas 

för att sedan delas in i kategorier för vidare bearbetning och analys. Nackdelen med 

metoden är att intersubjektiviteten kan påverkas negativt genom att indelningen av 

analysens kategorier är oklara och svåra att följa för utomstående (Esaiasson et al. 

2006). Vanligt förekommande i denna typ av studier är att det sker en 

reabilitetsundersökning av kodning och klassificering, något som ej gått att genomföra 

på grund av att jag är ensam författare. Jag har heller inte kunnat verifiera det som står i 

åtgärdsprogrammen, ej heller skaffat utförligare information i de fall det varit sparsamt 

beskrivet. 
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5 Resultat 
För att besvara uppsatsens syfte, som är att undersöka hur insatser i åtgärdsprogram för 

elever med läs- och skrivsvårigheter är utformade och huruvida dessa insatser är 

evidensbaserade eller ej, har ett antal åtgärdsprogram studerats. Resultatet av dessa 

studier presenteras i avsnittet genom frekvenstabeller och tabeller. Resultatet av 

evidensbaserad grund stödjer sig på tidigare forskning som presenterats i avsnittet 

Teoribakgrund. Avsnittet presenterar även hur många av åtgärdsprogrammen som är 

utvärderade och avslutade. 

 

5.1 Hur är åtgärderna urformade för att stödja elevens läs- och 
skrivutveckling? 
 
5.1.1 Avgångsår 2016 

 

 

Kategorier av ÅP Antal elever  Frekvens 

Läs- och skriv 3 3/11 

Annat modersmål 2 2/11 

Matematik 3 3/11 

Annat 3 3/11 

Summa: 11 11/11 

 

Tabell 1: Frekvenstabell över kategorier av ÅP, avgångsår 2016. 

 

Antal elever i avgångsår 2016 består i årskurs 9 av totalt 72 stycken. Av dessa elever 

har  11 stycken haft åtgärdsprogram när de slutade årskurs 9. Tidsperioden för 

åtgärdsprogrammen varierar, från kortare perioder till att gälla för alla fyra åren. Tre 

elever i det aktuella avgångsåret har haft åtgärdsprogram rörande läs- och 

skrivsvårigheter, sammanlagt finns sju stycken upprättade åtgärdsprogram för dessa 

elever under perioden.  
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Nivå Insats Antal 
åk 6 
12/13 

Antal 
åk 7 
13/14 

Antal 
åk 8 
14/15 

Antal 
åk 9 
15/16 

Frekvens 

Organisation Ipad/Data- 
program 

1 
   

1/22 

 Spec.lärare 2    2/22 

 Gå om    1 1/22 

 Anp. studiegång   1  1/22 

 

Särskild 
undervisn. 
grupp 

  

1 
 

1/22 

Grupp Nivågrupper 
 

1 
 

1 2/22 
 

Röda tråden 1 
   

1/22 
 

Ord och  
begrepp 

1 
   

1/22 

 

Arbetsro 1 
   

1/22 

Individ Stavning, Lexia, nya  
Multigram 

2 
   

2/22 

 

Textbearbetning 1 
   

1/22 
 

Morfemträning 2 
   

2/22 
 

Stödsamtal  
mentor 

 

1 
  

1/22 

 

Inläst mat.  1 
   

1/22 
 

Återberättande 
av text 

2 
   

2/22 

 

Arbeta på sin nivå 
 

1 
  

1/22 
 

Personligt 
schema 

   

1 1/22 

Summa: 
 

14 3 2 3 22/22 

 

Tabell 2: Frekvenstabell över insatser i ÅP, avgångsår 2016. 
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5.1.2 Avgångsår 2017 

 

 

Kategorier av ÅP Antal elever Frekvens 

Läs- och skriv 2 2/11 

Annat modersmål 2 2/11 

Matematik 3 3/11 

Annat 4 4/11 

Summa: 11 11/11 

 

Tabell 3: Frekvenstabell över kategorier av ÅP, avgångsår 2017. 

 

Avgångsår 2017 består av totalt 86 elever i årskurs 9. Även i denna årskull var det 11 

stycken som hade åtgärdsprogram. Liksom för avgångsår 2016 varierar den tidsmässiga 

längden på åtgärdsprogrammen, från kortare perioder till att gälla för alla de aktuella 

åren. Tre elever i det aktuella avgångsåret har haft åtgärdsprogram rörande läs- och 

skrivsvårigheter, sammanlagt finns 11 stycken upprättade åtgärdsprogram för dessa 

elever under perioden.  
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Nivå Insats Antal 
åk 5 
12/13 

Antal 
åk 6 
13/14 

Antal 
åk 7 
14/15 

Antal 
åk 8 
15/16 

Antal 
åk 9 
16/17 

Frekvens 

Organisation Ipad/Data- 
program 

1 
    

1/21 

 Spec.lärare 3 2 1 1 1 8/21 

Grupp Läsa olika typer av text, 
stavning 

1 
    

1/21 

 

Muntliga prov 1 
    

1/21 

 

Ord och  
begrepp 

1 
    

1/21 

 

Arbetsro 1 
    

1/21 
 

Extra sv på språkval 
    

1 1/21 

Individ Stavning, digitala 
hjälpmedel 

1 
    

1/21 

 

Textbearbetning 1 
    

1/21 
 

Återberättande 
av text 

1 
    

1/21 

 

Fonologisk träning med 
Lexia, nya Multigram 

1 
    

1/21 

 

Läsa hemma 1 
    

1/21 
 

Läsförståelse 2 
    

2/21 

Summa: 
 

15 2 1 1 2 21/21 

 
Tabell 4: Frekvenstabell över insatser i ÅP,  avgångsår 2017. 
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5.2 Vilka åtgärder har evidensbaserad grund? 
 
5.2.1 Avgångsår 2016 

 

 

Nivå Insats Antal 
åk 6 
12/13 

Antal 
åk 7 
13/14 

Antal 
åk 8 
14/15 

Antal 
åk 9 
15/16 

Evidens- 
baserade 
insatser 

Grupp Nivågrupper 
 

1 
 

1 - 
 

Röda tråden 1 
   

X 
 

Ord och  
begrepp 

1 
   

X 

 

Arbetsro 1 
   

- 

Individ Stavning, Lexia, nya  
Multigram 

2 
   

X 

 

Textbearbetning 1 
   

X 
 

Morfemträning 2 
   

X 
 

Stödsamtal  
mentor 

 

1 
  

- 

 

Inläst mat.  1 
   

- 
 

Återberättande 
av text 

2 
   

X 

 

Arbeta på sin nivå 
 

1 
  

- 
 

Personligt 
schema 

   

1 - 

Summa: 
 

11 3 
 

2 6 

 
Tabell 5: Tabell över evidensbaserade insatser i ÅP,  avgångsår 2016. 
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5.2.2 Avgångsår 2017 

 

 

Nivå Insats Antal 
åk 5 
12/13 

Antal 
åk 6 
13/14 

Antal 
åk 7 
14/15 

Antal 
åk 8 
15/16 

Antal 
åk 9 
16/17 

Evidens- 
baserade 
insatser 

Grupp Läsa olika typer av text, stavning 1 
    

- 
 

Muntliga prov 1 
    

- 
 

Ord och  
Begrepp 

1 
    

X 

 

Arbetsro 1 
    

- 
 

Extra sv på språkval 
    

1 - 

Individ Stavning, digitala hjälpmedel 1 
    

X 
 

Textbearbetning 1 
    

X 
 

Återberättande 
av text 

1 
    

X 

 

Fonologisk träning med Lexia, 
nya Multigram 

1 
    

X 

 

Läsa hemma 1 
    

- 
 

Läsförståelse 2 
    

X 

Summa: 
 

11 - - - 1 6 

 
Tabell 6: Tabell över evidensbaserade insatser i ÅP,  avgångsår 2017. 
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5.3 Hur utvärderas och avslutas åtgärdsprogrammen? 
 
5.3.1 Avgångsår 2016 

 

 

Kategori Antal Frekvens 

Utvärderade 5 5/7 

Ej utvärderade 2 2/7 

Summa 7 7/7 

 
Tabell 7: Frekvenstabell över utvärderade och ej utvärderade ÅP, avgångsår 2016. 

 

Av totalt sju åtgärdsprogram utvärderades fem under den aktuella tidsperioden. Tre av 

dessa utvärderades under årskurs 6 och skedde genom klassrumsobservationer av klass-, 

ämneslärare och specialpedagog och genom att ansvariga och elev följde upp 

åtgärdsprogrammens beskrivna delmål. Ett av åtgärdsprogrammen bedömdes även ha 

behov av en förlängning då de uppsatta målen ej var uppnådda. En utvärdering skedde i 

årskurs sju genom en avläsning av betygen vid vårterminens slut. Ytterligare en gjordes 

genom att arbetet i en liten grupp utvärderades till att fungera bra och att eleven nådde 

målen i de flesta ämnen. Två av åtgärdsprogrammen innehåller en beskrivning av hur 

utvärderingen skall ske men ingen notering om att så har skett. 

 

Kategori Antal Frekvens 

Avslutade 2 2/7 

Ej avslutade 5 5/7 

Summa 7 7/7 

 
Tabell 8: Frekvenstabell över avslutade och ej avslutade ÅP, avgångsår 2016. 
 

Två av de sju åtgärdsprogrammen är avslutade, båda i årskurs 6. Avslutandet av dessa 

två skedde båda i slutet av vårterminen och grundade sig på godkända resultat på 

nationella prov i svenska. För de resterande fem åtgärdsprogrammen finns ej någon 

notering om avslutande. 
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5.3.2 Agångsår 2017 

 

 

Kategori Antal Frekvens 

Utvärderade 3 3/11 

Ej utvärderade 8 8/11 

Summa 11 11/11 

 
Tabell 9: Frekvenstabell över utvärderade och ej utvärderade ÅP, avgångsår 2017. 

 

Sammanlagt finns 11 upprättade åtgärdsprogram gällande avgångsår 2017, varav tre 

stycken har utvärderats. Två av dessa utvärderingar skedde i årskurs 5 och en i årskurs 

6. I den första utvärderingen i årskurs 5 står det beskrivet att detta skall ske i samband 

med terminsslut. Resultatet av denna utvärdering är att eleven ej uppnått målen i 

svenska fullt ut. Den andra utvärderingen i samma årskurs har en liknande formulering; 

den skall ske i slutet av årskursen och den visar att målen för årskursen ej är nådda. 

Utvärderingen  gällande åtgärdsprogram i årskurs 6 beskriver att detta skall ske 

tillsammans med elevhälsan i slutet av årskursen. Det framkomna resultatet visar att 

kunskapskraven för årskursen ej nås enligt de nationella proven i svenska. 

 

Kategori Antal Frekvens 

Avslutade 1 1/11 

Ej avslutade 10 10/11 

Summa 11 11/11 

 
Tabell 10: Frekvenstabell över utvärderade och ej utvärderade ÅP, avgångsår 2017. 

 

Ett av 11 åtgärdsprogram är avslutade, vilket skedde i årskurs 5. Detta åtgärdsprogram 

avslutades vid terminsslut och ett nytt skall upprättas nästkommande termin. Ytterligare 

ett åtgärdsprogram har en notering om att ett nytt ÅP skall upprättas följande termin 

men det finns ej någon notering om att så har skett. 
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6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt sker en analys och diskussion av resultatet, utifrån tidigare givna 

frågeställningar, med syfte att undersöka om hur insatser i åtgärdsprogram för elever 

med läs- och skrivsvårigheter är utformade; huruvida dessa insatser är evidensbaserade 

eller ej. Åtgärdsprogrammens insatser analyseras utifrån tidigare beskrivning av 

Skolverkets allmänna råd om upprättande av åtgärdsprogram och forskningslitteratur. 

 

Swärd och Karlsson (2017) beskriver förmåga till läsning och skrivning som en 

demokratisk rättighet och en förutsättning för att kunna utöva sina medborgerliga 

rättigheter i samhället. I Skollagen (2010:800) är det fastslaget att varje elev har rätt till 

utbildning utifrån sina förutsättningar, något som även befästs i Lgr 11 (Skolverket 

2011). Sett ur detta perspektiv har alla rätt till åtgärder som stödjer läs- och 

skrivutveckling om dessa förmågor ej utvecklas i rätt riktning. I studiens resultat ser jag 

antydningar till att det verkar vara svårare att uppfylla dessa skrivningar när eleven 

tillhör högstadiets organisation; insatserna i denna organisation handlar mer om att 

hantera skolvardagen. Studiens resultat ligger i linje med Giota och Emanuelssons 

(2011) rapport som visar att skolan brister i sitt utjämnande uppdrag och 

tillhandahållande av undervisning utifrån den enskilda individens behov och 

förutsättningar. En väg till en mer jämlik skola kan enligt mig vara att använda sig av 

evidensbaserade åtgärder och insatser för att nå en skola för alla. Resultatet av studien 

visar att användandet av evidensbaserade insatser skiljer sig markant mellan skolans 

olika stadier. All undervisning skall, enligt Skolverket (2019), vila på evidens och ta 

avstamp i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att på bästa sätt stödja 

förutsättningar till lärande och utveckling. Särskilt viktigt blir detta i arbetet med elever 

i svårigheter, exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Min mening är att elever med läs- 

och skrivproblematik behöver få stöd i sin läs- och skrivutveckling under hela 

grundskoletiden för att utvecklas så långt som möjligt. Det bör även parallellt ske ett 

arbete med att utveckla strategier för att hantera svårigheten, exempelvis användande av 

kompensatoriska hjälpmedel. Studiens resultat visar dock tendenser till att det är en 

relativt tydlig skiljelinje mellan mellanstadiet och högstadiet vad gäller typ av insats, 

där mellanstadiet oftare använder sig av evidensbaserade insatser för att utveckla 

elevens läs- och skrivförmåga. Högstadiets insatser består däremot till största delen av 

att hantera skolsituation, inte stödja läs- och skrivutvecklingen. Många lässvaga elever 

tenderar, enligt Nordman (2006), att välja yrkesförberedande program framför 

studieförberedande. Min tolkning av detta är att skolan har misslyckats i sitt uppdrag 

med att verka utjämnande och att ge alla samma förutsättningar och valmöjligheter i 

livet. Resultatet av misslyckandet är att inte alla ges samma möjligheter att välja 

utbildningar; vilket genererar konsekvenser senare i livet med bland annat ekonomiska 

förutsättningar och livskvalité. 

 

Forskning visar att insatser som kopplas till grafem och fonem ger bäst resultat rörande 

läs- och skrivutveckling (SBU 2014). En studie gjord av Gustafson, Ferreira och 

Rönnberg (2007) stödjer detta resultat, avkodningsförmågan ökar med hjälp av 

fonologisk och ortografisk träning. Likaså resultat från forskning av Fälth, Nilvius och 

Anvegård (2015) och Wolff (2011) visar att intensivläsning som metod ger god och 

även beständig effekt efter ett år. Studien av gjorda insatser vid den aktuella skolan för 

avgångsår 2016 och 2017 indikerar, enligt mig, på fonologiska svårigheter hos 

elevgruppen. Av totalt 22 insatser för avgångsår 2016 och 21 insatser för avgångsår 

2017 är det endast en av dessa som är av fonologisk art, gjord under årskurs 6. 

Insatserna för de båda avgångsåren är spretiga och det är få som vilar på evidens från 

forskning. Många av insatserna har låg frekvens vilket kan tolkas som att de är gjorda 
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utifrån den enskilde individens behov. En annan tolkning kan vara att det ej finns någon 

generell handlingsplan utarbetad på de aktuella skolorna för arbetet med att utveckla 

läs- och skrivförmågor. Under elevgruppens tid på högstadiet sker ingen insats som 

direkt utvecklar dessa förmågor, det vill säga främjar läs- och skrivutvecklingen. Istället 

ligger fokus på insatser som skall leda till att skolgången skall klaras trots svårigheterna. 

En konsekvens av dessa insatser är att eleven i flera fall skiljs från klassens ordinarie 

undervisning eller får anpassad studiegång. Høien och Lundberg ( 2013) menar att för 

bäst resultat bör insatser ske tidigt för att hjälpa den enskilde individen att övervinna 

sina svårigheter. Insatser gjorda senare ger resultat, dock måste de pedagogiska 

insatserna ges under en längre tidsperiod än om insatsen ges tidigt. Även ur ett 

motivationsperspektiv är det av vikt att stötta eleven så långt det är möjligt i 

utvecklingen. Det som är viktigt i min mening är att komma ihåg är att det som 

motiverar någon motiverar inte någon annan. Då detta skiljer sig från individ till individ 

är det viktigt att utgå från den enskildes förutsättningar. Jenner (2004) skriver att 

rädslan för att misslyckas kan leda till att elever med lågt självförtroende sänker sin 

ambitionsnivå. Min åsikt är att skolan behöver bedriva ett gediget utvecklingsarbete 

med syfte att förändra och utveckla sitt arbete med att möta och bemöta elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Vid ett bättre bemötande och djupare förståelse av svårigheten och 

med rätt insatser kan självkänslan stärkas, därmed kan insatsernas resultat bli mer 

bestående. Det räcker inte att enbart stödja skolgången med sikte att klara grundskolan 

utan det måste även ske ett arbete med att ge förutsättningar till att klara vidare studier 

och livet i stort. Uppsatsen har redan tidigare påpekat att en negativ konsekvens av att ej 

få med sig dessa färdigheter ut i livet är att risken är stor att denna grupp elever väljer 

bort de studieförberedande gymnasieprogrammen, något som Nordman (2006) även 

säger sker. Den för studien aktuella skolan har, enligt mig, flera utvecklingsmöjligheter. 

Skolan behöver dels bli bättre på att fånga upp och arbeta vidare med det arbete som har 

påbörjats på mellanstadiet, dels bli bättre på att arbeta med evidensbaserade metoder 

som utvecklar fonologiska svårigheter, exempelvis intensivläsning med 

Wendickmetoden (Wendick 2019) eller Rydaholmsmetoden (Pettersson 2019).  

  

Enligt Giota och Emanuelsson (2011) används upprättade åtgärdsprogram av rektorer 

som ett underlag i skolans resursfördelning. Min åsikt är att det vid den studerade 

skolan inte finns några tydliga tendenser till att rektorn har en större del i 

resursfördelningen i anknytning till åtgärdsprogrammen. För att minska risken för att 

resurserna används slösaktigt eller går till den som frågar först, kan det vara av vikt att 

rektorn går in och tar del av hur arbetet ska gå till. Vad gäller insatser av speciallärare 

blir dessa mycket tydliga då man studerar frekvenstabellerna för de två avgångsåren. 

Under årskull 2016 är insatser med speciallärare endast 2 av 22, och under 2017 8 av 

21, detta kan vara ett tecken på att en speciallärare inte har varit tillgänglig under dessa 

år. Om åtgärdsprogram upprättas i fall med läs- och skrivsvårigheter utan stöd av en 

speciallärare kan det försvåra arbetet då det saknas fördjupad kunskap inom området 

läs- och skrivutveckling. Saknas en speciallärare, vilket kan vara troligt då det är ett 

bristyrke, är det av ännu större vikt att rektor tar ett tydligt ansvar för resursfördelningen 

vilket då gör det möjligt att kompensera för bristen om resurserna fördelas med det i 

åtanke. 

  

I Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008) går det att läsa att 

åtgärdsprogram skall syfta till garanti för särskilt stöd. En elev skall uppmärksammas så 

snart den riskerar att inte nå målen. Likaså säger råden att nivågrupperingar skall 

utvärderas regelbundet och både kortsiktiga och långsiktiga mål för eleven skall finnas 

med. Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 2013) 
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har liknande skrivningar som föregångaren men skiljer sig så till vida att det särskilda 

stödet främst skall ges inom den ordinarie klassens ram. Under en begränsad tid kan 

dock detta stöd ske i särskild undervisningsgrupp. Den största förändringen i nu 

gällande Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket 

2014) är att extra anpassningar skall i de flesta fall göras innan det särskilda stödet 

träder in. Mina resultat visar inte på några tydliga tendens till att upprättandet och 

beskrivna insatser i de olika åtgärdsprogrammen skiljer sig åt med hänsyn tagen till 

genomförda förändringar i de allmänna råden har ej kunnat fastslås. Studiens omfång 

gör det svårt att dra några större slutsatser men det går att se tendenser. Insatser gjorda i 

årskurs 5 och 6 tenderar att vara mer inriktade på att arbeta med elevens svårighet 

medan insatser i de högre årskurserna är mer inriktade på att få eleven att klara av 

skolgången i stort, trots svårigheten. Insatser vad gäller årskurs 5 och 6 är spridda 

relativt jämt över de olika nivåerna medan insatser för årskurs 7, 8 och 9 hamnar till stor 

del på organisationsnivå. Under högstadietiden ligger fokus på att eleven skall klara 

ämnet och i slutet nå betyg efter gjorda nationella prov. De nationella proven kan i 

visssa fall fungera som ett stressmoment, vilket kan göra att insatserna blir riktade till 

att eleven skall klara skolgången utan tanke på livet efter högstadiet. Högstadietiden 

kretsar kring behörigheten till gymnasiet som styrs av de avslutande betygen i årskurs 

nio. 

 

Isaksson (2017) menar att synen på lärandet och elevens skolsvårigheter tenderar att 

påverka hur åtgärder och insatser skrivs i åtgärdsprogram, om det är det kategoriska 

eller relationella perspektivet som är rådande. Studiens resultat indikerar, enligt mig, att 

det är det relationella perspektivet som råder i de lägre årskurserna och det kategoriska 

perspektivet som är rådande i de högre årskurserna. I årskurs 5 och 6 sker flera av 

insatserna i klassrummet, till gagn för hela klassen, medan det i årskurs 7, 8 och 9 sker 

på organisationsnivå och endast handlar om den enskilda eleven. Specialläraren används 

ofta som en insats på organisationsnivå men det är svårt för en utomstående att se vad 

detta arbete består av eftersom ingen insats på individnivå är noterad. Vad som sker i 

det enskilda klassrummet ger studien ej något svar på och det är därför svårt att ge en 

bedömning av denna, huruvida evidensbaserade metoder är i bruk eller ej. Min åsikt är 

att ett möjligt utvecklingsområde för skolan är att vidareutveckla bredden på 

undervisningen i klassrummet för att möjliggöra för fler elever att lyckas där utan att 

hamna i särskilda undervisningsgrupper. Exempel på skrivutvecklande arbetssätt som 

möjliggör för fler elever att utvecklas kan vara genrepedagogiken (Johansson & Sandell 

Ring 2018) eller olika typer av skrivmallar (Swärd & Karlsson 2017). Exempel på 

läsutvecklande arbetssätt i helklassundervisning kan enligt Westlund (2014) vara 

strategier för läsförståelse, exempelvis Nicke Nyfiken. Likaså behöver skolan bedriva 

utvecklingsarbete gällande insatser i syfte att utveckla elevens läs- och skrivförmåga. 

Elwér (2009) skriver tydligt att majoriteten av interventioner gällande läsförståelse 

riktar sig mot hela klassen då kan ovan nämnda strategier vara lämpliga för skolan att 

nyttja mer. 

 

Utvärdering av åtgärdsprogram skall ske regelbundet enligt Skolverket (2008; 2013; 

2014). Studiens resultat visar att detta inte sker med den regelbundenhet som Skolverket 

föreskriver. Av totalt 18 åtgärdsprogram för de båda avgångsåren utvärderades åtta 

stycken. Flera av dessa utvärderingar skedde genom klassrumsobservationer, genom 

avläsning av betyg eller resultat från nationella prov. I min mening kan utvärderingar 

genom klassrumsobservationer ha bristfällig tillförlitlighet på grund av exempelvis 

varierande dagsform hos eleverna, lärarens kompetens eller relationer inom gruppen. 

Majoriteten av åtgärdsprogrammen utvärderades aldrig. Likaså gjordes majoriteten av 
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utvärderingarna i årskurs 5 eller 6 inför övergången till högstadiet. Ännu lägre frekvens 

har antalet avslutade åtgärdsprogram; fyra åtgärdsprogram avslutades av totalt 18 

stycken. Två av dessa avslutades i årskurs 6 med stöd av godkända resultat på nationella 

prov och ett av dem på grund av övergången till högstadiet. En liten del av alla 

åtgärdsprogram utvärderas regelbundet och inte heller sker något avslut av upprättade 

åtgärdsprogram. Bristen på avslutade åtgärdsprogram kan, enligt min åsikt, bero på flera 

faktorer; det kan handla om att tydliga rutiner saknas, en osäkerhet bland skolans 

personal hur åtgärdsprogram skall hanteras eller så är åtgärdsprogrammet avslutat men 

ej noterat i dokumentet då det ej är ett levande dokument efter uppnådda åtgärden. 

Syftet med utvärdering är, enligt Skolverket (2008; 2013; 2014) att utröna om den 

insatta åtgärden ger effekt eller om den skall justeras för att ytterligare stimulera 

effekten. Enligt Asp-Onsjö (2006) ger de åtgärdsprogram bäst effekt om det är ett 

kontinuerligt samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skolans personal och att alla 

parter har en aktiv roll i arbetet med åtgärdsprogram. Mina resultat visar inga 

indikationer på att så är fallet. Som stöd för alla inblandade kan det vara av vikt att vid 

första mötet mellan skolan och vårdnadshavare bestämma framtida möten så att dessa 

blir av och ej faller bort. Eftersom studier visar att samarbete mellan skola, 

vårdnadshavare och elev ger bättre resultat. 

 

Då jag i min yrkesroll träffar elever i årskurs nio som först då identifieras med läs- och 

skrivsvårigheter, när arbetsbördan och textmassan blir som störst, kan det behövas 

införas screening av de årskurser som kommer till högstadiet. Detta för att kunna 

upptäcka hittills oupptäckta svårigheter, sätta in rätt insats och stötta i skolarbetet så 

tidigt som möjligt. Elever skall dock aldrig utsättas för en screening om skolan ej har 

resurser för att möta eventuella svårigheter som framkommer. Om alla skall ha samma 

chans att lyckas i skolan behöver svårigheter uppdagas så tidigt som möjligt.  

 

För att åtgärdsprogram skall bli ett levande dokument som används i verksamhet och 

arbetet med att utveckla elevers lärande krävs att alla inblandade parter ser nyttan med 

detta dokument; att det inte bara blir ytterligare en pappersprodukt utan något direkt 

värde för elevens utveckling. I min mening är det svårt att optimera insatserna för att 

öka elevens möjligheter till utveckling och betyg om utvärdering sker i samband med 

betygsättning. Risken är att det redan är försent och att betyget inte går att rädda och att 

inte heller eleven utvecklas i den riktning som åtgärdsprogrammet syftar till. 

Utvärdering behöver ske regelbundet för att bäst stödja elevens utveckling och för att se 

att insatsen fungerar och tjänar sitt syfte. Tydliga riktlinjer behöver, enligt mig, ligga till 

grund för att arbetet med åtgärdsprogram skall fungera fullt ut. Många skolor använder 

sig av så kallade årshjul till hjälp i detta och för att skapa en tydlig struktur, där läsåret 

delas in i olika perioder så att alla åtgärdsprogram får samma utseende och upplägg och 

att alla inblandade vet hur arbetet skall ske. Rutiner gällande upprättande, utvärdering 

och avslutande skiljer sig mellan Sveriges alla skolor. Min åsikt är att en lösning på 

problemet skulle kunna vara att Skolverket ger ut klara och tydliga riktlinjer utan 

tolkningsutrymme i syfte att höja kvalitén på åtgärdsprogram. Ytterligare en lösning för 

att höja kvalitén på åtgärdsprogrammen och dess insatser skulle kunna vara att 

Skolverket ger ut evidensbaserade checklistor, liknande som sjukvården använder sig 

av, vid upprättandet av åtgärdsprogram och som stöd till åtgärder och insatser. En 

försvårande omständighet i arbetet med checklistor är att till skillnad när en läkare får 

en patient med brutet ben finns inte en tydlig arbetsgång. I fallen med elever med läs- 

och skrivproblematik är det aldrig självklart vilken insats som kommer att ge bäst 

resultat. Det finns forskning som visar vad som bör ge bra resultat men inga garantier 

ges att det kommer att fungera i varje individuellt fall. Trots detta är det viktigt att 
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checklistor följs då de är en förteckning över insatser som forskning visar ger bäst 

resultat, vilket i slutänden bäst gagnar elevens utveckling. 

 

7 Specialpedagogiska implikationer 
Uppsatsen belyser några för speciallärare viktiga punkter. Isaksson (2017) skriver att 

vår elevsyn i stor grad tenderar att påverka våra val av insatser och hur vi möter och 

bemöter eleven. Dessa perspektiv avgör även hur vi väljer att formulera oss i 

åtgärdsprogram och vem som är bäraren av svårigheten. Studien visar att i de lägre åren 

ges insatserna många gånger i helklass medan i de högre åren är dessa mer knutna till 

organisationsnivå och hur specialläraren fördelar sin tid mellan elever. I rollen som 

speciallärare är det viktigt att arbeta kontinuerligt med att bredda elevsynen och 

undervisningsbasen i syfte att möta fler elevers behov i klassrummet. Studien visar att 

det rådande perspektivet på högstadiet är det kategoriska, vilket innebär att eleven är 

bärare av svårigheten. Detta innebär att undervisningen ej breddas och ej heller utgår 

från varje enskild elevs förutsättningar och förmågor. Det som även är viktigt att ha med 

sig att de insatser som är till gagn för en elev kan även vara till gagn för hela 

undervisningsgruppen. 

 

Likaså lyfter uppsatsen fram att arbetet som speciallärare kräver ett ständigt ansvar för 

att ha kunskap om aktuell forskning för att kunna utveckla elevers förmågor genom 

evidensbaserade insatser; allt för att på bästa sätt gagna den optimala utvecklingen. 

Svårigheten att uppfylla detta ansvar handlar till stor del om tid och hur vi skall få tiden 

att räcka till allt. Uppsatsens resultat kan förhoppningsvis bidra med insikt om denna 

problematik och leda till en ökad förståelse bland rektorer vad gäller vikten av 

kompetensutveckling inom detta område. 

 

Ytterligare perspektiv som framträder i uppsatsen är vikten av att speciallärare och 

specialpedagoger har en samsyn på hur ett åtgärdsprogram ska utformas. Arbetsgången 

och upprättandet av ett åtgärdsprogram skall i en idealvärld inte skilja sig åt mellan 

olika skolor i Sverige. Skolor behöver prioritera detta område. Detta för att arbetet med 

särskilt stöd skall fungera fullt ut och öka möjligheten till en likvärdig utbildning så som 

den beskrivs i Lgr 11 (Skolverket 2011). Uppsatsens resultat visar även att 

utvärderingen av åtgärdsprogram tenderar att inte fungerar full ut och att inte heller 

åtgärdsprogrammen avslutas vid uppnådda mål eller efter eleven avslutat sin skolgång, 

vilket ytterligare styrker behovet av en tydliga arbetsgång. 

 

De skillnader som framkommit i hur individuella pedagoger har skrivit åtgärdsprogram 

visar en brist på både kommungemensamma och den enskilda skolan i synen på hur ett 

åtgärdsprogram skall upprättas. Inom kommun och skola behövs kompetensutveckling i 

detta arbete för att öka kvalitén på de upprättade åtgärdsprogrammen. 

 

7.1 Fortsatt forskning 
Skolan skall enligt Skolverket (2019) vara evidensbaserad och vila på forskning och 

beprövad erfarenhet. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att utreda en 

tydligare definition av innebörden av evidensbaserade insatser vad gäller läs- och 

skrivsvårigheter, med fokus på äldre elever. Det skulle vara av intresse att undesöka om 

det går att säga med vilken intensitet och vilken form som en insats bör bestå av, för att 

ge mest resultat. Ytterligare forskningsområde kan vara att utarbeta checklistor, 

liknande dem som finns i vården, för evidensbaserade insatser för att på bästa sätt stödja 

elevers utveckling. 
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8 Slutreflektion 
Förmåga till läsning och skrivning är en grundläggande förutsättning för att klara sig i 

skolan och livet i stort, Swärd och Karlsson (2017) menar att det är en demokratisk 

rättighet. Det är dock inte alla elever som utvecklar denna färdighet utan problem. När 

så är fallet har skolan ett uppdrag, enligt Skollagen (2010:800) och Lgr 11 (2011), att 

utjämna skillnader mellan elever och ge alla samma möjligheter till utbildning och 

utveckling. I många fall innebär detta att särskilt stöd skall ges, åtgärdsprogram skall 

upprättas och insatser skall ske för att utveckla elevens förmågor (Skolverket 2008; 

Skolverket 2013; Skolverket 2014). För att få en jämlik skola där alla elever ges samma 

möjlighet att lyckas måste för det första Skolverket ge tydliga riktlinjer för arbetet med 

åtgärdsprogram. För det andra arbeta för införandet av evidensbaserade checklistor som 

skall stötta lärare i utformningen av insatser. I min mening är detta skillnaden mellan en 

skola för alla och en skola för alla. 
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