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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om åtgärdsprogram som ett 
pedagogiskt verktyg och hur de arbetar med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, hur 
pedagoger upprättar dokumentet, hur pedagoger uppfattar arbetet med åtgärdsprogram och om 
åtgärdsprogram förändrar pedagogens arbetssätt samt vilka möjligheter/hinder pedagogerna ser med 
åtgärdsprogram. Undersökningen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer utifrån ett relationellt, 
hermeneutiskt synsätt med åtta pedagoger. Resultatet visade att pedagogerna uppfattade arbetet med 
åtgärdsprogram som något positivt. Arbetet med dokumentet gav pedagogerna struktur i arbetet och 
de flesta av de intervjuade pedagogerna ansåg att dokumentet påverkade både deras och elevernas 
arbetssätt. Undersökningen visar att åtgärdsprogram hjälper eleven att nå målen i undervisningen 
men att ett åtgärdsprogram inte innebär någon garanti för måluppfyllelse. Vidare visar tidigare 
forskning att delaktighet underlättar elevernas måluppfyllelse och denna undersökning visar att 
många skolor brister i Skolverkets rekommendationer att elev och föräldrar ska ha möjlighet att 
vara delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram. Pedagogerna var fullt medvetna om 
rekommendationerna och hade en önskan att förändra detta.  
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1 INTRODUKTION 
Åtgärdsprogram ska enligt grundskoleförordningen upprättas för alla elever som skolan, 
vårdnadshavare eller eleven anser behöver extra stödåtgärder (Skolverket, 2008a). Målet 
med ett åtgärdsprogram är att det ska hjälpa eleven att få det stöd i undervisningen 
eleven behöver för att nå kunskapsmålen. Orsakerna bakom åtgärdsprogram kan vara 
bristande måluppfyllelse, mobbing eller utanförskap och svårigheterna kan 
uppmärksammas på individ, grupp eller organisationsnivå. 

Ett åtgärdsprogram ska föregås av en utredning av elevens skolsituation och rektorn ska 
se till att detta sker. Visar utredningen att eleven har behov av särskilt stöd ansvarar 
rektorn för att ett åtgärdsprogram upprättas. Ett åtgärdsprogram ska, enligt Skolverket 
(2008a) innehålla elevens behov, hur behoven ska tillgodoses, hur åtgärderna ska följas 
upp samt hur de ska utvärderas. 

Människor föds med olika förutsättningar, egenskaper och färdigheter. Skolans uppgift 
är att ta emot alla barn och möta dem utifrån vars och ens behov. Eleven kommer till 
skolan och möter andra förväntningar och krav än tidigare i en ny miljö och det är i detta 
möte problem kan uppstå. Vid sådana tillfällen kan åtgärdsprogram underlätta för att 
komma till rätta med svårigheterna. Ett åtgärdsprogram kan fungera som ett verktyg för 
pedagogerna att tillgodose varje elevs behov. 

Vi är två pedagoger, en av oss arbetar som specialpedagog/lärare inom grundskolan och 
den andre arbetar som lärare på särskolan samtidigt som vi läser till specialpedagoger. 
Våra egna erfarenheter av att arbeta med åtgärdsprogram skiljer sig åt. En av oss arbetar 
dagligen med att följa dokumentet i undervisningen samt att upprätta åtgärdsprogram 
och den andre arbetar mer sällan med dokumentet. Då vi har utvecklingssamtal eller 
annat samtal med de elever som har åtgärdsprogram och deras föräldrar, får vi en känsla 
av att många föräldrar är tacksamma och glada för stödet som deras barn får. Samtidigt 
som det är så att det är varje pedagogs skyldighet att skriva åtgärdsprogram till de elever 
som av olika anledningar inte når målen (Lpo 94).  

På de skolor där vi själva arbetar kan vi se en stor variation av hur åtgärdsprogram 
används i undervisningen och vi har också observerat att vissa pedagoger är mer positivt 
inställda till att använda sig av åtgärdsprogram än andra. Detta resulterar bland annat i 
att vi genom vår undersökning vill ta reda på mer om pedagogers arbete med 
åtgärdsprogram. Vårt syfte är att undersöka om pedagoger uppfattar åtgärdsprogram som 
ett pedagogiskt verktyg, hur de arbetar med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 
stöd, hur pedagoger upprättar dokumentet, hur pedagoger uppfattar arbetet med 
åtgärdsprogram och om åtgärdsprogram förändrar pedagogens arbetssätt samt vilka 
möjligheter/hinder pedagogerna ser med åtgärdsprogram. 

Det är vår förhoppning att denna uppsats kommer att bidra med fördjupad kunskap i 
detta ämne. Om möjligt så kanske denna uppsats kan vara ett avstamp för vidare 
forskning angående rektorns betydande roll och utvidgade ansvar gällande 
åtgärdsprogram, enligt vår kommande läroplan, Lgr 11.  

I denna undersökning används både begreppen åtgärdsprogram och dokument när vi 
beskriver åtgärdsprogram.  
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2 BAKGRUND 
Detta kapitel inleds med en kort historik om åtgärdsprogram därefter kommer 
elevdokumentation som föregår åtgärdsprogrammen samt åtgärdsprogram som ett 
pedagogiskt verktyg. Kapitlet tar även upp hur utvecklingssamtal och åtgärdsprogram 
samverkar, betydelsen av värdegrundat arbete samt IUP. Vi avslutar med teoretisk 
utgångspunkt.  

2.1 Historik 

SIA gjorde 1974 en utredning om skolans inre arbete där tidigare skolform gällande barn 
i behov av särskilt stöd ifrågasattes. Bland annat kritiserade utredningen (SOU 1974:53) 
den kliniska specialundervisning som var under 1960-talet och fram till mitten av 1970-
talet. Det som var utmärkande för specialundervisningen under denna tid var att elever i 
behov av särskilt stöd undervisades i speciella, samordnade grupper. Det som SIA-
utredningen ville förändra var skolans synsätt gällande elever i behov av särskilt stöd. 
Skolans verksamhet skulle anpassa sig efter elevernas behov, inte som tidigare då 
eleverna skulle anpassa sig efter skolans behov. Utredningen tittade även på innehållet i 
undervisningen, på arbetssätt och arbetsformer. Man ville även att relationen mellan 
lärare och elev och relationen mellan eleverna skulle framgå i åtgärdsprogram. 

Riksdagen beslutade 1976 att åtgärdsprogram skulle upprättas för elever i behov av 
särskilt stöd. Det som regeringen ville förändra med åtgärdsprogram var att elever i 
behov av särskilt stöd skulle ses ur ett helhetsperspektiv. Vid upprättandet av 
åtgärdsprogram skulle inte bara elevernas färdigheter vara i fokus utan arbetssätt och 
elev- och vuxenrelationer skulle innefattas i åtgärdsprogrammen (Skolverket, 2001). 

I Lgr 80 infördes krav att åtgärdsprogram skulle innehålla en beskrivning av individuella 
insatser och att åtgärder skulle riktas mot hela elevens skolsituation. Det som var viktigt 
i Lgr 80 var att lärare skulle utgå ifrån elevernas starka sidor och att åtgärdsprogrammen 
skulle ses i ett utvecklingsperspektiv. De förändringar som skulle genomföras skulle 
stärka elevens självtillit och självuppfattning (Skolverket, 2002). Dock skulle det dröja 
ända till 1994 då åtgärdsprogram blev inskrivet i grundskoleförordningen i SFS 
1994:1194. 

Ett åtgärdsprogram handlar i första hand om att påverka de förutsättningar 
under vilka eleven arbetar i skolan. Hur kan dessa förändras för att väl svara 
mot elevens situation? Krav kan komma att resas både mot de lärare som 
undervisar eleven, övrig personal i skolan samt kamraterna och mot eleven själv 
(Skolöverstyrelsen, 1987, s. 1-2). 

I Lpo 94 kan man läsa att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och 
förutsättningar. Skolan har det yttersta ansvaret för att elever i svårigheter når målen. 
Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och ska inte vara likadan för alla. 
Miljön i skolan ska präglas av social gemenskap och stimulera lärande och utveckling 
(a.a.). Några år senare, år 2001 blev det klart att alla skolformer skulle upprätta 
åtgärdsprogram förutom förskoleklassen och vuxenutbildningen (Skolverket, 2002). 

Om det framkommer av en elevs vårdnadshavare, elev eller av skolans personal att en 
elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder är det skolans rektor som ser till att behovet 
utreds. Visar det sig att eleven är i behov av särskilt stöd är det rektorn som ansvarar att 
ett åtgärdsprogram upprättas. I dokumentet ska det framgå vilka behoven är, hur 
behoven tillgodoses, att åtgärderna ska utvärderas och följas upp. Elevens 
vårdnadshavare och eleven själv ska få möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet skrivs 
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(Grundskoleförordningen, 2006:205). I 5 kapitlet gällande särskilda stödinsatser kan 
man läsa i 1§ 4 kap. 1§ andra stycket skollagen (1985:1100) att elever som har 
svårigheter i skolarbetet ska få särskilt stöd (a.a.). Upplever föräldrar att deras barn inte 
får det stöd de behöver i skolan kan de klaga hos Skolverket (Vernersson, 2002). Ett 
åtgärdsprogram är en allmän handling vilket innebär att den är offentlig om den inte är 
sekretessbelagd. Vid en förfrågan kan det innebära att dokumentet måste lämnas ut. 
Känslig information i dokumentet ska sekretessprövas och hanteras under sekretess. Om 
den enskilde ger sitt samtycke kan sekretessen upplösas (a.a.). 

2.2 Elevdokumentation som föregår åtgärdsprogrammet  

Innan ett åtgärdsprogram skrivs ska elevens skolsituation kartläggs, enligt Lpo 94. Detta 
ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Engelhart (2009) hävdar att grunden 
för ett åtgärdsprogram måste vara en pedagogisk utredning, som i sin tur följs av ett 
åtgärdsprogram som sedan ska utvärderas. När alla inblandade såsom, pedagoger, eleven 
och föräldrarna har blivit hörda och lyssnade på upprättas dokumentet. 

2.3 Åtgärdsprogram som ett pedagogiskt verktyg 

Åtgärdsprogram är tänkt som ett pedagogiskt verktyg för elevens lärande. I dokumentet 
skrivs vilka stödåtgärder som skolan, hemmet och eleven kommer överens om för att 
eleven ska nå styrdokumentens mål. Det är också ett dokument som bekräftar vilka 
åtgärder som ska göras och ska vara tidsbegränsat. I första hand ska åtgärderna vara till 
för att anpassa undervisningssituationen för eleven i den klass eleven ingår i. Det ska 
också framgå av dokumentet vilka åtgärder som görs utanför klassens ram (Asp-Onsjö, 
2006). Det som ofta föranleder att en elev behöver ha särskilt stöd är lärande- och 
beteendesvårigheter. Arbetet med åtgärdsprogram ska ses som en process där 
uppföljning och utvärdering regelbundet ska göras (Skolverket, 2008a). 

Arbetet med åtgärdsprogram ska främja en god lärandemiljö för elever i behov av 
särskilt stöd detta ska ske genom att lärare uppmärksammar, utreder, utarbetar, 
regelbundet följer upp det skrivna dokumentet och utvärderar arbetet (Skolverket, 
2008a). Åtgärdsprogram syftar till att vara ett redskap för personalen vid exempelvis 
planering samt vid utveckling av den pedagogiska verksamheten kring varje elev. 
Arbetet med åtgärdsprogram är en process och att uppmärksamma, utreda, utarbeta, följa 
upp och utvärdera följs åt för att eleven ska nå målen. Uppföljningen är en slags kontroll 
för att beslutade åtgärder genomförs medan utvärderingen är en bedömning av 
åtgärdernas lämplighet i förhållande till de uppsatta målen (Skolverket, 2008a). 
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2.3.1  Kvalificerat åtgärdsarbete önskvärt i åtgärdsprogram 

Lahdenperä (2003) har skrivit en doktorsavhandling gällande åtgärdsprogram för elever 
med invandrarbakgrund. Endast en av lärarna som deltog i Lahdenperäs undersökning 
visade prov på att denne kunde analyser problemen i åtgärdsprogrammet på ett 
kvalificerat sätt. Läraren visade enligt författaren, prov på att hon hanterade att analysera 
elevens behov, utveckling, miljö, tänkande och förutsättningar. Detta hade skett i samråd 
med föräldrar och andra i arbetslaget. Syftet med åtgärderna var att kunna 
individualisera undervisningen för eleven samt att använda elevgruppen som en tillgång 
och resurs i det fortsatta arbetet. Författaren hävdar att ett kvalificerat åtgärdsarbete kan 
innebära olika saker på olika skolor eftersom varje skola har sin historia därför är det 
svårt att uttala sig generellt om vad ett kvalificerat åtgärdsarbete innebär.  Men önskvärt 
är att det finns många olika sätt att tänka på och lösa problem samt att det finns god 
expertis och kunskap.  

När pedagoger upprättar ett åtgärdsprogram är det en förutsättning att kompetens i 
diagnostik finns samt att pedagogen besitter kunskaper om barns kognitiva, estetiska, 
sociala, emotionella och fysiska utveckling. Att diagnostisera, utreda samt kartlägga 
inlärningssvårigheter kräver att personalen har en god utbildning såsom läkare, 
psykolog, specialpedagog eller skolkurator (a.a.).  

2.3.2 Åtgärdsprogrammets utformning 

Skolverket (2008b) gjorde en sammanställning kring forskares studier gällande särskilt 
stöd i grundskolan såsom omfattning, utformning och uppkomst av särskilt stöd. Det 
framkom att åtgärdsprogram kan minska förståelsen för elevernas behov och att elevens 
situation inte ses som en helhet. Det är ofta elevens beteenden som man vill rätta till 
istället för omgivningen. Detta kan resultera i att eleverna upplever att de inte duger, att 
det är dem det är fel på och inte organisationen, pedagogiken eller miljön. Skolverket 
anser att skolpersonal behöver mer kunskap i utarbetandet av åtgärdsprogram (a.a.). Ett 
upprättat dokument där innehållet beskriver en elev kan påverka elevens självbild 
negativt. Samtidigt som textens innehåll kan bidra till en positiv utveckling för elevens 

Figur 1, Strukturellt schema för arbetet med åtgärdsprogram. 
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självbild om den åstadkommer en förändring och textens innehåll kan bidra till att 
eleven når målen (Andréasson & Asplund Carlsson (2009). 

Wahlund (2002) har i sin D-uppsats undersökt hur lärare på olika sätt ser på sina elevers 
svårigheter och hur eleverna återspeglas i de åtgärdsprogram som skrevs. Författaren har 
analyserat 52 åtgärdsprogram, dessa har delats in i tre olika kategorier; 
lägesbeskrivningar, åtgärdsförslag och målformuleringar. I analysen framkom det att i 
49 av 52 skrivna åtgärdsprogram är det eleven själv som ses som orsak till sina 
svårigheter. I 16 fall framkommer det att föräldrarna är en bidragande orsak till 
elevernas skolsvårigheter. I 46 fall är det eleven som ska ändra på sitt beteende och i 23 
av dem står det att föräldrarna ska vara delaktiga och ansvara för olika åtgärder. 

Det ligger inte någon självklarhet i att elevens utveckling beskrivs i åtgärdsprogram eller 
att skolan ska se över sin egen verksamhet då elever har svårigheter i sitt skolarbete. De 
bakomliggande orsakerna menar författaren, är en bidragande orsak till att eleverna 
beskrivs negativt i åtgärdsprogrammen. Författaren hävdar att i arbetet med 
åtgärdsprogram ska kriterierna på förhand vara kända för elever och för föräldrar och 
inte efteråt. Om kriterierna finns givna på förhand kan det bli lättare att se om eleverna 
har nått de mål som krävs av dem (a.a.).  

Asp-Onsjö (2006) har genomfört en doktorsavhandling i avseende hur åtgärdsprogram 
utformas, vilka som deltar i utformningen och om åtgärderna leder till en förbättrad 
skolsituation för eleverna. Det som framkom i studiens resultat var att även om ett 
åtgärdsprogram utformas är det ingen garanti för att eleverna når målen. Vidare 
poängterar författaren att åtgärdsprogram inte enbart ska korrigera elevernas svårigheter, 
dokumentet ställer även krav på pedagogiska förändringar (a.a.).  

Lahdenperä (2003) beskriver i sin avhandling relationen mellan lärares uppfattningar om 
elevers skolsvårigheter och förhållningssättet till elevernas bakgrund och etnicitet. I 
undersökningen framkom att det var enkelt för lärarna att sätt ord på och beskriva 
individer, elevers och föräldrars egenskaper och hur de beter sig. Det var betydligt 
svårare för lärarna att beskriva omkringliggande faktorer såsom relationer, undervisning, 
kommunikation eller att sätta ord på hur klassen som grupp fungerar. Några enstaka 
lärare analyserade problemet på grupp- och organisationsnivå i sina åtgärdsprogram 
medan det stora flertalet enbart beskrev problemet i åtgärdsprogrammen på individnivå. 
Författaren resonerar kring att detta kan bero på att lärarutbildningen och fortbildningen 
av lärare inte riktigt har uppmärksammat grupp och organisationskunskap (a.a.). 

2.3.3 Åtgärdsprogrammets användningsområde 

Persson (2002) har på uppdrag av Skolverket gjort en kvantitativ studie av hur 
åtgärdsprogram används i grundskolan. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning 
lärare använder åtgärdsprogram, vilka åtgärder som görs, vem/vilka som upprättar 
åtgärdsprogrammen och hur dessa upplevs som arbetsverktyg av skolpersonal. Ur 
Perssons studie framkom att svenska skolor vanligtvis använder sig av åtgärdsprogram. 
Att de elever som är i behov av särskilt stöd oftast får det. Studien visar att var femte 
elev inte får det stöd de behöver. Skolverket (2008a) menar att syftet med 
åtgärdsprogram är att se över hela elevens skolsituation. Vad skolan på gruppnivå, 
individnivå och på organisationsnivå kan göra för de elever som inte når de krav och mål 
som styrdokumenten ställer. De arbetslag som deltog i denna studie tyckte överlag att 
åtgärdsprogram är ett verktyg som höjer den pedagogiska kvaliteten för alla elever (a.a.). 

I Giota & Emanuelsson (2011) rapport framkom det att inte alla elever som är i behov av 
stöd får det, samt att det stöd som ges sker på individnivå istället för på grupp- och 
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organisationsnivå. I åtta av tio skolor som deltagit i studien framkom det att i 
åtgärdsprogram föreslås resurser såsom anpassning av läromedel, särskilda 
färdighetsträning och anpassad undervisning. Författarna hänvisar till andra svenska 
studier som har gjorts, där resultaten blivit detsamma och menar att det finns risk för att 
elever i behov av särskilt stöd inte får samma möjlighet till lärande som övriga. Detta 
kan leda till att dessa elever blir marginaliserade. Vidare menar författarna att skillnader 
i studieresultat beror inte bara på eleven utan på hur skolan organiserar och bemöter 
elevers olikheter (a.a.). 

2.3.4  Mål i åtgärdsprogram 

De mål som i huvudsak skrivs i åtgärdsprogram är kunskapsmål, som oftast är relaterade 
till de nationella målen och sociala fostrans mål. Målen är ofta relaterade till elevens 
förmåga, oförmåga eller arbetsinsats. Målen kan skrivas i dokumenten som långsiktiga 
eller kortsiktiga. De långsiktiga målen kan sträcka sig från ett läsår till mål som rör hela 
skoltiden. Medan de kortsiktiga målen vanligtvis är terminslånga. De långsiktiga målen 
bryts oftast ner till specifika delmål. Det är lättare att följa upp och utvärdera delmål för 
lärarna (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

De åtgärdsförslag som är vanligt förekommande i skolan är att eleven får hjälp och stöd 
av en resursperson. En resursperson kan vara speciallärare, specialpedagog, talpedagog, 
språkpedagog, elevassistent eller en annan vuxen. Andra förekommande åtgärder kan 
vara att eleven får begränsad tid med resursperson eller att eleven får förlängd tid vid 
olika aktiviteter till exempel vid prov eller prao. Det kan också handla om att en elev får 
gå om en årskurs. En åtgärd som är vanligt förekommande är att eleven behöver ha en 
särskild plats i och utanför klassrummet. En annan åtgärd kan vara att eleven får enskild 
eller undervisning i en liten grupp utanför klassrummet eller att eleven får hemläxa 
(a.a.). 

2.3.5 Delaktighet  

Åtgärdsprogrammet bör upprättas i samråd med föräldrar och elever. De arbetslag som 
har en mer öppen dialog med föräldrar och elever är mer nöjda med resultatet då de 
tillsammans arbetar för att eleverna ska nå de mål som skrivs i åtgärdsprogrammen 
(Asp-Onsjö, 2006). 

En viktig effekt av delaktighet är att de som har varit delaktiga vid upprättandet av 
åtgärdsprogram har fått upp ögonen för hur verkligheten ser ut kring elever i behov av 
särskilt stöd (Wahlund, 2002).  Perssons (2002)  studie visar att föräldrar till barn i 
behov av särskilt stöd oftast upplevde sig delaktiga vid upprättande av åtgärdsprogram. 

Enligt Höstfält (2007) är förutsättningarna för utveckling av den pedagogiska 
verksamheten, att det finns en bra tillitsfull relation mellan skolans verksamma 
pedagoger och elevernas föräldrar. Om föräldrar känner att de får vara med och påverka 
sina barns skolgång och utveckling skapas en tillitsfull relation, verksamheten 
genomsyras av att alla känner sig välkomna (a.a.).  En förutsättning för ett framgångsrikt 
arbete med åtgärdsprogram är att den berörda eleven känner sig delaktig (Asp-Onsjö, 
2006). Även Lpo 94 trycker på vikten av delaktighet i skolan. 

Wahlund (2002) hävdar att åtgärdsprogram är gynnsamt speciellt när det gäller 
ansvarsfördelningen kring elever i behov av särskilt stöd både i skolor och mellan hem 
och skola. Likaså att den pedagogiska planeringen kan underlättas när åtgärdsprogram 
skrivs. Då kan viktig information förmedlas vidare och man kan påvisa vad som har 
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gjorts, inte gjorts eller vad man arbetar vidare med. Speciellt om en elev i behov av 
särskilt stöd byter skola (a.a.). 

2.3.6 Ett inkluderande perspektiv 

Vernersson (2002) belyser att det är attityden hos lärarna som är avgörande för om 
elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver i den klass de ingår i eller om 
stödet fås utanför klassrummet. De faktorer som kan vara avgörande för vad de väljer är 
vilka resurser som de i så fall får, såsom tid, tillgång till bra undervisningsmaterial, 
möjlighet till kompetensutveckling och kunskaper om olika metoder att undervisa i. De 
viktigaste faktorerna för om elever i behov av särskilt stöd blir inkluderade i klassen är 
lärarens roll och förhållningssätt i klassrummet, schemaläggning, skolans organisation, 
lagar och bestämmelser som ligger till grund för undervisningsförändringar. Vidare 
menar författaren att inkludering innebär att elever i behov av särskilt stöd blir 
accepterade i en grupp för den de är, att det blir ett positivt, aktivt samspel i 
klassrummet. Elevens självuppfattning är avgörande för dennes kunskapsinhämtning, en 
segregerad miljö kan hämma denna utveckling i brist på kompetens och stimulans. Men 
en god social lärmiljö kan utveckla elevernas självförtroende och den sociala 
kompetensen kan utvecklas (a.a.).  

Det finns enligt Asp-Onsjö (2006) en risk med arbete med åtgärdsprogram och det kan 
vara att pedagoger förstärker det sätt man redan arbetar på. I en inkluderande verksamhet 
arbetar pedagoger med att analysera och samordna olika pedagogiska strategier, detta för 
att elever i behov av särskilt stöd ska vara inkluderade i den klass som eleven ingår i. I 
en exkluderad verksamhet stärks synen på att det är individen som är bärare av 
problemet (a.a.). 

2.3.7 Utvecklingssamtal och åtgärdsprogram samverkar med varandra 

Genom att stötta via utvecklingssamtalet samt upprätta åtgärdsprogram när behovet finns 
kan en lärare hjälpa eleven framåt (Hägg & Kuoppa, 1997). Läraren ska också informera 
och samverka kring elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Författarna anser att 
dessa mål är lätta att uppfylla eftersom det är detta som lärare gör bäst. Lärare är med 
andra ord kompetenta i att undervisa och också duktiga på att informera. 
Utvecklingssamtalet föregår ofta åtgärdsprogrammet. Författarna liknar 
utvecklingssamtalet vid orientering. 

Fas 1: samtalsledaren, i detta fall läraren ska få insikt och förståelse för hur elevens 
kartbild ser ut. Elevens ska få hjälp med att titta på olika alternativa vägar för att lättare 
kunna nå sitt mål. Eleven ska bli lyssnad på, vilket underlättar för alla parter. 

Fas 2: Läraren försöker se elevens situation i ett perspektiv ovanifrån och ska samtidigt 
hjälpa eleven att vidga sitt perspektiv. Här är lärarens professionalitet av stor vikt för att 
lyckas föra eleven framåt.  

Fas 3: Eleven, läraren och föräldrar gör tillsammans ett handlingsprogram eller ett 
åtgärdsprogram om hur eleven bäst ska kunna nå sina mål. Senare är det en utvärdering 
av målet och vägen dit, som står på programmet, innan man kan gå vidare med att 
kartlägga nästa äventyr (a.a.). 
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2.3.8 Utvecklingssamtalets betydelse 

Genom samtalet får läraren en bredare bild av eleven. Eleven är under samtalets gång i 
centrum inför vuxna personer och det är elevens kunskaper och dennes sociala 
färdigheter som ska värderas. Men även problem ska bedömas och diskuteras. De löften 
som tidigare var sagda och lovade ska utvärderas och nya ska krävas av eleven. Om 
eleven har andra lärare så ska deras syn på eleven förmedlas vid elevsamtalen 
(Hofvendahl, 2006). Författaren skriver i sin avhandling att elevsamtal i stort sett 
handlar om värderingar och när mötet äger rum har de berörda sina känslospröt ute. Där 
kanske gamla erfarenheter, både goda och dåliga kommer fram i samtalet. De blir 
relevanta på nytt och nya konflikter, missuppfattningar, kommunikationssvårigheter 
skapas. Författaren menar att hela samtalet är ett osäkerhetsmoment för de berörda och 
speciellt för eleven som står i centrum för samtalet. Att stå i centrum i ett samtal kan 
kännas obehagligt, nervöst, oroligt och en viss rädsla kan uppstå. Dessa känslor kan även 
de vuxna uppleva vid eller inför samtalet då det kanske är gamla uppfattningar och 
erfarenheter man bär med sig inför det nya samtalet (a.a.). 

Asp-Onsjö (2006) har i sin doktorsavhandling studerat bland annat hur samtal kan gå till. 
Hon har i sin avhandling funnit att processen och samtalet som ligger bakom ett 
åtgärdsprogram skiljer sig åt på olika skolor. Författaren talar om olika diskurser, det vill 
säga att det finns flera olika sätt att uttrycka sig och tänka i arbetslagen. Det framgår 
också att det kan pågå två olika typer av samtal under arbetet med upprättandet av 
åtgärdsprogram. Detta benämns ”dubbla samtal”.  Författaren använder sig av begreppen 
front-stage och back-stage. Med back-stage menar hon samtalen före 
utvecklingssamtalet som sker mellan pedagogerna. De samtalen är i regel mer öppna och 
pedagogerna resonerar sig fram till lösningsförslag. Medan de samtal som sker front-
stage med föräldrar är mer stela och formella. Ett samtal som sker först back-stage och 
senare front-stage kallas det dubbla samtalet (a.a.). 

Granath (2008) resonerar på följande sätt. Ett lyckat utvecklingssamtal bygger på att 
läraren är rak och tydlig och att man under samtalets gång diskuterar öppet och fritt 
istället för att vara otydlig. Att vara tydlig och rak kan vara svårt då man inte vill trampa 
deltagaren i samtalet på tårna. Men det kan även handla om att de vuxna vill skapa en 
lugn demokratisk miljön, vilket eleverna upplever som svårtolkat och kan ge en motsatt 
effekt. Vidare menar författaren att eleverna använder sig av en undvikande strategi 
vilket innebär att de säger så lite som möjligt under samtalet. Ett lyckat samtal innebär 
att lärare inte lindar in samtalets budskap, att vara öppen om de olika roller som lärare 
och elev har. Att inte samtala om elevens personliga egenskaper utan fokusera på 
elevens kunskaper eller brist på kunskap (a.a.). 

2.4 IUP 

Sedan 2006 är det obligatoriskt att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan 
(Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §). Den individuella utvecklingsplanen ska syfta till 
att ge föräldrar och elever insyn och inflytande över undervisningen samt att gynna 
dialogen mellan hem och skola genom att koppla IUP till utvecklingssamtalet.  

I grundskoleförordningen framgår det att elev och vårdnadshavare har rätt till 
utvecklingssamtal minst en gång per termin och av en ansvarig lärare. Utöver det finns 
det möjlighet att läraren, om det behövs, ger skriftlig information om elevens 
kunskapsutveckling. Skriftliga omdömen får inte likställas med betyg eller användas till 
att jämföra elevers resultat mellan skolor (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 
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2.4.1 IUP som stöd för pedagoger 

Individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen där elevens kunskapsutveckling 
och lärande blir dokumenterad kan vara ett stöd i lärarens arbete då de nationella målen 
är de mål som eleven blir bedömd mot. Men de nationella målen kan även ge 
förutsättningar för att bedöma effekten av lärarens undervisningsform (Andréasson & 
Asplund Carlsson, 2009). 

2.5 Värdegrundat arbete 

I kommunala skolplaner, läroplaner är värderingar oftast kända och de dolda kan 
synliggöras genom observation, till exempel av att lärare observerar varandra eller 
genom utbildning. I utvecklingsarbetet bör eleverna känna sig delaktiga, att de ingår i ett 
meningsfullt sammanhang (Höstfelt, 2007). Demokrati är enligt Dewey (1999)  en form 
av liv som vi får tillsammans genom att dela gemensamma erfarenheter med varandra.  
All kommunikation är bildande. Kommunicerar man med sin omgivning så förändrar 
och vidgar det ens erfarenhet. Kommunikation för ihop samhället medborgare, och det 
leder oss fram till gemensamma mål. Genom att kommunicera med sin omgivning 
vidgar och förändrar människan sitt tänkande. Vidare menar Dewey att det demokratiska 
samhället fortlevnad är särskilt beroende av studier som är brett humanistiska. Om 
lässtoffet för eleverna enbart är nyttoinriktat och som enbart riktar sig till studier som är 
riktade på överklassens traditioner kan inte gynna demokratin.  

En läroplan som erkänner undervisningens sociala ansvar måste se till att den 
knyter an till och återspeglar de svårigheter det innebär att leva tillsammans och 
att observation och vetande planeras så att social insikt och intresse utvecklas 
(Dewey, 1999 s. 239).   

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att ha ett systemteoretiskt perspektiv på vår undersökning gällande hur 
åtgärdsprogram används, uppfattas, upprättas och hur åtgärdsprogram eventuellt 
påverkar pedagogernas arbetssätt samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna kan se 
med åtgärdsprogram. 

Vi använder oss av ett relationellt förhållningssätt då vi anser att det passar vår 
undersökning. 

2.6.1 Relationellt förhållningssätt 

I rapporten och analysen kommer vi att förhålla oss till det relationella perspektivet som 
vi kan härleda från Systemteorin. Systemteorin är en teori som ser allt mänskligt 
handlande och människors problem som något som sker och uppstår i ett samspel mellan 
människor, där relationen mellan människor är det centrala. Bronfenbrenner (1977) var 
intresserad av miljön och dess påverkan på individen och menade att omgivningen är 
viktig för individens utveckling. Det generella målet med ett systemteoretiskt perspektiv 
är att de åtgärder som behövs göras för elever med bland annat beteendeproblem eller 
inlärningssvårigheter är att tillsätta professionella resurser i närmiljön (Klefbeck & 
Ogden, 2003).  

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) belyser att hela elevens totala livssituation är 
viktig för den som ska bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. De bör ha 
kännedom om den värld eleven är delaktig i, familjeproblem och samhällsproblem (a.a.). 
I det relationella perspektivet är långsiktighet samt lärarens och specialpedagogens 
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kompetens betydelsefull för planeringen av elevens undervisning (Atterström & Persson, 
2000). Då ses elevens svårigheter i relation till de krav som omgivningen, i detta fall 
skolan och indirekt samhället, ställer (a.a.). 

Assarsson (2007) hävdar att den goda pedagogen ska kunna skämta, retas på skoj, vara 
vän, dra gränser, få eleverna att bruka allvar samtidigt som pedagogen ser till vars och 
ens behov och att den kunskapsmässiga och sociala inlärningen vävs samman (a.a.). 
Fuglestad (1999) resonerar kring detta och understryker att lärarens yrkeskompetens är 
ett relationellt fenomen. Detta är något som skapas i samspel med eleverna. Det är med 
andra ord kompetensen som kan ses som en gemensam egendom och den kallar 
författaren relationell skicklighet. 

Forskning har visat att lärprocesser, ledningsfaktorer, skolkulturella och pedagogisk 
miljö har en stor påverkan på resultaten i skolan (Nordenbo m.fl., 2008). Även 
Nordenbo visar att en viktig faktor är lärarens relationella kompetens, det vill säga att 
läraren har förmåga att skapa positiva sociala relationer med eleverna, ger stöd och 
uppmuntran till elevaktivitet, kan motivera sina elever samt reglera undervisning utifrån 
elevernas behov och förutsättningar. Det relationella synsättet kan med fördel framgå av 
åtgärdsprogrammet och genomsyra arbetet med dokumentet (a.a.). 

För att vara en lärare som är bra på att lära ut bör man också vara en person som är 
duktig på att lära in. Det är också en fördel om läraren är en god lyssnare samt en god 
talare. Lärares förmågor leder inte alltid till samma reaktioner i olika grupper beroende 
av att undervisning är en situation där läraren behöver ha någon att vara bra tillsammans 
med. En lärare kan aldrig vara säker på att någon lektion som har fungerat mycket väl i 
en grupp ska fundera lika väl i en annan grupp eftersom läraren nu har en ny part 
närvarande med sina förutsättningar och sin för förståelse. Det är av stor vikt att varje 
lärare förstår att undervisning är en interaktionsprocess (Fuglestad, 1999). 

2.6.2 Kategoriskt förhållningssätt  

Engelhart (2009) konstaterar att ett kategoriskt perspektiv är alltför vanligt vad gäller 
åtgärdsprogrammen i hans studier. Önskvärt hade varit om åtgärdsprogrammen 
förtydligade vad eleven har kvar att lära sig i förhållande till kursmålen. Även 
Lahdenperä (2003) finner att många lärare har ett kategoriskt tankesätt som underlag för 
sina åtgärdsprogram. Orsakerna till svårigheterna läggs på den enskilda individen som 
sägs vara aggressiv, okoncentrerad, jobbig och så vidare. Problemen läggs på orsaker 
utanför skolan, antingen hos individen själv eller hos hemmet. Förslagen på åtgärder har 
inga målformuleringar och åtgärderna i dokumenten är otydligt formulerade och 
ansvarig för åtgärderna blir någon annan än läraren, till exempel skolkurator, 
skolpsykolog eller specialpedagog (a.a.).  

Allt fler elever är i behov av särskilt stöd vilket beror på mötet mellan omgivningens 
krav i skolan och elevens förutsättningar. Skolans förmåga att möta dessa elever med att 
anpassa undervisningen har minskat. Man förbiser skolmiljön som orsak istället anses 
eleverna som bärare av problemen i stället för skolmiljön. Det är eleven som skolan vill 
åtgärda, bland annat genom åtgärdsprogram (Skolverket, 2009).  

2.6.3 Sammanfattning 

Lpo 94 menar att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar 
samt att åtgärdsprogram ska fungera som ett pedagogiskt verktyg. Grunden för ett 
åtgärdsprogram ska vara en pedagogisk utredning. Hela elevens skolsituation ska 
kartläggas och utvärderingen är central. Åtgärderna ska upprättas i samråd med föräldrar 
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och elever i behov av särskilt stöd. Åtgärderna ska i första hand vara till för att anpassa 
undervisningssituationen för eleven i den klass eleven ingår i. Genom att stötta via 
utvecklingssamtal samt upprätta åtgärdsprogram kan en lärare hjälpa eleven framåt. 
Enligt grundskoleförordningen har eleven rätt till minst ett utvecklingssamtal per termin 
av en ansvarig lärare. För att eleven ska klara att nå de uppsatta målen är lärarens 
relationella kompetens betydelsefull.    
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3 SYFTE 

Avsikten med vår undersökning är att undersöka om pedagoger uppfattar 
åtgärdsprogram som ett pedagogiskt verktyg och hur de arbetar med åtgärdsprogram för 
elever i behov av särskilt stöd. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur upprättar pedagoger åtgärdsprogram? 

• Hur uppfattar pedagoger arbetet med åtgärdsprogram? 

• På vilket sätt förändras pedagogens arbetssätt? 

• Vilka möjligheter/hinder ser pedagogerna med åtgärdsprogram? 
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4 METOD 

I detta kapitel motiverar vi val av metod. Därefter behandlas i sin tur urval, 
genomförande, databearbetning och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 
forskningsetiska principer. 

4.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. 
Frågorna som skulle beröras var strukturerade i tre specifika teman där informanterna 
hade stor frihet att utforma svaren. Med denna metod behöver inte frågorna ställas i 
samma ordning som intervjuguiden och den ger möjlighet för intervjuaren att lägga till 
fler frågor till informanterna som inte stod i intervjuguiden. Då det ges möjlighet för 
intervjuaren att ställa nya frågor eller att de inte behöver komma i den ordning som 
intervjuguidens frågeschema har, behöver intervjuaren vara lyhörd inför de svar som 
intervjupersonen ger och på rätt sätt följa upp dessa i enlighet med Bryman (2002).   

Tyngdpunkten i intervjuerna kom att ligga på informanternas uppfattningar och 
erfarenhet om arbetet med åtgärdsprogram. Den hermeneutiska metoden bygger på att 
intervjuaren får en djupare insyn i hur informanterna tänker och agerar, samtidigt som 
det ökar förståelsen för människors beteenden. Genom intervjuerna kom vi djupare in i 
informanternas värld samtidigt som vi fick fördjupa oss i deras erfarenheter och tankar 
kring ett visst ämne. Det skedde ett samspel mellan deltagarna. Eftersom insamling av 
data består av ord och inte av siffror kan en kvalitativ forskning vara lämplig för denna 
undersökning (Bryman, 2002). Då vi ville veta mer om hur pedagoger arbetade med 
åtgärdsprogram på ett djupare plan valde vi en kvalitativ metod istället för enkäter. 
Syftet med att använda sig av intervjuer var att ta del av informanternas subjektiva 
uppfattningar och erfarenheter som de kunde vidareutveckla eller förklara i en intervju 
(Kvale, 1997). Hade vi valt en kvantitativ undersökning med enkäter tror vi inte att vi 
hade nått informanterna på djupet, i samma utsträckning som en kvalitativ undersökning 
gör. De intervjufrågor som vi använde oss av var öppna och riktade. Frågorna 
formulerades utifrån teman i enlighet med Kvale (1997).  

4.2 Urval 

Vi valde att vända oss till två olika kommuner i södra Sverige. Vi kontaktade rektorer 
via mail för att få förslag på lämpliga informanter och i missivbrevet till rektorerna bad 
vi dem välja ut pedagoger som har erfarenhet av arbetet med åtgärdsprogram. 
Rektorerna skickade oss informanternas kontaktuppgifter och därefter tog vi kontakt 
med informanterna via mail eller telefon. I samband med detta fick pedagogerna ett 
missivbrev via mail från oss. Det var åtta informanter som deltog i vår undersökning och 
de arbetade i åtta olika grundskolor. 

4.3 Genomförande 

Innan vi genomförde våra intervjuer gjordes en pilotstudie. Utfallet från denna är 
medräknad i vår studie. Att en pilotstudie gjordes var för att kunna förändra frågornas 
innehåll och struktur men även för att få en tidsuppfattning om hur lång tid en intervju 
kunde ta vilket Patel och Davidsson (2003) resonerar kring. Då pilotstudien visade sig 
fungera på ett tillfredsställande sätt kunde vi använda oss av den. För att komma ihåg det 
som informanterna sa vid varje intervjutillfälle spelades samtalen in. Vi använde oss av 
diktafon eller bärbar dator. När intervjuerna var gjorda kunde vi när som helst 
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transkribera materialet (Bryman, 2002). Innan intervjuerna kontrollerade vi att tekniken 
fungerade, det vill säga att ljudet var bra. Varje intervjutillfälle tog mellan trettio och 
fyrtiofem minuter. Vi kontaktade åtta pedagoger och samtliga ville bli intervjuade så 
därför blev det inget bortfall.  

4.4 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer började arbetet med att transkribera intervjumaterialet 
ordagrant. När arbetet med transkriberingen var avslutad lästes texten igenom vid flera 
tillfällen. Det var för att få en gemensam upplevelse av texten och detta i enlighet med 
Lanz (2007). Därefter kodade vi informanternas svar genom att färglägga svaren i tre 
olika kategorier upprättande, genomförande och utvärdering. Målet var att få med både 
enskilda och gemensamma uppfattningar. När detta var klart letade vi efter mönster, 
likheter och skillnader med hermeneutiska ögon. För att kunna tolka de utskrivna 
intervjuerna på ett korrekt sätt återvände vi till texten vid flera tillfällen för att förvissa 
oss om att vi hade förstått budskapet rätt och för att kunna ställa frågor till texten (a.a.) 

Citaten är ordagrant avskrivna. Vi har använt oss av tre streck (---) för att visa att ett 
längre stycke har utelämnats och tre punkter (…) betyder att enstaka ord har utelämnats.  

4.5 Tillförlitlighet 

När det gäller tillförlitlighet används begreppen validitet och reliabilitet. Dessa begrepp 
används vanligtvis vid kvantitativ forskning men när det gäller kvalitativ forskning är 
tillförlitligheten beroende av hur forskaren går till väga enligt Patel och Davidsson 
(2003). En avgörande faktor är att forskaren är insatt i ämnet i fråga samt att denne 
redovisar sin metod så tydligt som möjligt så att andra forskare kan upprepa 
undersökningen (Bryman, 2002). 

Tillförlitlighet är avgörande för om informanten har förstått syftet med undersökningen 
och att intervjuaren förstår och tolkar informanten på ett korrekt sätt och att samspelet 
fungerar väl, vilket också Lanz (2007) anser. Då vi valde att göra enskilda intervjuer 
hade vi inga som kunde registrera om intervjuaren ställde relevanta följdfrågor eller 
uppfattade informanterna rätt vilket kan ha försvagat intervjuns tillförlitlighet. För att 
kunna spara det som informanterna sade på ett korrekt sätt använde vi oss av diktafon 
samt bärbar dator vilket kan ha stärkt tillförlitligheten. Något som också påverkar 
tillförlitligheten enligt Patel och Davidsson (2003) är hur intervjuaren uppträder under 
intervjun, att samspelet mellan intervjuaren och informanten fungerar väl, att 
informanterna förstår syftet och frågorna som ställs under intervjun och att de vet vad 
som förväntas av dem. För att stärka tillförlitligheten fick informanterna information via 
missivbrev gällande ämnet innan intervjun. För att undvika att informanterna skulle 
missuppfatta frågorna som ställdes erbjöd vi dem att läsa igenom intervjuguiden i 
samband med att intervjun skulle påbörjas. Detta gjorde vi också för att vi märkte att de 
blev något obekväma med att intervjun skulle spelas in, även om de innan hade fått 
denna information via missiv brevet. Genom att de fick läsa intervjuguiden innan 
upplevde vi att informanterna kände sig trygga och kunde koncentrera sig på att svara 
oss. Vi var noga med att inte ställa ledande frågor då vi ställde följdfrågor under 
intervjuns gång och vi försökte vara kritiska med tolkningen av det transkriberade 
materialet vilket Lanz (2007) poängterar. Dock var vi medvetna om att tolkningen av 
materialet kan se olika ut beroende på vilken tolkningsförmåga man har och vilken 
tolkningsram som man väljer att betrakta materialet utifrån.  



20 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Samhället vill ha hög kvalitet på forskning och man vill skydda individer som 
medverkar i undersökningar därför finns forskningsetiska principer. Det finns fyra 
allmänna huvudkrav som forskaren ska ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskrav 

Vad gäller detta krav är det nödvändigt att forskaren informerar de berörda om 
forskningens syfte. Alla uppgiftslämnare och deltagare i undersökningen ska informeras 
om vad som gäller med deras uppgifter som de lämnar till forskaren. Ingen ska känna sig 
tvingad att delta, därför ska deltagare informeras om att deltagandet sker på frivillig 
basis samt att de kan välja att avbryta sitt deltagande när helst de önskar, utan att lämna 
någon förklaring. (a.a.). Som informationskravet ställer har vi meddelat syftet för 
undersökningen, att medverkan i denna undersökning är frivillig och att informanterna 
när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskrav 

Alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska 
inte kunna ta del av informanternas personuppgifter. Finns det någon chans till att 
identifiera informanten bör man ändra i sitt sätt att skriva eller överväga om vissa 
känsliga uppgifter ens bör var med i publiceringen (a.a.). Som konfidentialitetskravet 
ställer kommer endast intervjuarna att ha tillgång till intervjumaterialet. Informanternas 
kön är inte av betydelse för uppsatsen och vi har därför avidentifierat dem i denna 
undersökning. Syftet med att avidentifiera informanterna är att inga utomstående ska 
kunna identifiera de medverkande, vilket även Kvale (1997) poängterar. 

Nyttjandekrav 

De insamlade uppgifterna får endast användas i forskningssyfte. Uppgifterna får endast 
”lånas ut” till andra forskare som förbinder sig att använda och behandla uppgifterna lika 
konfidentiellt som den forskare som samlade in dem. Den som har lämnat uppgifter till 
forskning har rätt att använda dessa i till exempel kontakt med myndigheter eller 
liknande (Vetenskapsrådet, 2002). Som nyttjandekravet ställer har informanterna blivit 
informerade om att deras intervjusvar endast kommer att användas i denna uppsats. Då 
uppsatsen är klar och godkänd av examinatorn kommer intervjuerna som har spelats in 
på datafiler, liksom det som har skrivits, att förstöras. 

Samtyckeskrav 

Samtyckeskravet uppfylls genom att informanterna själva avgör om de vill delta i 
undersökningen. De har så väl muntligt som skriftligt (i missivbrevet, se bilaga 2) 
informerats om ovan nämnda punkter (a.a.).  
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5 RESULTAT 

Detta kapitel är indelat i tre olika teman upprättande, genomförande och utvärdering. 
Här redovisar vi hur pedagoger går till väga innan ett åtgärdsprogram upprättas, vilka 
som deltar vid genomförandet av åtgärdsprogram samt vilka åtgärder som vanligt 
förekommer. Vi avslutar kapitlet med det sista temat, utvärdering, där vi bland annat tar 
upp pedagogernas uppfattningar både positiva och negativa aspekter i arbetet med 
åtgärdsprogram.  

5.1 Upprättande av åtgärdsprogram 

Samtliga pedagoger talade om att det var aktuellt att upprätta ett åtgärdsprogram då de 
befarade att eleven inte uppnådde målen i kursplanen samt att de hade speciella rutiner 
och dokumentmallar vid upprättandet av åtgärdsprogram. Det var vanligt förekommande 
att åtgärdsprogram sattes in efter de nationella proven men det hände att elever redan i 
ettan behövde åtgärdsprogram. Det kunde vara när klassläraren började känna att eleven 
inte riktigt hängde med. 

Ja, när klassläraren börjar känna att eleven inte riktigt hänger med…då skriver vi alltid ett åtgärdsprogram. 

---nu är det efter de nationella proven som man måste eller skriva åtgärdsprogram---dom eleverna som inte 
klarar sig skriver vi åtgärdsprogram på 

… ibland skriver vi åtgärdsprogram om vi känner att vi behöver stötta upp och hjälpa någon elev från 
årskurs ett. 

5.1.1 Rutiner innan åtgärdsprogram upprättas 

Rutinerna innan ett åtgärdsprogram upprättades såg olika ut i de undersökta skolorna. 
Pedagogerna använde sig av screening-tester, lästester och nationella prov och grundade 
till viss del åtgärdsprogrammen på dessa tester. Ett annat sätt var att när den pedagogiska 
kartläggningen gjordes diskuterade pedagogerna och observerade när elever i behov av 
särskilt stöd fungerade väl, mindre väl och vad eleven behövde samtidigt som de 
reflekterade över sin egen roll. Detta kallade pedagogerna för pedagogisk kartläggning. 
Likaså hade pedagogerna en medvetenhet om vikten av att undersöka vad de kunde 
förändra för eleven i skolmiljön. 

Vi diskuterar när eleven fungera bra eller mindre bra. Kan vi förändra något i elevens skolsituation för att 
underlätta, gör vi vad vi kan för eleven, alltså. 

Men sen är det ändå en process att du måste samla in, vad är det vi har gjort för den här eleven innan vi 
skriver åtgärdsprogrammet. Själva arbetet innan åtgärderna skrivs tycker jag är minst lika viktigt. Och de 
här samtalen och diskussionerna innan i arbetslagen som man har innan.   

Ett annat sätt var att innan ett åtgärdsprogram upprättades provade vissa pedagoger olika 
åtgärder. De åtgärder som gjordes var att eleven fick extra lektioner i ämnen som 
pedagogerna befarade att eleven inte skulle nå målen i. Om inte åtgärderna fungerade väl 
för eleven gick man vidare och informerade rektorn, som beslutade om ett 
åtgärdsprogram skulle upprättas.  

Arbetslaget kommer överens om insatser som ex engelska förstärkning i särskild undervisningsgrupp en dag 
i veckan i ca 3 veckor…ges möjlighet till muntligt prov om eleven vill det. 

5.1.2 Föräldrar/elevers delaktighet vid upprättandet av åtgärdsprogram 

Delaktigheten vid upprättandet av åtgärdsprogram såg olika ut i våra undersökta skolor 
men en gemensam faktor var att på samtliga skolor hade pedagogerna ett nästan färdigt 
eller helt färdigt förslag på åtgärdsprogram att presentera för föräldrarna. Det var mer 
vanligt att först under utvecklingssamtalets gång fick föräldrarna/eleverna komma med 
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förslag. Någon pedagog nämnde att de ibland upprättade åtgärdsprogrammet 
tillsammans med föräldrarna och eleverna men att det var mindre vanligt. I en annan 
utsaga menade en pedagog att de ibland upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 
föräldrarna och eleverna beroende på vilka föräldrar och elever det gäller.  

Ibland så gör vi det tillsammans då vi träffar dom på ett utvecklingssamtal. 

 ---ibland förbereder vi ett åtgärdsprogram så vi har det förskrivet lite innan vi träffar föräldrarna och  
barnen. 

…vilka föräldrar och vilka barn det är. Ibland känner man att vi behöver förbereda det för att vi i lugn och ro 
ska hinna prata tillsammans med föräldrarna om det. 

5.1.3 Delaktighet på pedagogernas villkor 

För att föräldrarna/eleverna skulle känna sig delaktiga och förberedda skickade 
pedagogerna hem ett förslag på åtgärdsprogram som de kunde läsa hemma och tycka till 
om. Ett sätt var att pedagogerna skickade hem en blankett med frågor om hur föräldrarna 
upplevde skolan och sitt barns skolgång. Ett annat sätt var att pedagogen skickade hem 
en blankett med frågor som eleven själv fick tänka till utifrån. Pedagogen menade att 
även små barn som hade språkligt svårt för att uttrycka sig kunde reflektera över sin 
skolsituation med hjälp av glada och ledsna gubbar.  

 --- ibland är det bättre att vi informerar föräldrarna först, så här har vi tänkt och vad tycker ni om detta.  

Ibland får man tala om för föräldrarna att vi kommer nu att skriva ett åtgärdsprogram och vi har tänkt de och 
detta innehållet, och vi vill att ni läser igenom det och tyck till och tänk om detta.  

Och med elever som har svårt att uttrycka sig språkligt så har jag ibland använt vid sådana tillfällen glada 
gubbar. Då får jag skriva om frågorna så att de kan svara med sådana gubbar. Då har dom det som stöd, så 
kan man få barn att beskriva ganska väl saker och ting. Vad de tycker är svårt och hur de upplever saker och 
ting som negativt och vad dom tycker är roligt, så kan man komma åt deras innersta tankar. 

5.1.4 Orsak till att elever exkluderas vid upprättande av åtgärdsprogram 

I en av utsagorna nämndes att elever inte alltid är med vid upprättandet av 
åtgärdsprogram. Att eleverna inte var med berodde på att de hade sådana stora 
svårigheter att de inte klarade av att vara med. Samtidigt nämnde pedagogen att de 
elever som klarar av att vara med vid upprättandet ska vara delaktiga. Ibland kan det 
fungera bra när eleven är med, och eleven ska ju också skriva under dokumentet och 
vara med på det som står där. 

I en utsaga framkom det att vissa elever inte ville ha något åtgärdsprogram, de ville inte 
ha något papper överhuvudtaget. För eleverna var det känsligt att ha åtgärdsprogram, de 
upplevde att det var fel på dem. Vidare menade samma pedagog att det var vanligt att 
dessa elever inte var med vid upprättandet av åtgärdsprogram. Istället var det enbart 
pedagogerna och föräldrarna som var närvarande. 

---i vissa fall, vissa elever vill inte ha några papper överhuvudtaget, det är fel på dem, att det är känsligt det 
här med åtgärdsprogram också. 

---vissa elever är inte ens med på åtgärdsprogram. 

5.1.5 Svårt att få föräldrarna till skolan  

Att föräldrar inte var med vid upprättande av åtgärdsprogram berodde enligt några 
utsagor på att det var svårt att få dem till skolan. Någon pedagog tyckte att det var dumt 
men samtidigt menade pedagogen att de brukade förklara för föräldrarna på 
utvecklingssamtalet att åtgärdsprogrammet bara var ett förslag. 
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När vi sätter oss och skriver är det ju bara jag och klassläraren och det är ju dumt, naturligtvis. Jag vet inte 
hur vi skulle göra för att få hit föräldrarna varje gång…å andra sidan försöker vi säga på utvecklingssamtalet 
att det bara är ett förslag. 

5.2 Genomförande  

5.2.1 Samarbetet mellan skola/elev och föräldrar ökade 

Majoriteten av pedagogerna tyckte att arbetet med åtgärdsprogram ledde till att eleverna, 
föräldrarna samt pedagogerna hade en tydligare fokus på eleven i behov av extra stöd 
och att man tvingades till att samarbeta, på ett bra sätt. 

Så för föräldrar blir det nog tydligare också vad det är man arbetar med och vad deras roll i det hela och hur 
de kan medverka. 

En pedagog menade att samarbetet ökade då föräldrarna hjälpte till med viss träning 
hemma. Samtidigt som pedagogen upplevde att en del föräldrar var alltför målmedvetna 
och att de ställde höga krav på sina barn. Pedagogen upplevde att det kunde vara 
negativt för eleven i behov av särskilt stöd. 

Vi, lärare, skolkuratorn, föräldrarna och eleven hade täta möten och åtgärdsprogram skrevs varje gång med 
korta mål. Vi arbetade fokuserat efter åtgärdsprogrammet och eleven visste vad som krävdes av honom. 
Eleven blev belönad både i skolan och hemma och samarbetet gav resultat. 

Vi har faktiskt en del föräldrar som man får stoppa. De är mycket målmedvetna och ställer krav på sina 
barn…då blir det jobbigt för hela familjen men främst för barnet. 

5.2.2 Åtgärder i klassrummet 

Vanligt förekommande var att pedagogerna gav elever i behov av särskilt stöd 
individuellt anpassade uppgifter. Pedagogerna menade att strukturen på uppgifterna var 
betydelsefull för elever i behov av särskilt stöd. Vanligt var att eleverna använde dator 
och vissa pedagoger spelade in lektioner på band som eleverna sedan kunde lyssna på 
hemma. Smart-boards, talsyntes och Alphasmart var andra hjälpmedel som eleverna fick 
tillgång till.  

I en av utsagorna framkom det att elever i behov av särskilt stöd fick all sin undervisning 
i den klass eleven tillhörde. Pedagogen arbetade intensivt med eleven i klassen och 
menade att intensivträning var ett bättre verktyg för eleven att kunna nå målen i 
åtgärdsprogrammet, än om eleven fick en särskild resurs utanför klassen.  

---att jag, vi ska nå till den nivån och då jobbar vi varje dag i så många veckor och sen utvärderar vi. Det är 
min ambition att göra så…jämfört med att man ger extra stöd, en särskild resurs ett par gånger i veckan det 
är inte lika effektivt. 

Vanligt förekommande var att elever i behov av särskilt stöd erbjöds en-till-en 
undervisning inom klassens ram av en extra resursperson.  

Elever med koncentrationssvårigheter blev placerade på en särskild anpassad plats i 
klassrummet för att eleven skulle få lugn och ro i arbetet med sina uppgifter. Samtidigt 
som pedagogerna menade att anpassad plats i klassrummet inte fungerade för alla elever 
med behov av särskilt stöd.  

För att ge elever som var i behov av lugn och ro förändrade pedagogerna 
klassrumsmiljön. Eleverna fick en enskild hörna. Även om eleverna erbjöds en enskild 
hörna i klassrummet menade pedagogerna att det inte alltid var så bra. Speciellt för 
elever med koncentrationssvårigheter, då eleven blev mer orolig av att sitta avskärmad 
eftersom de behövde hålla koll på vad klasskamraterna gjorde. 

 Jag tänker på när man har en avskild hörna och vi HAR en avskild hörna men den är inte så poppis. För de 
barnen som har de här koncentrationssvårigheterna dom, dom har jämt jobb att hålla reda på alla andra, 



24 

 

alltså är det inte intressant att sitta bakom en hörna.  Det är mer intressant att titta fram bakom hörnan, det är 
intressant.  

Eleverna hade även kortare arbetspass inskrivet i åtgärdsprogrammet och pedagogerna 
menade att det påverkade elevens arbetssätt. Arbetssättet med täta pauser gjorde att 
elevens arbetstempo blev långsamt. 

5.2.3 Åtgärder utanför klassrummet 

Pedagogerna nämnde att de elever som var i behov av extra stöd kunde få det av 
resursteamet. Det kunde också vara specialläraren/pedagog, resurslärare eller annan 
pedagog som tog ut eleverna för att arbeta enskilt eller i en liten grupp. I en av utsagorna 
framgick det att skolan inte hade någon speciallärare vilket innebar att eleverna i behov 
av särskilt stöd fick extra hjälp av annan pedagog.  

…men sen får de extrastöd, i en extragrupp eller så kan läraren gå in till klassen och ge extra stöd till då 
vissa elever som behöver extra. 

Pedagogerna kunde även göra om gruppen i klassen, göra små gruppförändringar där de 
samlade elever som är i behov av extra stöd. Dessa elever ingick i en grupp utanför 
klassrummet. 

…en särskild liten undervisningsgrupp. 

Ett annat sätt var att elever i behov av extra stöd placerades i ett intilliggande grupprum 
vilket berodde på att eleverna behövde lugn och ro. Pedagogen uppsökte grupprummet 
och gav dem extra stöd om eleverna önskade det. 

Åtgärderna blir oftast då att de får sitta mer i grupprummet och det tycker många om. Då tittar jag till dem 
där ute och de kan få hjälp om de behöver. 

5.2.4 Anpassning av arbetsformer/arbetsätt 

Samtliga pedagoger menade att åtgärdsprogrammet påverkade arbetssättet och 
undervisningen. Det framkom att åtgärdsprogram styrde hur pedagogerna arbetade med 
elever i behov av extra stöd.  

Ja, det måste det göras annars är det ingen idé att vi har dem. Vi måste kunna förändra vårt arbetssätt när det 
inte passar varje elev det är en del av vårt jobb, tycker jag. Ibland kan det vara lättare än sagt men det måste 
göras. 

Bemötandet blir annorlunda dokumenterat och att man fokuserar på ett annat bemötande för elevens skull. 

Men det styr ju hur vi ska jobba med dem och hur vi hjälper dem. 

När åtgärdsprogram hade upprättats var det vanligt att pedagogerna anpassade sin 
undervisning efter elevernas behov. I vissa av utsagorna visade det sig att pedagogerna 
planerade upp hela arbetsområdet med tanke på alla barnen i klassen. Pedagogerna 
överlag hade extra fokus på elever i behov av särskilt stöd. De talade också om vikten av 
att vara mycket tydlig i instruktioner och uppgifter.  

---man anpassar ju oftast genom att man på gruppnivå förtydligar för elever till exempel, informationen blir 
tydligare. Struktur och undervisningsgång blir individuell och särskild för vissa elever.  

---Hur man kan förändra informationen, hur man kanske ger en liten extra genomgång istället för det 
kollektiva. Genom små omsorger…och att man tittat på gruppen över huvudtaget hur den fungerar. 

Vårt metodiska arbete belönades eftersom beteendet dämpades. 

I en av utsagorna framgick det att i vissa sammanhang valde pedagogerna att ha svåra 
genomgångar när en elev med svårigheter var hos specialläraren för att denne elev inte 
skulle känna sig kränkt eller trampad på. Ett annat sätt kunde vara pedagoger erbjöd 
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elever i behov av särskilt stöd täta pauser då de hade svårt för att sitta stilla och för att 
eleverna lättare skulle kunna koncentrerar sig på sina uppgifter. 

Eleven har korta arbetspass inskrivet i sitt åtgärdsprogram och det påverkar hans arbetssätt med täta pauser. 

En av utsagorna visade att pedagogen arbetade med att elever i behov av särskilt stöd 
skulle vara mer inkluderade i den klass de tillhörde. Vidare menade pedagogerna att det 
finns ett större intresse och fokus på det i dag än tidigare men att det är någonting man 
måste påminna om.  

5.3 Utvärdering 

5.3.1 Brist på tid exkluderar föräldrar 

Det framgick att pedagogerna hade svårt att få tid till att ringa föräldrarna och be dem 
komma till skolan för utvärderingen av åtgärdsprogrammen. Pedagogerna saknade tid 
till att samtala med eleverna om hur de upplevde sin skolsituation vilket gjorde att 
pedagogerna kände sig stressade.  

Jag skulle vilja ha mer tid att diskutera eleverna innan vi skriver och jag skulle vilja ha mer tid till att prata 
mer med varje elev om vad de själva tycker. Nu försöker jag ta mig tid med varje barn, men man känner sig 
stressad. 

Om de inblandade ska följa upp och utvärdera tämligen ofta tar det mycket tid. 

Om man nu ska följa upp och utvärdera tämligen ofta, typ efter åtta veckor eller så, går det väldigt mycket 
tid. 

Ja, tiden kanske!  

Mycket att det är tidspressen på oss så att vi känner att det är lite lättare om vi har det lite förberett så går det 
lite lättare om vi har det lite förberett, så går det lite snabbare då vi har samtalet. 

5.3.2 Pedagogers synsätt gällande föräldramedverkan 

I en av utsagorna framkom det att pedagogen ansåg att föräldrarnas medverkan vid 
upprättandet och utvärderingen av åtgärdsprogram var mindre viktigt och menade att det 
inte var föräldrarnas ansvar och om föräldrarna skulle vara med så skulle det ge 
pedagogen mer jobb. Samtidigt tyckte pedagogen att föräldrarna inte skulle behöva 
ansvara för lärarnas yrkesprofession. Samma pedagog trodde inte att föräldrarna var 
intresserade av att komma till skolan varje gång ett åtgärdsprogram ska upprättas eller 
utvärderas. 

Då blir det verkligen mer jobb. Och vad ska föräldrarna säga? De är inte så insatta att de vet vad som ska 
åtgärdas, de säger bara att lärarens förslag är bra. Det är det som är lärarens jobb, vi ska ha full koll på våra 
elever, det ska inte föräldrarna behöva ha. Inte nog med att de ska komma till skolan och vara med, de ska 
ha åsikter om sitt barns skolutveckling. Jag tror inte att föräldrarna heller är intresserade av att komma till 
skolan varje gång man ska utvärdera eller skriva nytt åtgärdsprogram. 

5.3.3 Eleven mer delaktig än föräldrarna 

Några pedagoger ansåg att eleverna var mer delaktiga vid utvärderingen än vad 
föräldrarna var. Åtgärdsprogrammet visades först för eleven i samband med att denne 
hade nått de uppsatta målen. Därefter visades åtgärdsprogrammet för föräldrarna under 
utvecklingssamtalet. I en utsaga framkom det att eleverna ibland inte ville ha med sina 
föräldrar vid utvärdering av åtgärdsprogram. 

Vi brukar ha ett förslag som vi sedan visar eleven. Vi har åtgärdsprogrammet framme då och tittar på det 
tillsammans. 

Eleven är mer delaktig eftersom vi tittar tillbaka…alltså jag brukar göra så när jag vet att eleven har uppnått 
något mål, så tar jag fram åtgärdsprogrammet och visar det för eleven. 
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Nä, där eleverna inte vill ha med sig föräldrarna.  

5.4 Pedagogernas uppfattning om åtgärdsprogram 

Majoriteten av pedagoger uppfattade åtgärdsprogram som ett bra pedagogiskt verktyg. 
Pedagogerna tyckte att det var positivt att skriva åtgärdsprogram. Det framkom av vissa 
utsagor att det var nödvändigt med åtgärdsprogram. Pedagogerna var överens om att 
utvärderingen och uppföljningen av dokumentet var det som gjorde att 
åtgärdsprogrammet fungerade som ett pedagogiskt verktyg.  

Samtidigt som alla pedagoger uppfattade att åtgärdsprogram var ett bra pedagogiskt 
verktyg framkom en osäkerhet kring om dokumentet är det. De svarade att de hoppades 
medan några var mer övertygade och använde uttrycket ”absolut” medan andra svarade 
något svävande. De hoppades att åtgärdsprogram hjälpte eleverna till ett ökat lärande 
men att det var svårt att veta, man ville tro att åtgärderna gjorde nytta. Några pedagoger 
menade att det var viktigt att visa utåt för rektorn, föräldrarna och den mottagande 
skolan vilka åtgärder och vilken hjälp eleven har haft. 

Generellt sätt upplever jag att de ändå har nytta av det de också. 

Man betar av mål efter mål och förhoppningsvis blir lärandet och kunskaperna bättre och befästs bättre. 

Samtliga pedagoger upplevde att åtgärdsprogram gav dem struktur samtidigt som de 
kände press på sig att genomföra åtgärdsprogrammen. De upplevde att det var ett 
minnesstöd över åren. Tidigare hade det varit specialpedagogens uppgift i skolan men nu 
kände sig pedagogerna mer delaktiga i processen och fick ta mer ansvar än tidigare. 

---nu ser det annorlunda ut, nu är det klassläraren och kanske andra lärare som tillsammans skriver som 
upprättar åtgärdsprogram, efter en given mall, och det upplever jag som mycket mer positivt, för då blir man 
mer delaktig i processen.  

Pedagogerna tyckte det var bra med tydlighet kring vem som ansvarade för vad som stod 
skrivet i åtgärdsprogrammet. De talade också om vikten av att skriva åtgärdsprogram 
och att skolan tvingades på ett positivt sätt att få åtgärderna gjorda. 

--annars kanske med individuella utvecklingsplaner att det inte går lika tydligt fram som när man verkligen 
gör ett åtgärdsprogram.  

5.4.1 Mål, faktorer för framgång 

Samtliga pedagoger nämnde målen, både kortsiktiga och långsiktiga som en viktig faktor 
för framgång. Målen skulle vara konkreta, tydliga, korta, realistiska och 
utvärderingsbara. Pedagogerna var eniga i att eleven inte skulle ha för många mål 
inskrivna i åtgärdsprogrammet, de ville inte att målen skulle kännas övermäktiga för 
elever i behov av särskilt stöd. Det var viktigt för pedagogerna att eleverna skulle känna 
att de lyckades. 

Då kan man ju stryka dom där och sen kan man ju tillföra nya för att det kanske är ett fortsatt behov av att 
stötta vägen vidare. 

Det är viktigt att vi skriver åtgärdsprogram i positiv anda och lyfter eleven.  

Det långsiktiga är att du ska nå målet och det kortsiktiga är hur du ska göra det. 

Det hjälper helt klart eleven att nå sina delmål och de är en bit på väg för att nå de större målen. Man betar 
av mål efter mål och förhoppningsvis blir lärandet och kunskaperna bättre och befästs bättre.   

Det är ju glädjande när man sätter sig ner där och nu ska vi träffa föräldrarna nästa vecka. Då kollar vi de 
här målen och ser att eleven faktiskt har klarat två av de här fyra målen som vi har satt och vad härligt. Då 
ser man ju att det har gett resultat.  
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5.4.2 Att avsluta ett åtgärdsprogram 

Ett gott exempel på ett åtgärdsprogram är ett avslutat sådant. Pedagogerna berättade om 
elever som hade haft åtgärdsprogram i flera år och att pedagogerna föreslog för eleven 
och föräldrarna att de skulle avsluta åtgärdsprogrammet, eftersom eleven hade nått 
målen. 

Jag hade en elev en gång för många år sedan. Han hade stora svårigheter med tal, motorik, sociala relationer 
och så vidare. När han gick i sexan hade han uppnått målen och vi valde att avsluta åtgärdsprogrammet. Då 
satt hans mamma och pappa och grät av lycka! Det glömmer jag aldrig! 

5.4.3 Tidsintervaller påverkar arbetet med åtgärdsprogram 

Vanligtvis skrevs nya åtgärdsprogram efter fem till åtta veckor, var tredje månad eller ett 
per termin. Samtliga pedagoger ansåg att korta mål var viktiga i arbetet med 
åtgärdsprogram. Pedagogerna ansåg att det var lättare att tydliggöra för eleven vad 
denne hade uppnått och vad denne hade kvar att uppnå, när målen i åtgärdsprogrammet 
var kortsiktiga. Några pedagoger föredrog långsiktiga mål i arbetet med åtgärdsprogram. 
De menade att kortsiktiga mål vid arbetet med elever som har till exempel dyslexi eller 
när eleven har koncentrationssvårigheter är svåra att uppnå.   

Och vissa är väldigt täta, då kanske man har träffar var fjortonde dag och det är ju i väldigt speciella fall. 
Annars brukar de nog sträcka sig över åtta till tolv veckor. 

Oftast har vi ett åtgärdsprogram per termin men ibland behövs det ett kortare och då kör vi på det. 

Vi försöker ju att ha ganska korta, men det är mest för de elever som har läs-och skriv och matematik. De 
som har svårigheter som bristande uthållighet eller som har lite svårt med koncentrationen de behöver lite 
längre tid på sig. 

5.5 Hinder i arbetet med dokumentet 

I arbetet med åtgärdsprogram tyckte samtliga pedagoger att det var krångligt med 
distributionen och skolans förfarande. Pedagogerna var mer kritiska till kommunens 
dokument men hade få förslag på förbättringar.  

… rektorn ska skriva på mellan utvärderingen och eller när vi upprättar ett åtgärdsprogram och sedan 

ska rektorn skriva på det, sedan ska vi gå och hämta det och sedan ska vi skriva på det eller avsluta det. Och 
skriva på det igen och rektorn. Det är lite mycket fram och tillbaka. 

Då åtgärdsprogram är en offentlig handling om det inte är sekretessbelagt, försvårar ”de 
känsliga uppgifterna” arbetet till viss del. Pedagogerna nämnde att de skulle vilja ha 
åtgärdsprogrammet framme för att lättare kunna använda det i undervisningen men att 
dokumentets känsliga art förhindrar det.  

Jag skulle vilja ha varje åtgärdsprogram på ett ställe där det är lätt att se och där man kan läsa det varje dag 
men jag tycker det är svårt eftersom man inte vill visa de andra att någon har åtgärdsprogram eller vad det 
står i det.  

Det hade varit perfekt om eleven kunde ha åtgärdsprogrammet på insidan av bänklocket men risken är att de 
andra läser det. Så det är inte möjligt att genomföra, tyvärr. 

5.5.1 Pedagogernas osäkerhet i arbetet med åtgärdsprogram 

Pedagogerna menade att de pedagogiska diskussioner som föregick åtgärdsprogrammen 
var viktiga. De önskade mer tid till pedagogiska diskussioner som sedan låg till grund 
för åtgärdsprogram och de önskade utbildning för hela skolans personal i att skriva 
åtgärdsprogram. Pedagogerna kände sig osäkra på hur de skulle uttrycka sig i 
dokumentet men fick stöd av specialpedagogen vid upprättandet av åtgärdsprogram 
vilket gjorde att de kände sig mer säkra i arbetet med åtgärdsprogram. 
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Det underlättar när vår specialpedagog är med kan jag känna. Hon vet lite mer och har mer utbildning än vi, 
i att skriva åtgärdsprogram. Hon vet hur man ska uttrycka sig och det går snabbare. 

Det framkom i undersökningen att det ibland var svårt när eleven var med vid 
utvärderingen av åtgärdsprogrammet. Pedagogerna upplevde att det var svårt att vara 
öppen och ärlig då eleven var med eftersom de ville skriva åtgärdsprogrammet i positiv 
anda men ändå vara konstruktiva. 

Ibland skulle jag vilja ha föräldrarna på ett eget utvecklingssamtal för att kunna vara helt öppen och ärlig 
utan att behöva väga varje ord på våg. 

5.5.2 Relationellt synsätt påverkar pedagogers arbetssätt  

Vissa av pedagogernas utsagor visar att pedagogens människosyn påverkade hur villig 
pedagogen var att anpassa arbetet i klassen samt att pedagogens delaktighet och vilja att 
ta sig tid, påverkade arbetssättet och indirekt åtgärdsprogrammet. Pedagogerna ansåg det 
vara betydelsefullt att bygga en god relation till eleverna för att få dem med sig. Det 
egna förhållningssättet var viktigt vid upprättandet av åtgärdsprogram och i själva 
undervisningen. 

---jag ser en förbättring och förändring och en större medvetenhet kring hur mycket man kan göra för en 
elev bara genom att bara förändra bemötandet. 

Pedagogerna nämnde att det var betydelsefullt att se hela skolan som en helhet och inte 
bara fokusera på elevens svårigheter. En av pedagogerna tyckte att man måste utgå ifrån 
elevens perspektiv i första hand och därefter skulle man se vad skolan kunde göra för att 
stödja eleven. 

Jag ser inte att det är elevens åtgärd egentligen utan det är skolans, hur man ska kunna hjälpa eleven på det 
sättet att det blir miljöinriktat. Eller alltså att eleven ska ju inte behöva ändra på sig i första hand, nej. Och 
sen så tycker jag att det är viktigt att föräldrarna är med också. De ska ju bli erbjudna att vara med, de 
behöver ju inte.  

5.5.3 Sammanfattning 

Resultatet visade bland annat att pedagogerna i undersökningen upplevde arbetet med 
åtgärdsprogram som något positivt även om en viss osäkerhet kring arbetet med 
dokumentet fanns. Pedagogerna uppgav att de förändrade sitt arbetssätt utifrån 
åtgärdsprogrammet för att kunna hjälp elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen 
visar att föräldrar och elevers delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram är näst intill 
obefintlig. Pedagogerna kunde se olika möjligheter med åtgärdsprogram bland annat att 
dokumentet hjälper dem att få struktur i undervisningen samt att det tvingar dem, på ett 
positivt sätt, att få åtgärderna genomförda. Även vissa hinder med åtgärdsprogram 
framkom. Pedagogerna menade att distributionen var krånglig och att dokumentets 
känsliga art gjorde att de inte kunde använda det så öppet och ha dokumentet så 
lättillgängligt som de hade önskat.     
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6 DISKUSSION 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion därefter kommer en analys av undersökningens 
resultat kopplat till bakgrunden. Kapitlet avslutas med ett slutord och förslag på vidare 
forskning. 

6.1.1 Metoddiskussion 

För att få svar på våra frågor i denna undersökning anser vi att den kvalitativa metoden i 
form av samtalsintervjuer är lämplig. Vår uppfattning är att intervjuernas resultat hade 
blivit likartade om någon annan gjort intervjuerna med vår intervjuguide. Vid 
intervjuerna använder vi oss av en öppen strukturerad intervjuguide vilket ger 
informanterna möjlighet att kunna utveckla sina svar. Med öppna strukturerade frågor 
kan vi ställa följdfrågor till våra informanter och på så sätt få fördjupade och utförliga 
svar. Vi är medvetna om att andra intervjuare, beroende på vilken teoretisk ansats man 
vill studera fenomenet utifrån, hade kunnat ställa andra sorters följdfrågor till de 
informanter som deltog i vår studie. Vi är även medvetna om att fler följdfrågor kunde 
ha ställts. Eftersom vi lät några informanter titta på intervjufrågorna strax innan 
intervjun kan det ha påverkat svaren vi fick.  

6.1.2 Åtgärdsprogram ett reellt pedagogiskt verktyg 

Samtidigt som pedagogerna i vår undersökning uppfattar åtgärdsprogram som ett 
pedagogiskt verktyg framkommer en osäkerhet kring detta. Pedagogerna uttrycker sig 
olika kring detta. Några hoppas, andra vill tro och några är säkra på att åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet gör nytta. Asp-Onsjö (2006) visar i sin studie att åtgärdsprogram inte 
är någon garanti för att eleven kommer att nå målen. Syftet med åtgärdsprogram är 
enligt Lpo 94 att eleven ska nå målen. Enligt utsagor i vår undersökning kan vissa typer 
av svårigheter vara problematiska att komma till rätta med och ett åtgärdsprogram löser 
inte alltid svårigheterna. Det tolkar vi som om dokumentet i sig inte löser någonting men 
är det väl strukturerat med tydliga och uppnåbara mål kan det underlätta elevens och 
pedagogens arbete. Hägg och Kuoppa (1997) skriver att det är genom utvecklingssamtal 
och åtgärdsprogram som läraren kan hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Persson 
(2002) menar att svenska skolor vanligtvis använder sig av åtgärdsprogram vilket också 
framgår av vår undersökning.  Pedagogerna i vår undersökning talar om vikten av att 
utvärdera och följa upp åtgärderna i åtgärdsprogrammet för att man ska kunna kalla det 
för ett pedagogiskt verktyg. Detta tolkar vi som om att uppföljning och utvärdering av 
dokumentet är central för pedagogerna. Här vill vi återkoppla till Skolverket (2008a). 

6.1.3 Åtgärdsprogram ger pedagoger struktur  

Enligt vår undersökning ger arbetet med upprättandet av åtgärdsprogram, pedagogen 
struktur och en tydlighet kring vem som ansvarar för vad. Varje enskild pedagog får 
press på sig att genomföra åtgärdsprogrammet och den ansvariga ser själv till att 
åtagandet blir genomfört. Skolverket (2008a) uppmärksammar detta. 
Åtgärdsprogrammet medvetandegör pedagoger och ger pedagogen en djupare förståelse 
för elevens svårigheter. Strukturen i åtgärdsprogrammet underlättar undervisningen 
enligt några av pedagogerna i vår studie. Åtgärdsprogrammet är även ett stöd för minnet 
vad pedagogerna har gjort genom åren för en elev och vad vi arbetar med just nu. Detta 
talar även en stor del av pedagogerna om. De menar att åtgärdsprogrammen gör att de 
samlar tankarna samt att jobbet blir gjort.  
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6.1.4 Åtgärdsprogram påverkar arbetssätt 

Det finns enligt Asp-Onsjö (2006) en risk att åtgärdsprogram förstärker arbetssättet i 
klassen utan att förändra någonting. Vår undersökning visar att samtliga pedagoger är 
eniga om att åtgärdsprogram påverkar deras undervisning och arbetssätt för elever i 
behov av särskilt stöd. Trots det visar undersökningen att många elever lämnar 
klassrummet för enskild- eller gruppundervisning, vilket innebär att pedagogen i klassen 
inte behöver förändra arbetssättet. Detta tolkar vi som om arbetssättet i klassen förändras 
men ändå väljer pedagogerna att elever i behov av särskilt emellanåt lämnar klassen. 

När elever i behov av särskilt stöd är i klassen ger pedagogerna eleverna individuellt 
anpassade uppgifter. Lpo 94 menar att undervisningen ska anpassas efter elevernas 
behov och förutsättningar. Lahdenperä (2003) talar om vikten av individualisering. Det 
framgår av vår undersökning att samtliga pedagoger individualiserar sin undervisning.  

En av pedagogerna arbetar med att elever i behov av särskilt stöd ska vara mer 
inkluderade i den klass de tillhör. Asp-Onsjö (2006) menar att i första hand ska 
anpassning ske av undervisningen i den klass eleven ingår. Vår undersökning visar att de 
flesta elever i behov av särskilt stöd lämnar klassen för att få undervisning i mindre 
grupp eller enskilt. Asp-Onsjö (2006) menar att denna åtgärd bör vara tidsbegränsad om 
den ska förekomma vilket även framkom i vår undersökning då eleverna fick extra stöd 
under den tid som åtgärdsprogrammet sträcker sig. 

Samtliga pedagoger är eniga om att åtgärdsprogrammet påverkar elevens arbetssätt. På 
individnivå anpassas elevens uppgifter samt extra resurser är vanligt förekommande. 
Extra resurser i form av mer personal är det vanligaste, enligt pedagogerna i denna 
studie. Detta hävdar även Andréasson och Asplund Carlsson (2009). Giota och 
Emanuelsson (2011) menar att man anpassar läromedel och arbetssätt. Pedagogerna i vår 
undersökning försöker förändra miljön för elever i behov av särskilt stöd på gruppnivå. 
På denna nivå är det relativt vanligt att man anpassar undervisningen för hela gruppen 
för att den ska passa eleven i behov av särskilt stöd. Här vill vi göra en koppling till Lpo 
94 där man trycker på vikten av att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov 
och den ska inte vara likvärdig för alla. Å andra sidan finner vi i vår undersökning att de 
flesta elever någon eller några gånger i veckan, lämnar klassrummet för att delta i 
särskilt anpassad undervisning. Asp-Onsjö (2006) resonerar kring detta att åtgärderna i 
första hand ska vara anpassade efter elevens undervisningssituation i den klass eleven 
ingår i.  

6.1.5 Angående målens betydelse 

Samtliga pedagoger nämner att målen som sätts upp i ett åtgärdsprogram har stor 
betydelse i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De nämner att både långsiktiga 
och kortsiktiga mål är viktiga för en elevs utveckling. Det framgår också av våra 
pedagoger att målen ska vara konkreta, tydliga, korta, realistiska samt lätta att utvärdera. 
Wahlund (2002) poängterar att de mål som sätts i åtgärdsprogrammet ska vara kända för 
elev och föräldrar, på för hand. Lahdenperä (2003) och Engelhart (2009) efterlyser 
tydlighet och målformuleringar i åtgärdsprogram.  

Pedagogerna uppger att de oftast skriver nya dokument efter 5-8 veckor, var tredje 
månad eller ett per termin. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) menar att det är 
lättare för pedagogerna att utvärdera korta delmål.  

Enligt pedagogerna i undersökningen kan det vid vissa typer av svårigheter, så som 
koncentrationssvårigheter vara lämpligt med åtgärdsprogram som sträcker sig under 
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något längre tid. Anledningen till det är att det kan ta längre tid att se resultat av 
åtgärderna man sätter in vid koncentrationssvårigheter än efter andra åtgärder som vid 
till exempel matematik, läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna anser också att mål över 
en något längre tid är gynnsamt för elever med dyslexi. Skolverket (2008a) trycker på att 
dokumentet ska vara tidsbegränsat samt att det ska framgå av dokumentet vilka åtgärder 
som ska göras. 

En utsaga talar om betydelsen av att kunna visa upp för föräldrar, mottagande skolor, 
rektorn vilka åtgärder skolan vidtar för eleven. Vilket även Skolverket (2008a) belyser. 
Precis som pedagogerna i undersökningen beskriver Wahlund (2002) att åtgärdsprogram 
ger skolpersonalen en möjlighet att påvisa vad som gjorts, vad man gör just nu och 
kanske vad man kommer att göra från skolans sida. Den pedagogiska planeringen kan 
underlättas när åtgärdsprogram skrivs och viktig information kan förmedlas vidare till 
nästa mottagande skola. Författaren menar, precis som pedagogerna i vår studie, att detta 
är extra viktigt vid byte av skola.  

6.2 Angående vad som föregår ett åtgärdsprogram 

Lpo 94 är tydliga med att innan ett åtgärdsprogram skrivs ska elevens skolsituation 
kartläggas. Engelhart (2009) menar också att grunden till ett åtgärdsprogram måste vara 
en pedagogisk utredning. Samtliga pedagoger i undersökningen genomför någon form 
av kartläggning, screeningtest eller lästester innan de upprättar åtgärdsprogram. Vanligt 
förekommande var att pedagogerna utgår från nationella prov innan ett åtgärdsprogram 
upprättas. Kartläggningen kan ge läraren djupare kunskaper om eleven och underlättar 
hela undervisningssituationen. 

Bronfenbrenner (1977), Andréasson och Asplund Carlsson (2009) anser att elevens hela 
livssituation ska tas i beaktande vid bedömningen om en elev är i behov av särskilt stöd. 
Vår undersökning visar att det ser olika ut i de undersökta skolorna. Detta tolkar vi som 
om pedagogerna analyserar elevens svårigheter på individnivå istället för att se till hela 
elevens livssituation vid upprättande av åtgärdsprogram.   

Några av pedagoger provar olika åtgärder innan upprättandet av åtgärdsprogram och om 
detta inte fungerar väl för eleven går man vidare och informerar rektorn, som beslutar 
om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Samtliga pedagoger delger oss att de skrivna 
åtgärdsprogrammen skickas till rektor för påskrift eller godkännande 
(Grundskoleförordningen, 2006:205).  

6.2.1 Angående upprättandet 

Samtliga informanter upprättar åtgärdsprogram då man befarar att eleven inte kommer 
uppnå målen vilket överensstämmer med Lpo 94. Om elever inte når målen och är i 
behov av särskilt stöd är skollagen (1985:1100) tydlig med att elever i svårigheter ska få 
stöd vilket Klefbeck och Ogden (2003) också hävdar. Samtliga pedagoger i 
undersökningen säger att eleverna får extra stöd vid behov och därmed upprättas ett 
åtgärdsprogram. Detta tolkar vi som att pedagogerna följer skollagen (1985:1100) samt 
är lyhörda för elevernas behov och sätter dem i fokus.  

6.2.2 Angående föräldrars medverkan 

Asp-Onsjö (2006), Höstfält (2007), Wahlund (2002), Lpo 94 trycker på vikten av att 
föräldrarna är delaktiga i upprättandet av sitt barns åtgärdsprogram. Det framgår av vår 
undersökning att det är mindre vanligt i de undersökta skolorna. Pedagogerna skickar 
hem färdiga eller nästan färdiga förslag på åtgärdsprogram, till föräldrarna. Föräldrarna 
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får först under utvecklingssamtalets gång komma med förslag på åtgärder och annat 
innehåll i åtgärdsprogrammet. Vi tolkar att det finns en risk att man vid detta förfarande 
tappar den viktiga delaktigheten vilket ovanstående författare belyser. Delaktighet kan 
vara en form av demokrati och enligt Dewey (1999) är demokrati och kommunikation 
bildande. Kommunikationen kring ett åtgärdsprogram kan leda parterna till ett 
gemensamt mål. Under intervjutillfällena framkom det att flera av pedagogerna är 
medvetna om att de inte ger föräldrarna möjlighet till delaktighet på det sätt som 
styrdokumenten förespråkar. De anger tidsbristen samt svårigheter med att få föräldrarna 
till skolan, som orsak till detta.  Detta kan tolkas som om delaktigheten inte är tillräcklig 
och detta kan vara ett dilemma på vissa skolor.  

Vissa av de intervjuade pedagogerna skickar hem frågor till föräldrarna innan 
utvecklingssamtalet för att föräldrarna ska känna sig delaktiga men också för att skolan 
vill veta föräldrarnas ståndpunkt i vissa frågor. Detta tolkar vi som en bra början men det 
kan också tolkas som om det inte är tillräckligt för att göra föräldrarna delaktiga. 

En pedagog menar att föräldrarna inte är så viktiga vid upprättandet och utvärderingen 
av åtgärdsprogram. Pedagogen menar att åtgärdsprogram inte är föräldrarnas ansvar och 
pedagogen tror inte heller att föräldrarna vill komma till skolan varje gång ett 
åtgärdsprogram ska upprättas eller utvärderas. Detta strider mot Grundskoleförordningen 
(2006:205) och Lpo 94 som uppger att eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när åtgärdsprogram skrivs. Detta kan tolkas som om pedagogen är 
okunnig om styrdokumenten eller som om pedagogens erfarenheter av 
föräldramedverkan är negativa. 

6.2.3 Angående elevers medverkan 

Vår undersökning visar att eleverna inte har möjlighet att vara delaktiga i någon större 
utsträckning vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Detta strider mot vad Asp-Onsjö 
(2006) förespråkar. Hon menar att elevens medverkan är absolut nödvändig för att 
arbetet med åtgärdsprogram ska vara framgångsrikt. Även Lpo 94 trycker på vikten av 
elevens delaktighet. Ett sätt som pedagogerna i vår undersökning brukar använda sig av 
är att skicka hem en blankett med frågor innan åtgärdsprogrammet upprättas. Eleven ska 
tänka till kring frågorna och sedan samtalar elev, pedagog och vårdnadshavare kring 
blanketten. Någon pedagog i vår undersökning anser att eleverna är mer delaktiga i 
utvärderingen av åtgärdsprogrammet än föräldrarna. Samma pedagog brukar diskutera 
igenom åtgärdsprogrammet med varje elev och fråga dem om de vill ändra eller lägga 
till något. Detta förfarande kan ge ett intryck av att elevers medverkan är ett steg i rätt 
riktning om än inte fullt tillräckligt. Eleven ges möjlighet till delaktighet men 
möjligheten ges inte fullt ut. En utsaga skiljer sig från övriga utsagor och den visar att 
pedagogen talar om elevperspektivet. Den menar att ett åtgärdsprogram ska vara tydligt 
för eleven och för föräldrarna.   

6.2.4 Angående samarbete mellan skolan-hemmet  

Arbetet med dokumentet gör att eleverna, föräldrarna samt lärarna har en tydlig fokus på 
eleven och att man tvingas till samarbete, på ett bra sätt. Enligt Lpo 94 bör lärare ha 
eleven och dess lärande i fokus. Bronfenbrenner (1977) menar omgivningen är viktig för 
individens utveckling och att pedagogerna bör fånga upp hela elevens situation. 

Asp-Onsjö (2006) skriver att åtgärdsprogram bör upprättas i samråd med föräldrar och 
elever. Asp-Onsjö (2006) talar om de pedagogiska samtalens betydelse för en skolas 
utvecklingsarbete. Författaren resonerar kring back-stage och front-stagesamtal. Vi 
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tolkar detta som om det är önskvärt att relationerna mellan pedagoger och föräldrar vore 
så goda att pedagogerna vågar föra ett back-stagesamtal på utvecklingssamtal. Även 
Granath (2008) resonerar kring att personalen måste vara tydlig vid utvecklingssamtalet 
utan att linda in. Hofvendahl (2006) skriver att vid ett utvecklingssamtal har de berörda 
sina känslospröt ute och detta kan tolkas som om det kan påverka hur tydlig pedagogen 
”vågar” vara.   

Däremot kan några av pedagogerna i undersökningen se detta som ett dilemma med hur 
pedagogerna och föräldrarna rent tidsmässigt ska ha möjlighet att träffas relativt ofta för 
att utvärdera och upprätta nytt åtgärdsprogram. Å andra sidan delger en pedagog oss 
svårigheten att få föräldrar delaktiga i varje del av arbetet. Pedagogen menar att det är 
svårt tidsmässigt att ringa till föräldrarna och be dem komma för att göra en utvärdering 
av åtgärdsprogrammet.  

Pedagogerna i undersökningen skickar hem åtgärdsprogrammet till föräldrarna för att få 
deras synpunkter och sedan utgår arbetet från dokumentet ifråga. Höstfält (2007) och 
Asp-Onsjö (2006) menar att skolans utvecklingsarbete ska innehålla bland annat 
föräldramedverkan. Persson (2002) visar i sin undersökning att föräldrar till barn i behov 
av särskilt stöd känner sig delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram.  

6.3 Hinder med åtgärdsprogram 

Syftet med åtgärdsprogram enligt Skolverket (2002) är att de förändringar som ska göras 
ska stärka elevens självtillit och självuppfattning men istället kan åtgärdsprogram 
påverka eller förstärka elevens svårigheter, vilket kan leda till att eleven utvecklar ett 
sämre självförtroende och elevens motivation till skolarbete kan försvagas (Skolverket, 
2009). Vissa utsagor i undersökningen visar att elever kan må sämre av vetskapen om 
sina svårigheter medan pedagoger måste vara tydliga inför elever men framför allt 
föräldrarna. Detta tolkar vi som att pedagoger har ett viktigt arbete i att lyfta vad eleven 
kan men också att belysa vad eleven har kvar för att uppnå målen. 

En annan nackdel är att eleven som person hamnar i centrum och att det blir mycket 
fokus på vad eleven inte kan. Detta framkommer även i vår undersökning, vissa elever 
vill inte ha något åtgärdsprogram. Vilket även Vernersson (2002) och Andréasson och 
Asplund Carlsson (2009) belyser. 

Några pedagoger anser att det är krångligt med distributionen och skolans förfarande 
kring åtgärdsprogrammen. En nackdel som pedagogerna kan se, är att det finns 
svårigheter att använda åtgärdsprogrammet som ett levande dokument eftersom 
dokumentets känsliga art förhindrar att man har åtgärdsprogrammet lättillgängligt. 
Vernersson (2002) understryker vikten av sekretessen. 

6.3.1 Pedagogernas osäkerhet i arbetet med åtgärdsprogram 

En del av pedagogerna i vår undersökning efterlyser utbildning för hela skolans personal 
i hur man skriver åtgärdsprogram. Vår undersökning visar att det finns en viss osäkerhet 
kring arbetet med åtgärdsprogram, ute på skolorna. Lahdenperä (2003) understryker att 
när personalen diagnostiserar, utreder, kartlägger krävs det att arbetslaget har rätt 
kompetens och utbildning. Några av pedagogerna talar om vikten av att hinna med 
pedagogiska diskussioner, speciellt inför upprättandet av åtgärdsprogram.  
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6.3.2 Åtgärdsprogram kan leda till kategorisering av eleverna 

Lahdenperä (2003) beskriver i sin avhandling att det är lätt för lärarna att beskriva 
individens egenskaper och hur de beter sig. Detta menar vi framgår till viss del även i 
vår undersökning. En pedagog uppmärksammar vid handledningstillfällen att arbetslaget 
fokuserar på individens svårigheter. Vår undersökning pekar på att detta synsätt 
fortfarande till viss del lever kvar. Det kategoriska synsättet bör förändras, detta anser 
Engelhart (2009) samt Lahdenperä (2003). Bronfenbrenner (1977) menar också att 
individens utveckling ska ses utifrån ett miljömässigt perspektiv. Det vill säga att olika 
komponenter i omgivningen påverkar elevens utveckling. Även Skolverket (2008b) såg i 
sin sammanställning att elevernas behov inte alltid ses i sin helhet. Vår undersökning 
visar att de vanligaste åtgärderna i dokumenten är de som ligger på individnivå, det vill 
säga eleven är bärare av problemet. Asp-Onsjö (2006) poängterar att man inte enbart ska 
korrigera elevens svårigheter utan också att det ska göras pedagogiska förändringar. 

Pedagogerna talar om att eleverna har svårigheter att nå målen i matematik och svenska 
och att de har koncentrationssvårigheter på så sätt får vi åter igen bekräftat att det är 
elevens svårigheter och brister som ska åtgärdas. 

6.3.3 Angående pedagogens relationella kompetens 

Enligt en utsaga resoneras det kring värdegrunden och hur viktigt lärarens relationella 
perspektiv är i kontakten med eleverna men även i arbetet med åtgärdsprogram, vilket 
även Skolverket (2001) poängterar. Några av de intervjuade pedagogerna tycker att all 
undervisning bör anpassas efter elevernas behov så att ingen känner sig utsatt. 

Regeringen bestämde år 1976 att åtgärdsprogram skulle upprättas vid behov. Regeringen 
ville förändra skolans syn på elever i behov av särskilt stöd. Skolans verksamhet skulle 
anpassas efter eleverna och inte tvärtom (SOU 1974:53). I och med införandet av Lgr 80 
kom det krav på att åtgärderna i åtgärdsprogrammen skulle riktas mot hela elevens 
skolsituation (Asp-Onsjö, 2006). En utsaga visar att pedagogen kommer längre i 
undervisningen och eleven kan göra större framsteg när pedagog och elev har en god 
relation. Nordenbo m.fl. (2008), Assarsson (2007), Fuglestad (1999) och Skolverket 
(2009) menar att lärarens relationella kompetens är betydelsefull för elevens lärande i 
motsats till kategorisering. 

6.3.4 Sammanfattning  

Avslutningsvis visar undersökningen vad som föregår ett åtgärdsprogram samt hur det 
upprättas på bästa sätt, enligt tidigare forskning men också enligt våra intervjuade 
pedagoger. Det visar sig att inte alla skolor i undersökningen använder sig av pedagogisk 
kartläggning av hela elevens skolsituation innan ett åtgärdsprogram upprättas. Att 
föräldrars och elevers delaktighet i arbetet är betydelsefullt i arbetet med 
åtgärdsprogram, har forskare påvisat. Pedagogerna i denna undersökning är medvetna 
om detta men genomförde ändå upprättandet av åtgärdsprogrammen på egen hand. Att 
pedagogerna väljer att upprätta åtgärdsprogram på egen hand beror till stor del på 
tidsbrist. Undersökningen visar att åtgärdsprogram förändrar pedagogens arbetssätt på 
olika sätt. Vanligtvis tillsätts fler resurser eller anpassade uppgifter till eleverna. Det 
framgår av vår undersökning att möjligheterna med åtgärdsprogram är att de underlättar 
pedagogernas arbete samt att dokumentet ger pedagogerna struktur i undervisningen. 
Pedagogerna i undersökningen ser betydelsen av konkreta, utvärderingsbara, lång- och 
kortsiktiga mål. Det framgår också av undersökningen att det finns vissa hinder med 
åtgärdsprogram, så som pedagogernas osäkerhet i arbetet och krånglig distribution.   
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6.4 Slutord 

Det har varit intressant och lärorikt att ta del av hur åtta pedagoger från olika skolor, 
arbetade med åtgärdsprogram. Samtliga pedagoger var positiva till att åtgärdsprogram 
upprättas, genomförs och utvärderas trots att det tar tid. Pedagogerna i undersökningen 
talade om hinder med åtgärdsprogram och det framkom bland annat att bristen på tid 
sågs som en nackdel i arbetet med åtgärdsprogram. Bristen på tid gjorde att pedagogerna 
inte samtalade med eleverna angående åtgärdsprogram, i så stor utsträckning som vi 
förstod att pedagogerna hade önskat.  

Pedagogerna menade också att tidsaspekten påverkade hur delaktiga föräldrar var i 
arbetet med åtgärdsprogram. Detta resulterade enligt vår mening i att den pedagogiska 
vinsten som vi kan se med åtgärdsprogram kanske inte blev riktigt så stor som man hade 
hoppats. Pedagogerna var införstådda med Skolverkets rekommendationer och ville 
gärna ha mer delaktighet från både föräldrar och elever. Vår undersökning visar att 
föräldrars och elevers delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram sker på pedagogernas 
villkor. Detta kan få en avgörande betydelse hur väl förankrat dokumentet blir hos elever 
och föräldrar. Undersökningen visar att när de inblandade är delaktiga, underlättas 
arbetet med dokumentet och måluppfyllelsen har en möjlighet ökas. 

Vår förhoppning är att pedagoger ges möjlighet till utbildning för att underlätta för sig 
själva, elever och föräldrar gällande arbetet med åtgärdsprogram. De var även överens 
om att åtgärdsprogram fungerade som ett pedagogiskt stöd inte enbart för elever i behov 
av extra stöd, det var även ett stöd för pedagogerna i deras arbete. 

Pedagogerna satte elever i behov av särskilt stöd i centrum, de förändrade och anpassade 
sitt arbetssätt efter elevernas behov. Hur eleverna fick stöd såg olika ut men vanligt 
förekommande var att de fick stöd både i den klass de ingick i men även av en 
extraresurs utanför klassrummet. 

Samtliga pedagoger menade även att utvärdering av åtgärdsprogram var den del som var 
mest betydelsefull i deras arbete. Det var utvärderingen som gjorde åtgärdsprogrammet 
till ett pedagogiskt verktyg men även ansvarsfördelningen. Pedagogerna menade att 
ansvarsfördelningen gjorde att de tog sitt ansvar för de mål som skrevs i dokumentet 
blev genomförda. De uppfattade även att åtgärdsprogrammet i sig var en trygghet både 
för dem och för elever i behov av särskilt stöd. Dokumentet i sig medförde att 
pedagogerna kunde påvisa för vårdnadshavare att pedagogiska åtgärder blev 
genomförda. Samtliga pedagoger i denna undersökning ansåg att korta mål var mer 
hanterligt och tydligt för elever i behov av särskilt stöd än vad långsiktiga mål var. 
Samtidigt menade de att långsiktiga mål ibland var nödvändiga att ha då elever har så 
stora svårigheter att de inte kan klara av att nå dem genom korta mål. De menade att 
korta mål var bra och tydliga för elevernas självkänsla.  

Det som framkom i denna studie var att vårdnadshavare och berörd elev inte vanligtvis 
deltog när innehållet i dokumentet utformades. När pedagogerna träffade 
vårdnadshavare och berörd elev fanns det ett nästan, eller ett färdigt dokument upprättat. 
Asp-Onsjö (2006) menar att åtgärdsprogram som utformas i samverkan med 
vårdnadshavare och berörd elev är mer nöjda med resultatet då de får vara med i hela 
processen. Detta anser vi är något som man bör forska vidare kring med tanke på att den 
nya läroplanen Lgr 11 ger föräldrar rätt att överklaga innehållet i åtgärdsprogram men 
även att åtgärdsprogram upprättas eller inte upprättas. Överklagan ska göras hos 
Skolverket. 
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Något som man också bör beakta i denna studie är pedagogernas osäkerhet i arbetet med 
åtgärdsprogram. De önskade mer utbildning och de önskade mer tid till pedagogiska 
diskussioner inför att ett åtgärdsprogram upprättas. Lahdenperä (2003) understryker att 
skolpersonal, arbetslag behöver mer utbildning och rätt kompetens då elever i behov av 
särskilt stöd ska kartläggas och diagnostiseras. Det är ett ansvar och en prioritering 
rektorer bör tänka vidare kring, speciellt med tanke på den nya läroplanen Lgr 11 då 
rektorernas ansvar för bland annat åtgärdsprogram ökar. Vårt förslag till vidare 
forskning är att titta närmare på hur rektorerna ser på sitt ökade ansvar i arbetet med 
åtgärdsprogram.  
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BILAGA 1 

Missivbrev till rektorer 

 

Vi heter Maria Diedrichs och Ulrika Abrahamsson. Maria arbetar som lärare på 
särskolan i X och Ulrika arbetar som speciallärare/pedagog på grundskolan i X. Vi 
studerar till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Kalmar och vi ska tillsammans 
skriva ett examensarbete om åtgärdsprogram. 

 

Uppsatsen innebär att vi vill fördjupa oss i hur arbetet med åtgärdsprogram uppfattas av 
pedagoger, hur pedagoger går tillväga när man upprättar åtgärdsprogram, dokumentets 
användningsområde och om/hur dokumentet påverkar undervisningen samt vilka 
möjligheter och hinder pedagogerna kan se med arbetet med åtgärdsprogram.  Detta vill 
vi gärna göra i form av intervjuer med av dig föreslagna pedagoger. 

 

Maila oss gärna pedagogernas mailadress så tar vi kontakt med dem och berättar mer om 
vår undersökning och bokar en tid med dem om de önskar delta. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band för att vi lättare ska kunna sammanställa och 
strukturera upp materialet. I uppsatsen kommer vi att avidentifiera alla berörda 
pedagoger och vi kan garantera att vi behandlar uppgifterna med största diskretion. Är ni 
intresserade skickar vi er gärna ett exemplar av vår uppsats, om eller när den blir 
godkänd. 

 

Ni är välkomna att ringa eller maila: 

 

För er i XXXXXX: 

Maria Diedrichs   

mailadress: XXXXXX                                                                                 

mobil: XXXXXX 

 

För er i XXXXX: 

UlrikaAbrahamsson  

Mailadress: XXXXXX                                                                                                                                                                

mobil: XXXXXX 

 

Tack för hjälpen!! 

Med vänlig hälsning Maria och Ulrika. 
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BILAGA 2 

Missivbrev till pedagoger 

 

 

Vi heter Maria Diedrichs och Ulrika Abrahamsson. Maria arbetar som lärare på 
särskolan i X och Ulrika arbetar som speciallärare/pedagog på grundskolan i X. Vi 
studerar till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Kalmar och vi ska tillsammans 
skriva ett examensarbete om ”Åtgärdsprogram”. 

Uppsatsen innebär att vi vill fördjupa oss i hur arbetet med åtgärdsprogram uppfattas av 
pedagoger, hur pedagoger går tillväga när man upprättar åtgärdsprogram, dokumentets 
användningsområde och om/hur dokumentet påverkar undervisningen samt vilka 
möjligheter och hinder pedagogerna kan se med arbetet med åtgärdsprogram. 

Dessa frågor vill vi helst ställa genom intervjuer eftersom vi då har möjlighet att ställa 
följdfrågor om behovet finns. Nu hoppas vi att du vill och kan avvara cirka 40 minuter 
av din tid, för att hjälpa oss.  Alla dina kunskaper, erfarenheter, åsikter och uppfattningar 
av arbetet med åtgärdsprogram är av största vikt för oss för att vi ska få en så bred grund 
som möjligt att stå på, i skrivandet av uppsatsen.  

Om du vill kan du maila oss så skickar vi ut frågorna i förväg om du så önskar. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att vi lättare ska kunna sammanställa och 
strukturera upp materialet. När uppsatsen är godkänd kommer det inspelade materialet 
att slängas. I uppsatsen kommer vi att avidentifiera alla berörda pedagoger, skolor, 
kommuner och vi kan garantera att vi behandlar alla uppgifter med största diskretion.  

 

Ni är välkomna att ringa eller maila: 

 

För er i XXXXXX: 

Maria Diedrichs                                                                                

Mailadress:XXXXX   

mobil: XXXXXXX 

 

För er i XXXXXXX: 

Ulrika Abrahamsson 

Mailadress: XXXXXX 

mobil: XXXXXXXX 

Vi hör av oss via mail för att boka en tid som passar. 

 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning Maria och Ulrika  
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Intervjuguide 
 

Upprättandet 

 

1 Vad tycker du om arbetet med åtgärdsprogram? 
2 När blir det aktuellt att upprätta ett åtgärdsprogram?  Finns särskilda rutiner, 

dokument osv.? 
3 Hur ser det ut, rent praktiskt vid upprättandet av åtgärdsprogram? Vilka är med? 

Elever, föräldrar, personal? Några särskilda förberedelser?  
4 Vilka åtgärder brukar det vanligtvis handla om vid upprättandet av 

åtgärdsprogram? Tycker du att detta fungerar för eleven, på vilket sätt? 
5 På vilket sätt är eleven, föräldrarna delaktiga vid upprättandet, genomförandet 

och utvärderingen av åtgärdsprogram? 

 

 

Genomförandet 

 

1. Över hur lång tid sträcker sig vanligtvis era åtgärdsprogram? 
2. Påverkar åtgärdsprogrammen arbetssättet för de elever som har åtgärdsprogram? 

Kan du ge några exempel? Extra resurser, individuella uppgifter osv. 
3. Uppfattar du som om åtgärdsprogram fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 

dig och hjälper eleverna till ökat lärande? Om det är så, på vilket sätt? 

 

 

Utvärdering 

 

1 Finns det någonting du skulle vilja förändra i arbetet kring åtgärdsprogram? 
Vad?  

2 Vilka är framgångsfaktorerna för ett väl fungerande åtgärdsprogram, anser du? 
Vad är ”bra” /”mindre bra” med åtgärdsprogram, enligt dig?  Har du några 
exempel som du vill delge oss? 

 


