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1 INTRODUKTION 

  

Trots att en av de grundstenar som den svenska skolan vilar på är att alla elever ska 

ha samma möjligheter att nå målen, finns det ändå stora skillnader i resultat mellan 

och inom skolor. Orsakerna till ett behov av ett åtgärdsprogram skiftar men 

vanligtvis kan eleven ligga i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen i ett enskilt eller 

flera ämnen. Andra problem eller svårigheter såsom mobbning eller utanförskap kan 

också vara en bidragande faktor till att upprätta ett åtgärdsprogram (Asp-Onsjö 

2006). Ungefär en femtedel av eleverna i den svenska grundskolan idag har utländsk 

bakgrund. Med utländsk bakgrund menas att eleverna är födda utomlands eller i 

Sverige, av utlandsfödda föräldrar. De här eleverna visar generellt upp ett sämre 

resultat i grundskolan, än de elever som har svenska som modersmål. (Skolverket 

2008) Lahdenperä (2003) menar att skolforskningen måste hitta ”arbetssätt, strategier 

och förändringar” i utbildningsstrukturen så att elever med minoritetsbakgrund kan 

genomföra studier lika framgångsrikt som elever från majoritetsbefolkningen. Drygt 

5 procent av alla elever läser svenska som andraspråk, och nästan var femte elev når 

inte målen för ämnesproven i svenska som andraspråk. Man kan också se skillnader 

mellan kommunala skolor och friskolor. I de kommunala skolorna i Sverige är det 

alltså 20 % av eleverna som inte når målen för ämnesproven i svenska som 

andraspråk, medan motsvarande andel i friskolor är 9 %. (Skolverket 2008) Som 

exempel kan också ges Skolverkets redovisning av resultat från ämnesprov i årskurs 

nio, där den procentuella andelen elever med svensk bakgrund som inte klarade sig 

på provet i engelska var 4 %, medan samma prov visade att 9 % av eleverna med 

utländsk bakgrund inte klarade sig. Den här skillnaden är sedan genomgående för 

alla delprov. (Skolverket 2008)  

 

En viktig del i arbetet för att hjälpa dessa elever att nå målen är att anpassa arbetet 

till elevernas behov och intressen, samt att de ges möjligheter att utveckla sitt 

modersmål. (Skolinspektionen, 2009) Asp-Onsjö (2006) menar att svensk 

skolpolitiks avsikter är att svensk skola skall inkludera alla barn och vara ”en skola 

för alla” och påvisa en nyckelroll i ett demokratiskt samhälle. Likaledes menar 

Lahdenperä (2003) att ett steg vidare mot förbättrade studieresultat från elever med 

minoritetsbakgrund är också att studera omgivningsfaktorer kring dessa elever. 

Enligt undervisningsrådet Silja Jundin på Skolverket har elever med utländsk 

bakgrund svårare än andra att elever att tillgodogöra sig undervisningen, och genom 

det nå målen i skolan. (Skolverket, 2006) 

  

Det står i Sveriges lag att åtgärdsprogram måste upprättas, efter utförd utredning, där 

behov finns (Grundskoleförordningen 1994:1194).  ”Att samtliga medborgare kan 

läsa och skriva betraktas som en förutsättning för deras möjligheter att delta i olika 

demokratiska processer” (Asp-Onsjö 2006) Åtgärdsprogrammens primära syfte är att 

hjälpa eleverna att nå målen, genom att finna individuella lösningar och enskilda sätt 

att färdighetsträna. Enligt skolverket är åtgärdsprogrammens roll central i skolans 

arbete med särskilt stöd, som ett redskap för skolans personal när det gäller både 

planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilda 

eleven.  Det är också en slags skriftlig bekräftelse på de åtgärder som bör sättas in, 

och redan satts in. Därigenom fungerar alltså åtgärdsprogrammet också som ett 

redskap för överblick (Skolverket 2008c). 

  



 

När åtgärdsprogrammen ringar in problem som kanske inte egentligen spelar någon 

roll för kunskapsprogressionen, eller fokuserar på eleven själv enskilt som 

problemets ägare i fall där till exempel omgivningen egentligen förhindrar elevens 

framsteg, så får åtgärdsprogrammen motsatt verkan. Istället för att fungera som ett 

pedagogiskt redskap, och ett stöd för så väl lärare som elev, så blir det ett skriftligt 

bevis på misslyckande, och en pekpinne som understryker allt eleven inte klarar. 

 

 

 

 



 

2 BAKGRUND 

2.1 Vad är ett åtgärdsprogram? 

 

Sedan 2006 är det enligt lag skolans skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram när en 

elev riskerar att inte uppnå målen i ett eller flera ämnen. (Grundskoleförordningen, 

1994:1194). Begreppet åtgärdsprogram har funnits sedan riksdagen 1976 beslutade 

efter en genomförd SIA-utredning (Skolans Inre Arbete), att dessa skulle upprättas 

inom grundskolan, där behov fanns. Själva grundtanken med begreppet 

åtgärdsprogram var att skolan skulle komma ifrån de planer som då upprättades för 

elever i svårigheter eller med särskilda behov. Dessa planer kallades undervisnings- 

och träningsprogram, och hade sitt fokus på elevens färdighetsträning. Utredarna var 

kritiska mot det här synsättet, som i praktiken utgick ifrån att eleven själv var den 

som ägde problemet. I utredningen fann man att man ansåg att med hjälp av 

undervisnings- och träningsprogrammen skulle eleven så småningom kunna "botas" 

och återgå till den ordinarie undervisningen, utan några krav på att den skulle behöva 

anpassas efter elevens individuella behov (Skolverket 2001a). Enligt Lahdenperä 

(2003) var en intention med inrättandet av åtgärdsprogram just att skapa ett redskap 

för skolan att få en positiv syn på eleven. Från ett negativt synsätt till ett mer positivt 

sätt att se på eleven och dess tillgångar (Lahdenperä 2003).  Utredarna framhöll att 

varje människa utvecklar sin självuppfattning i mötet med andra, och den 

psykosociala miljön. Hur omgivningen reagerar på människan gör att denne drar 

slutsatser om vad andra tycker är positivt hos honom eller henne, men också vilka av 

dennes sidor som anses vara negativa. Alla de här upplevelserna och slutsatserna 

påverkar människans känslor och spelar stor roll för hans eller hennes 

självförtroende.   Ett paradigmskifte skedde därför, och åtgärdsprogrammen gjorde 

sitt inträde på riktigt. Nu ville man att arbetet med åtgärdsprogrammen skulle ta sitt 

avstamp i så väl en utredning av de eventuella svårigheter som förelåg för eleven, 

samt en kartläggning och analys av det gemensamma arbetet i gruppen eller klassen. 

Det här nya synsättet överensstämde, och gör så fortfarande, med de internationella 

överenskommelser gällande människor med funktionsnedsättningar, som Sverige 

förbundit sig att följa (SOU  1997:108a). 

  

I Grundskoleförordningen 2006:205, under kapitlet Särskilda stödinsatser, står 

följande 

  

        1 § I 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs 

att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av 

rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§. Om det genom 

uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av 

särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om 

utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se 

till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det 

framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur 

åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 

utarbetas. 



 

  

  

Avsikten med åtgärdsprogram är att det dels ska fundera som ett pedagogiskt 

hjälpmedel, där det pedagogiska mötet och de insatser som sätts in kring en elev som 

anses ha behov av särskilt stöd både dokumenteras och utvärderas, samt att 

åtgärdsprogrammet skall tydliggöra och hjälpa till att samordna det som gjorts, och 

som bör göras.  Det primära målet är att undervisningen i den ordinarie klass eleven 

ingår i skall kunna anpassas eleven och dennes behov. Dock ingår många gånger att 

eleven behöver särskilt stöd, till exempel i form av specialundervisning utanför 

elevens hemklassrum, med extrastöd i klassrummet, eller med andra läromedel 

(Skolverket 2001a). Enligt utbildningsdepartementet är det viktigaste syftet med 

åtgärdsprogrammen att de skall påverka förutsättningar för eleven att kunna aktivt 

delta i sin grupp eller klass vanliga skolarbete, fast med extra stöd och hjälp i någon 

form (SOU 1997:108a). Lahdenperä menar att åtgärdsprogrammen ska ha en annan 

riktning än formell isolerad färdighetsträning eller social uppfostran (Lahdenperä 

2003). 

  

2.2 Tidigare forskning 

 

Lisa Asp-Onsjö vid Göteborgs universitet beskriver ett åtgärdsprogram som så väl ett 

fysiskt dokument, som en ideologisk handling och process (Asp-Onsjö, 2006). Ett 

åtgärdsprogram förutsätter en önskad progression, och är därför någonting som också 

behöver följas upp och utvärderas. Asp-Onsjö menar att åtgärdsprogram är ett 

resultat av den så kallade dokumentationskultur som man nu kan se blomstrade på 

1980-talet, under det så kallade systemskiftet (Englund, 1993, 1996). I takt med att 

decentralisering och målstyrning blev faktum började också krav ställas på tydligare 

och mer utförlig dokumentation kring bland mycket annat elever med behov av 

särskilt stöd.   För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd innebär detta behov 

många gånger ett långsiktigt och djupgående arbete under ett 1-20-årsperspektiv. I 

sådana situationer är åtgärdsprogrammet ett sätt att få överblick över, och kontinuitet 

i, arbetet med barnet eller elevens skol- och framgång (Skolverket 2001a). I Asp-

Onsjös avhandling undersöks kopplingen mellan elevers etniska bakgrund och 

förekommandet av åtgärdsprogram. Hon skriver att många lärare tenderar till att göra 

det svårt för sig. Asp-Onsjö menar att man ska göra det enkelt, genom att titta 

igenom kursplaner och arbeta utifrån dessa. Men med elever som har 

invandrarbakgrund och annat modersmål än svenska blir detta svårt i sig, då 

kursplaner och styrdokument kan anses godtyckliga och med ett stort utrymme för 

fria tolkningar. Dessutom är det fortfarande vanligt att lärare inom svenska som 

andraspråk eller modersmålsundervisningen ofta inte heller är behöriga till att 

undervisa eller utbildade inom ramarna för dessa områden (Asp-Onsjö, 2006). 

  

Lisa Asp Onsjö beskriver också en annan viktig slutsats i sin avhandling, och det är 

den viktiga betydelsen av föräldraengagemang. Hon beskriver det som om att i 

många fall har lärarna i förväg redan gjort en plan, och det ger lite utrymme för 

föräldrar och elever att komma till tals eller möjligheter för förslag på åtgärder. Det 

handlar mer om att få föräldrarna att gå med på personalens förslag. Vid de 

intervjuer vi gjort med lärare påpekar dessa att i många fall, speciellt i familjer som 

har kommit hit på grund av flykt, i många fall överhuvudtaget saknar skolgång eller 

utbildning. Detta kan leda till att deras attityder till utbildning kan ge sken av 



 

likgiltighet. De är ofta inte heller medvetna om sina eller sina barns rättigheter i det 

svenska samhället. Att sina barn har rätt till ordentliga, korrekta regelmässigt utförda 

utredningar av kunniga personer är det väldigt få som vet. Detta kan vara ett av 

skälen till att så få åtgärdsprogram är upprättade för elever med invandrarbakgrund, 

då föräldrar och elever inte kräver detta. Istället uppenbarar det sig som att åtgärden 

för dessa elever blir på underskrivet papper, eller utan papper mer svenska som 

andraspråk. 

  

Pirjo Lahdenperä berättar i sin avhandling ”Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter” 

om hur i hennes analys av lärarnas föreställningar, värderingar och intentioner 

beträffande elever med invandrarbakgrund, att majoriteten av lärarna tyckte att 

elevernas svårigheter i skolan berodde på föräldrarna. Fadern uppfattades som mest 

”oärlig, opålitlig och aggressiv” (Lahdenperä, 2003), och en generellt dålig förebild 

för sina barn. Modern blev ofta beskriven som inkompetent eller ondskefull. Några 

lärare tyckte att föräldrarna skulle få kunskaper om vad man som förälder borde 

förära sina barn, och dessa föräldrar var uppfattade som ”stränga och elaka, eller som 

mindre vetande eller omyndiga” (Lahdenperä, 2003). Eftersom föräldrarna blev 

ansedda med sådan inkompetens och brister, blev och blir givetvis barnen, våra 

elever, ”bärare av föräldrarnas problem och brister” (Lahdenperä, 2003). 

 

 

 

 

2.3 Sekretess i åtgärdsprogram 

 

Rent juridiskt sett är ett åtgärdsprogram en allmän handling, och måste därför lämnas 

ut vid förfrågan. Dock skall eventuella integritetskänsliga uppgifter sekretessprövas, 

och möjligtvis sekretessbeläggas, om till exempel eleven eller dennes föräldrar så 

önskar. När man begär ut ett åtgärdsprogram är det avidentifierat, vilket innebär att 

uppgifter som röjer elevens identitet är överstrukna eller borttagna, och ersatta med 

ett tomrum. Uppgifter som röjer elevens identitet kan till exempel vara namn, klass, 

föräldrars namn, eller liknande. Eftersom åtgärdsprogrammen är allmän handling är 

det oerhört viktigt att den som är ansvarig för upprättandet av detsamma hela tiden 

har detta i minnet. Det får inte förekomma några uppgifter som kan anses kränkande, 

stötande eller känsliga. Åtgärdsprogrammet skall vara skrivet på ett sakligt sätt, och 

hela tiden med elevens kunskapsprogression och bästa som mål. Vid byte av skola 

kan åtgärdsprogrammet fylla en viktig funktion i överlämnandet från en skola till en 

annan. Uppgifterna och erfarenheterna man har om och kring ett barn kan vara till 

stor pedagogisk hjälp för den nya skolan. Samtidigt finns det enligt Skolverket skäl 

att noga överväga vilken information som faktiskt är relevant för den skola som tar 

emot en ny elev. Om skolbytet sker från en kommun till en annan kan information 

som innehåller känsliga uppgifter av personlig karaktär lämnas över om 

vårdnadshavarna först lämnat sitt samtycke. Annars får skolan göra en bedömning 

om hur relevant och/eller väsentlig informationen som sekretessen ska skydda 

faktiskt är för den mottagande skolan (Skolverket 2008c). 

 

  



 

2.4 När ska ett åtgärdsprogram upprättas? 

 

Ett åtgärdsprogram initieras alltså genom att en lärare, föräldrar eller en elev själv, är 

oroliga över elevens skolgång och utveckling. Det kan till exempel handla om att 

eleven inte befaras nå målen i något eller några ämnen eller att eleven tycks stå 

utanför den sociala gemenskapen i klassen. Rektor skall då meddelas, och begära att 

en utredning skall göras. I vissa situationer kan den pedagogiska utredningen behöva 

kompletteras med en psykologisk, medicinsk eller social utredning också, i 

samverkan med både elev och föräldrar. Om utredningen skulle resultera att eleven 

får en viss diagnos, så säger inte diagnosen i sig självt vilket stöd eleven behöver. 

Däremot skall diagnosen betraktas som värdefull kunskap för skolan att använda som 

en av flera utgångspunkter för att förändra och förbättra elevens lärande och 

skolsituation  (Skolverket 2001a).  Lahdenperä (2003) påvisar också att en av 

intentionerna kring åtgärdsprogram var att arbetslaget skulle kunna samtala och 

kommunicera kring eleven och om hur elevens situation kan eller skall förändras. 

Om utredningen indikerar att ett behov av särskilt pedagogiskt stöd finns, så skall ett 

åtgärdsprogram upprättas, vilket rektor i de allra flesta fall delegerar vidare till någon 

eller några i det arbetslag närmast eleven. Den som oftast ansvarar för att skriva 

åtgärdsprogrammet har visat sig vara specialläraren eller specialpedagogen. Dock 

framgår det av undersökningar att på de skolor där de undervisande lärarna är 

ansvariga för åtgärdsprogrammen, så är man positivt inställd och anser att 

åtgärdsprogram fyller en funktion. I övriga skolor råder mer tveksamhet över hur stor 

funktion programmen fyller (Skolverket 2001b). Efter att en av statens officiella 

undersökningar, SOU 1998 genomförts, anser utbildningsdepartementet att analysen, 

alltså utredningen av eleven, skall involvera verksamheten som eleven ingår och 

verkar i, och inte bara fokusera på individen. Man menar att utredningen ska 

undersöka så väl elevens egna svårigheter, som omgivningen kring eleven. Ansvaret 

för situationen menar man står att finna hos eleven själv, så väl som hos föräldrarna 

och de pedagoger som finns kring eleven (SOU 1997:108). 

 

2.5 Vad är IUP – Individuell utvecklingsplan? 

 

År 2006 beslutades det att varje elev ska ha en egen utvecklingsplan som ska följa 

dem genom grundskolan, en så kallad individuell utvecklingsplan 

(Grundskoleförordningen 1994:1194). Syftet med den individuella 

utvecklingsplanen, IUP, är att uppföljningen av den enskilda eleven i skolan ska 

stärkas, och att fler elever ska nå målen. I samband med beslutet så gav skolverket 

också ut en skrivelse med allmänna råd (rekommendationer) för arbetet med 

individuella utvecklingsplaner. I dessa råd skriver man bland annat att IUP ska vara 

konkret skriven, och syfta till att beskriva vilka insatser som ska göras av skola, elev 

och vårdnadshavare för att eleven ska ha framgång i skolarbetet (Skolverket 2006d). 

Där beskrivs hur läraren skriftligen ska sammanfatta vad som på både kort och lång 

sikt behövs för att eleven ska nå målen i skolan. IUP kan också innehålla 

överenskommelser mellan elev, förälder och skola, och ska följas upp och utvärderas 

vid nästkommande utvecklingssamtal (Skolverket 2009a). I ett försök att bringa 

ordning i hur en IUP bör se ut och användas på bästa sätt finns hemsidan IUP.nu, 

”för föräldrar som vill få ut mer av sitt samarbete med skolan” (IUP.nu). 

  



 

Även om den individuella utvecklingsplanen kan tyckas snarlik ett åtgärdsprogram, 

så ersätter det ena inte det andra. För de elever som anses vara i behov av särskilt 

stöd bör det finnas så väl en IUP som ett åtgärdsprogram. Den individuella 

utvecklingsplanen utarbetas alltid i anslutning till ett utvecklingssamtal, medan 

åtgärdsprogrammet upprättas så snart den begärda utredningen är färdig och visar att 

eleven behöver särskilt stöd. En annan skillnad mellan den individuella 

utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet är att IUP har till syfte att följa eleven 

genom hela grundskolan, dock kan innehållet förändras, medan åtgärdsprogrammet 

endast avser en begränsad tidsperiod (Skolverket 2008c). En individuell 

utvecklingsplan ska alltid finnas för varje elev, under alla år i grundskolan. Den ska 

revideras och uppdateras vid varje utvecklingssamtal.  

 

 

2.6 Skolors bruk av åtgärdsprogram 

 

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1998 (Skolverket 1998) fann man att 

åtgärdsprogram upprättades och användes på praktiskt taget alla skolor som ingick i 

granskningen. De flesta skolorna själva uppgav i granskningen att de använder 

åtgärdsprogram och att de har rutiner kring upprättandet av dem. Dock kunde man se 

att det i vissa fall faktiskt saknades fungerande rutiner för hur åtgärdsprogrammen 

skulle implementeras i verkligheten. Dessutom fann man brister i elev- och 

föräldramedverkan vid utformandet och upprättandet av åtgärdsprogrammen 

(Skolverket 2001b). 

 

2.7 Uppföljning av åtgärdsprogram 

  

En stor och väsentlig del av att använda åtgärdsprogram som ett pedagogiskt 

verktyg, är utvärderingen och uppföljningen av programmet. Genom att prata med 

eleven själv, föräldrarna, och lärarna får man en bra bild av utsträckningen i vilken 

åtgärdsprogrammet anses vara lyckat. Frågor man kan ställa vid ett 

utvärderingssamtal är tillexempel 'Hur har vi lyckats med måluppfyllelsen?', 'Vilka 

är orsakerna till resultatet?', 'Hur går vi vidare, för att främja ytterligare positiv 

utveckling?' och 'Då målen är nådda, vilket är nästa steg?'  (Skolverket 2001b). 

Uppföljningen och utvärderingen leder förhoppningsvis till att nya frågor väcks, en 

ny planering skapas, och nya mål utkristalliseras. Dock behöver det tydliggöras vem 

som skall ta ansvar för att utvärderingarna sker kontinuerligt, och vem som ska se till 

att åtgärderna föreskrivna verkligen drivs igenom och bidrar till en positiv utveckling 

(SOU 1997:108a). Utredningar har visat att huvuddelen av de stödinsatser som 

vanligtvis sätts in för att hjälpa elever att nå målen inte följs upp eller utvärderas. 

Förutom att det här innebär att skolan har svårt att dra slutsatser kring hur effektiva 

insatserna faktiskt varit, och huruvida de hjälpt eller inte, så finns det också en risk 

att man fortsätter använda sig av vissa metoder, stöd och åtgärder på pur slentrian, 

utan att egentligen veta vilken typ av insatser som gagnar eleven bäst (Skolverket 

2001b).  Med en utvärdering av åtgärdsprogram kan skolan skapa en slags 

kunskapsbank, som kan stödja lärarna och hela personalens professionella 

utveckling. När en åtgärd visar sig framgångsrik, eller verkningslös, i ett visst 

sammanhang kan det ses som en utgångspunkt från personalens framtida 

gemensamma tillvägagångssätt (Skolverket 2008c). 



 

  

 Enligt Skolverkets skrivelse om allmänna råd kring upprättandet av åtgärdsprogram 

så är det viktigt att skolan har rutiner och ett tydligt fördelat ansvar för uppföljning 

och utvärdering av åtgärdsprogrammet. Det ska också framgå vid vilken tidpunkt 

man kommer att utvärdera samt hur skolan avser att följa upp och utvärdera 

åtgärdsprogrammet (Skolverket 2008c). 

  

Man anser det också mycket viktigt att skolan så snart som möjligt, och regelbundet, 

följer upp att åtgärderna föreskrivna i programmet följs. Om det skulle visa sig att 

det stöd man satt in är verkningslöst, eller inte ger de resultat man önskat, är det 

också viktigt att skolan beslutar om eventuella ytterligare utredningar och därefter 

nya stödåtgärder.  På samma sätt bör skolan också vara relativt skyndsamma med att 

se vilka kortsiktiga mål som faktiskt uppnåtts, och därefter formulera nya mål, för att 

på så sätt synliggöra elevens framsteg. Detta hjälper så väl elev som förälder och 

berörda lärare att hålla motivationen och engagemanget vid liv (Skolverket 2008c) 

.Ibland kan det vara nödvändigt att försöka se på situationen med nya ögon, till 

exempel genom att byta ansvarig utredare. Dels kan det medföra att nya uppgifter 

framkommer, och dels kan det vara ett sätt att undvika de gamla inkörda spår man 

lätt fastnar i. Det är viktigt att ha i åtanke att ett åtgärdsprogram alltid ska vara 

tidsbestämt. Det som avgör hur länge eleven behöver särskilt stöd är vad den 

föregående utredningen indikerat (Skolverket 2009a). 

  

Skolan bör också ha en nära kontakt med föräldrar och elev och därigenom förvissa 

sig om att stödet motsvarar de behov eleven anses ha. Elever och föräldrar gör 

givetvis egna bedömningar av vilka åtgärder som fungerat och inte fungerat. Dessa 

bedömningar och tankar ska tas med i utvärderingen (Skolverket 2008c). 

 

2.8 Hur ska ett åtgärdsprogram se ut? 

 

Åtgärdsprogrammet bör kortfattat beskriva elevens behov, samt hur skolan planerar 

att hjälpa eleven att nå målen.  Åtgärdsprogrammet kan också innehålla en 

beskrivning av hur skolan och hemmet kan samarbeta (Skolverket 2001a). 

Åtgärdsprogrammet utgör alltså en samlad dokumentation av elevens behov samt hur 

de ska tillgodoses. Det rör sig om ett eller flera konstateranden, till exempel i stil 

med 'Sebastian behöver arbeta i en mindre grupp än hans nuvarande klass, då han har 

svårt att koncentrera sig på skolarbetet med för mycket ljud kring sig.' Om, som i det 

här fallet, eleven behöver skiljas från sin klass eller grupp för en tid, så är det särskilt 

viktigt att en tidpunkt anges när utvärdering av åtgärderna kommer att se. Detta för 

att underlätta en återgång till klassen (Skolverket 2008c). Om eleven har svårigheter 

i flera ämnen ska ändå ett gemensamt åtgärdsprogram utarbetas, då detta underlättar 

överblicken och tydliggör de eventuella svårigheter som är genomgående för eleven. 

Det har visat sig att åtgärdsprogram som innehåller åtgärder som är genomförbara på 

kort sikt, genom tydliga och konkreta åtgärder, har god effekt (Skolverket 2008c). 

Programmet ska också relatera till så väl läroplanernas som kursplanernas mål, både 

på lång och kort sikt. Texten ska uttrycka skolans positiva förväntningar på eleven, 

vilka ska bygga på elevens egna förmågor och intressen. Personliga egenskaper som 

till exempel ”glad” eller ”snäll” räcker inte som beskrivning. Åtgärdsprogrammen 

ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder skolan kommer att vidta, samt hur 

ansvaret för detta fördelats. Det ska tydligt stå hur åtgärderna ska följas, samt när och 



 

hur uppföljningen och utvärderingen kommer att ske (Skolverket 2008c). Asp-Onsjö 

vill dessutom påvisa betydelsen av att de elever som anses vara i behov av 

åtgärdsprogram också har tillgång till detta, då insatserna som sätts in kan vara 

oerhört konsekvensläggande för elevens identitet och självuppfattning (Asp-Onsjö 

2008).  Åtgärderna som kan föreskrivas kan till exempel röra undervisningens 

struktur och organisation, innehållsstrukturer, gruppen i vilken eleven arbetar eller 

vilka läromedel och hjälpmedel som används  (Skolverket 2008c). Det 

rekommenderas att programmet skall vara daterat, samt redogöra för vilka som 

deltagit i utarbetandet. I vissa fall väljer skolan, eleven och föräldrarna att 

underteckna det slutliga dokumentet, någonting som inte anges som ett krav av 

skolverket. 

  

 

2.9 Brister i åtgärdsprogram 

 

Man har funnit kopplingar mellan elever som saknar fullständiga betyg, och en 

avsaknad av åtgärdsprogram. Det finns också exempel på situationer där 

åtgärdsprogram funnits, men där de inte använts som ett redskap för att främja 

elevens lärande och utveckling. Dessutom har det visat sig att elever som saknar 

fullständiga betyg sällan varit delaktiga i utformandet av deras åtgärdsprogram, inte 

heller har elevens föräldrar deltagit (Skolverket 2001b). 

  

Man har efter undersökningar kunnat se att lärare och skolledare tenderar att avvakta 

de första fyra-fem åren, för att endast iaktta barnets svårigheter, innan man väljer att 

göra någon insats. Det här bekräftas också av intervjuade lärare, som anser att skolan 

ofta väntar för länge med att erbjuda och ge stöd (Skolverket 2001b). Det tycks vara 

så att det finns ett samband mellan den negativa utvecklingen hos ett barn med 

svårigheter, och insatser som dröjt (Skolverket 2001a). Det är alltså viktigt att 

rektorn fattar beslutet om utredning relativt kort efter att signaler kring barnets 

svårigheter givits. I en skrivelse av Skolöverstyrelsen (SÖ) beskriver man syftet med 

åtgärdsprogram på följande vis ”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). 

 



 

3 CENTRALA BEGREPP 

3.1 Invandrare, invandrar - och andraspråkselev 

 

Begreppet invandrare innefattar inte en homogen grupp människor. Utan det är ett 

begrepp som började användas officiellt i svenska sammanhang under senare delen 

av 1960-talet (Torpsten 2008). Ordet invandrare definierades av 

invandrarutredningen (SOU 1074:69) som en person som flyttat från ett land vidare 

till ett annat för att under en längre eller också kortare tid bosätta sig där. Denna 

förflyttning mellan länderna hävdar Torpsten (2008) kan vara påtvingad eller 

självvald, antingen flykt eller flytt. Begreppet invandrare kan innefatta personer som 

är födda och uppväxta utomlands. Det kan också innefatta personer som har en 

invandrad förälder eller har svenska föräldrar men själv född utomlands. Likaså kan 

begreppet invandrarelev beskrivas och sättas i bruk på olika sätt säger Torpsten 

(2008). Dels kan det definieras som elev med invandrarbakgrund, eller dels som elev 

med annat förstaspråk än svenska. 

  

Begreppet elev med invandrarbakgrund har sin utgångspunkt från elevens eller 

föräldrarnas födelseland, medan definitionen elev med annat förstaspråk än svenska, 

utgår ifrån elevens språksituation (Elmeroth 1997, Torpsten 2008). 

Invandrarutredningen (SOU 1974:69) påvisar att definitionen invandrarelev används 

rent generellt för alla barn av utländsk härkomst, utan beaktande av vart barnet är 

fött, om det har svenskt eller utländskt medborgarskap. Torpsten (2008) hävdar att 

enligt Invandrarutredningen används begreppet invandrarelev eller invandrarbarn 

vad gäller barn från familjer där båda föräldrarna är födda utomlands. Detta hävdar 

både Elmeroth (1997) och Torpsten (2008) är felaktigt då det inte grundar sig på vart 

själva eleven är född vilket begreppen avser. Elmeroth (2008) understryker just det 

faktum att det är just eleven som begreppen skall avses till. Torpsten (2008) förklarar 

att begreppen och definitionerna är oerhört ”kategoriserande, diskriminerande och 

dysfunktionella” (s, 23), då det i undervisningssammanhang tenderar att markera att 

invandring skulle vara av negativ klang och att invandrarelever skulle vara 

”avvikande eller defekta” (Torpsten 2008). Och som hon också förklarar att 

familjenamn, modersmål eller utseende kategoriserar individer som invandrare, även 

att de själva inte har invandrat. 

  

Då vårt arbetes centrala roll utgår ifrån ämnet svenska som andraspråk, kommer vi i 

arbetet använda definitionen andraspråkselev eller flerspråkig elev när vi diskuterar 

om elever med invandrarbakgrund samt invandrarelever. 

 

3.2 Första- och andraspråk, flerspråkig 

 

Begreppet förstaspråk kan jämföras med modersmål, dvs. det språk en person har 

befäst de första språkliga relationerna på. Torpsten (2008) beskriver också att det kan 

definieras som det första språk en individ tillägnar sig. Förstaspråket befäster en 

individ helt informellt, alltså det sker utan någon officiell undervisning, dvs. den 

naturliga miljön för språket. Definitionen andraspråk får då sin betydelse av att ett 

eller flera förstaspråk redan har befästs när andraspråksinlärningen börjar. 

Andraspråksinlärning innefattar att man i en omgivning lär sig ett nytt språk, där 



 

detta nya språk används som kommunikationsmedel. Tillvägagångssättet är i regel 

detsamma som när ett barn lär sig sitt förstaspråk, då inlärningen till stor del består 

av att ”snappa upp” ord, begrepp och uttryck. Ett andraspråkstillägnande behöver 

rent generellt starkt stöd av undervisning, men den förädlas också starkt informellt 

utanför skolan. Krashen (1987) beskriver hur andraspråket utvecklas precis som 

förstaspråket i språkets naturliga miljö och tillsammans med andra, dessutom blir den 

formella andraspråksundervisningen i en naturlig miljö då eleverna befinner sig i 

Sverige. I Sverige och i den svenskundervisning som direkt riktar sig till elever med 

annat modersmål eller förstaspråk än svenska, rubriceras som svenska som 

andraspråksundervisning. Själva ämnet definieras svenska som andraspråk. Elever 

som deltar i andraspråksundervisning benämns också som andraspråkselever. Viktigt 

är också att förstå att en elev som har två förstaspråk skall ses som tvåspråkig, och en 

elev som har som har två förstaspråk men även tillämpat ett andraspråk skall ses som 

flerspråkig.  

3.3 Varför når så många elever med invandrarbakgrund 

inte målen, och varför sätts inga åtgärdsprogram in? 

3.4 Bakgrundsfaktorer 

 

De bakgrundsfaktorer som forskarna diskuterar inom detta ämne som visat sig ha 

betydelse för studieresultat för elever med invandrarbakgrund, gäller i första hand; 

språk- och kulturgrupp, tillhörighet till två språk och två kulturer, hur lång 

vistelsetiden varit samt den egentliga färdigheten i svenska. Dessutom menar 

Elmeroth (1997) spelar könstillhörigheten en stor roll, samt föräldraengagemanget 

. 

3.5 Språk- och kulturgrupp 

 

Elever som tillhör samma språkgrupp tillhör också i de flesta fall också samma 

etniska grupp. Detta kan vara av betydelse då internationella undersökningar som 

gjorts pekar på att även grupper som blivit utsatta för svår diskriminering även klarat 

sig bra i skolan. De judiska och japanska grupperna har generellt alltid haft en bra 

skolframgång. Detta menar Glazer (Elmeroth 1997) är ett tydligt exempel på att 

klasstillhörighet, då även kulturell bakgrund kan vara en del av förklaringen till 

lyckad skolframgång. Elmeroth återger även en undersökning om hur asiatiska barn 

med samma ekonomiska status och bakgrund presterade mycket bättre än västindiska 

barn i skolan. Detta förklarades av de stereotypiska attityderna hos de västindiska 

lärarna, vilka ansåg ha mycket låga förväntningar på sina elever.  På de asiatiska 

barnen hade lärarna en positiv attityd samt höga förväntningar på sina elever. Den 

sociokulturella bakgrunden och den socioekonomiska bakgrunden är också av stor 

vikt vad gällande attityder och syn på skola och utbildning. Generellt har de föräldrar 

med akademisk utbildning högre krav på sina barn än föräldrar med mycket låg 

utbildning.  

 

  



 

3.6 Två kulturer och två språk 

 

Forskarna är helt ense om att hemspråksundervisningen på sitt modersmål är en 

nyckelroll till tillägnandet av sitt andraspråk. För att kunna tilllägna sig ett 

andraspråk måste eleven kunna känna sig trygg i sitt förstaspråk. Sambandet mellan 

färdigheter i modersmålet och svenska ger underlag för att de båda språken stöder 

varandra menar Elmeroth (1997). Parzyk (1992) upptäckte i en undersökning av 

minoritetsbarn och matematik att elever med invandrarbakgrund som var integrerade 

i svenska klasser fick sämre resultat på nationella prov i matematik. Detta berodde på 

språksvårigheter, samt kulturella skillnader. Finska elever som hade utfört samma 

prov men med undervisning på sitt modersmål klarade sig lika bra som svenska 

elever eller bättre. Detta menar Parszyk (1992) att de kulturella olikheterna förvirrar 

matematikbegreppen. Olika kulturer har olika begrepp och mening och det är svårt 

att direkt översätta. Detta i sin tur påverkar motivationen oerhört då misslyckande 

efter misslyckande till slut kan leda till uppgivenhet. 

 

3.7 Vistelsetid 

 

Hur länge en elev har vistats i det nya landet påverkar givetvis de kunskaper de 

lyckat tillskansa sig i det nya språket. Den kulturella och den sociala integrationen är 

också av stor betydelse. På samma sätt är åldern direkt avgörande för tillägnandet av 

det nya språket. Elmeroth (1997) menar att det generellt går sämre för barn som 

kommer till Sverige efter skolstarten. Två faktorer som verkade av extra stor 

betydelse för elevernas studieval och studieframgång i grundskolan var vistelsetiden 

i Sverige och språkfärdigheten i svenska. Dessa var stark relaterade till varandra, och 

de elever som hade vistats längre i Sverige använde sig också oftare av svenska som 

samtalsspråk hemma. Enligt undersökningar Elmeroth observerat, visade sig att de 

elever som kommit under högstadietiden hade mycket lägre betyg än svenska elever 

eller övriga grupper. De elever som hade kommit under lågstadietiden skilde sig 

endast marginellt med svenska elever. De elever som kommit innan skolstart skilde 

sig inte alls från de svenskfödda eleverna. Ett direkt samband mellan vistelsetid och 

deltagande i modersmålsundervisning var påtagligt och starkt beroende av varandra 

för ett gott tillägnande av det nya språket (Elmeroth 1997). 

3.8 Könstillhörighet 

 

Generellt presterar flickor med invandrarbakgrund bättre än pojkar med 

invandrarbakgrund. Undantaget verkar inom idrott och teknik där pojkarna verkar 

prestera något bättre. Detta kan härledas till flickornas bättre färdigheter i svenska 

språket, och föräldrarnas attityder och uppmuntran till de olika ämnena.  

 

3.9 Föräldraengagemang 

 

Om elever skall kunna nå framgång i skolan är det också av stor betydelse hur 

engagerade föräldrarna är i elevernas skolsituation. Detta gäller alla elever oavsett 

modersmål. Mycket av detta hos elever med invandrarbakgrund gäller också det 

kulturella kapital barnen och föräldrarna har med sig från sitt egna hemland. I många 

länder finns inte ekonomi eller tid för barnen att gå i skola, vilket kan bli förvirrande 



 

och skrämmande för föräldrarna, vilket formar den ibland oengagerade attityden 

gentemot utbildning ifrån föräldrarnas sida. Likadant en rädsla av att barnen skall bli 

så annorlunda än de själva, vad gäller livserfarenheter, utbildning och bättre 

språkbehärskning. 

  

 



 

4 PROBLEM 

 

Syftet med den här uppsatsen är att se hur eleven själv beskrivs i 

åtgärdsprogrammen. Vi vill undersöka var man anser att problemen finns, och vilka 

ordval man gör för att beskriva dessa. Vi vill också veta vilka likheter och skillnader 

som finns i elev- och problembeskrivningarna.  

 

Vår frågeställning inför den här uppsatsen är 

  

- Hur är åtgärdsprogram upprättade, upplagda och formulerade för elever med 

svenska som andraspråk? 

- Vad finns det för likheter/skillnader mellan de fyra åtgärdsprogram vi 

undersökt? 

  

 



 

5 METOD 

 

Enligt Ulla Sjöström (Starrin & Svensson, 1994) är en förutsättning för ett 

meningsfullt vetenskapligt arbete att forskningsfrågan är kreativ, att det finns en 

genuin undran som grund. För att få svar på vår forskningsfråga valde vi att använda 

oss av analys av åtgärdsprogrammen vi fått in, samt att intervjua lärare i svenska som 

andraspråk. Genom att avgränsa det undersökta materialet blir också 

forskningsfrågan mindre omfattade, vilket Hartman (1998, 2004) menar kan vara 

positivt.  

 

5.1 Undersökningsmetod 

 

Vår undersökning är i huvudsak kvalitativ, men med kvantitativa inslag. I och med 

att vi fått så få åtgärdsprogram att arbeta med så har vi haft möjlighet att verkligen 

syna ordval och formuleringar noggrant, någonting som tillhör det kvalitativa. De 

svar vi sökte, till exempel hur elever beskrivs i åtgärdsprogram, är ingenting som är 

mätbart, utan kräver grundlig analys av dokumenten i sig.  

 

Enligt Ejvegård (2009) bör likheter så väl som olikheter beskrivas när 

kvantitativ metod används. Då vi har försökt hitta likheter och skillnader mellan 

åtgärdsprogrammen kan man säga att metoden vi använt även är komparativ. ”Att 

något är kvantifierat betyder att det kan räknas, anges i siffror eller termer som 

motsvarar siffror” (Ejvegård 2009). Kvantitativa undersökningar delar upp 

information i olika klasser vilket gör denna mätbär. Enligt Hartman (1998, 2004) 

räcker det med två av någonting för att kunna mäta, även om den mätningens 

reliabilitet och validitet kan ifrågasättas. När man arbetar komparativt bör man utgå 

ifrån enheter som man tror går att jämföra.  

 

Trots att det inte finns några lagstadgade regler för hur ett åtgärdsprogram 

måste se ut, så kan Skolverkets rekommendationer för upprättande av 

åtgärdsprogram ses som en slags modell för arbetet. Vi utgår från att skolorna vi fått 

dokumenten från läst dessa rekommendationer och därför bör ha samma 

referensramar vid utformandet av åtgärdsprogrammen.  

 

5.2 De intervjuade lärarna  

 

Vi valde att komplettera vår textanalys med intervjuer med två verksamma 

lärare i svenska som andraspråk. Båda lärarna arbetar på Skola B, men vi har inte 

lagt någon vikt vid det. Vår analys gäller endast hur åtgärdsprogrammen är 

utformade, inte vilka som gjort det. Att vi valt att komplettera med intervjuer är för 

att i någon mån få en bild av hur lärarna själva ser på åtgärdsprogrammen. 

Intervjuerna skall endast betraktas som ett litet komplement till den primära 

metoden. Den kvalitativa intervjun passar att använda när man söker en mer 

djupgående kunskap. (Hartman 1998, 2004) Den här metoden är lämplig för att 

undersöka till exempel attityder, förkunskaper, värderingar och intressen. 

Intervjuerna dokumenterades i form av anteckningar som gjordes under samtalets 

gång. En uppenbar felkälla är att en intervju som spelas in på diktafon eller liknande 



 

kan lyssnas på om och om igen, och därmed minimera risken att betydelsebärande 

ord, uttryck eller meningar missas. Vi har valt att inte redovisa intervjuerna separat 

utan istället låta svaren vara insprängda där det varit relevant.  

 

Varje skola har fått en benämning, till exempel Skola A. Varje elev har sedan fått en 

benämning, till exempel Elev 1. Under varje skola har vi fört in de rubriker man valt 

att använda i sina åtgärdsprogram, samt valda citat från dem.  

 

5.3 Utformning av kategorier 

 

Det första steget i det teoretiska urvalet är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att 

snabbt få fram vilka de grundläggande kategorierna är, samt vilka egenskaper de har. 

I vårt fall är de grundläggande kategorierna de rubriker vi formulerat och sedan 

använder för att se likheter och skillnader mellan åtgärdsprogrammen. För att finna 

kategorier att jämföra med varandra, samt begrepp som kan vara intressanta för 

undersökningen, bör dessa i första hand styras av forskningsfrågan (Hartman 1998, 

2004). Genom att läsa igenom åtgärdsprogrammen och leta efter begrepp som tycks 

helt eller delvis svara på frågorna Hur är åtgärdsprogram för elever med svenska 

som andraspråk upprättade samt Vad finns det för skillnader och likheter mellan de 

fyra åtgärdsprogram vi undersökt så kan vissa formuleringar återkomma i texterna. 

Vi har även letat efter särskilt värdeladdade och subjektiva formuleringar. De 

kategorier som utkristalliserats efter närläsningen var: nuvarande problem, positiva 

egenskaper, tillgångar, åtgärder, mål och uppföljning. Vi har också lagt till rubriken 

övrigt för det vi inte tyckte passade in under någon av de övriga. Dessa kategorier 

har gjort det möjligt för oss att sortera in datan under dem för att sedan se likheter 

och skillnader. Svårigheten med att utforma kategorier är att de ibland kan bli tagna 

ur sitt sammanhang och inte alltid representera hela bilden. ”Det är som om man 

skulle analysera musik genom att undersöka hur personer talar om och uppfattar 

enskilda toner [..]; man skulle på det sätet aldrig kunna komma fram till det 

väsentliga, nämligen melodin” (Alvesson, Sköldberg 2008). 

  

5.4 Urval 

 

Vi har jämfört fyra åtgärdsprogram från två olika skolor i Småland. Vi skickade brev 

via e-post med en beskrivning av oss själva och vår förfrågan till en mängd skolor i 

Kalmar samt några kranskommuner (17 skolor sammanlagt). Att vi valde skolor i vår 

geografiska närhet kan enligt Hartman (1998, 2004) kallas för bekvämlighetsurval 

eller tillfällighetsurval. Fördelen med bekvämlighetsurvalet är dess enkelhet, och 

nackdelen den överhängande risken att urvalet inte blir representativt, menar 

Hartman. Få skolor svarade, och en stor del av de åtgärdsprogram vi sedan fick var 

mycket kortfattade och informationsfattiga. Vi valde därför att koncentrera oss på 

fyra åtgärdsprogram från två olika skolor, och istället för att arbeta kvantitativt 

närläsa texterna. Att vi valde just de två skolorna var att de var de två som hade de 

mest utförliga åtgärdsprogrammen. Vi ville ha en större mängd text att arbeta med 

och då blev det naturligt att välja de skolor vilkas åtgärdsprogram innehöll just detta. 

De fyra eleverna (och deras åtgärdsprogram) valdes helt slumpmässigt; vi la åtskilt ut 

skolornas åtgärdsprogram på ett bord och drog två från varje skola. Samtliga elever 

är pojkar, vilket antingen kan vara en slumpmässig fördelning eller tecken på en 



 

överrepresentation av pojkar när det gäller elever som har åtgärdsprogram. Vi har 

dock valt att inte lägga någon större vikt vid könstillhörighet i vår undersökning.  

5.5 Bortfall 

 

Vi fick väldigt få svar från de skolor vi kontaktade. Om många hade svarat och 

därigenom gett oss en större mängd data hade undersökningens validitet höjts 

avsevärt. Hur det kommer sig att så få skolor svarade oss, samt att 

åtgärdsprogrammens kvalitet var så varierande, diskuterar vi vidare i 

diskussionskapitlet.  

 

5.6 Metodkritik 

 

För att kunna generalisera och dra slutsatser av  högre reliabilitet behövs en 

större mängd data. Hartman (2004) skriver att antalet observationer som skall utgöra 

grunden för generaliseringen måste vara tillräckligt stort. Gällande t.ex. enkäter 

menar Ejvegård (2009) att sådana med färre än 40 respondenter knappast är 

meningsfullt att statistiskt bearbeta. Han menar också att när svarsfrekvensen 

understiger 70 % så är det meningslöst att bearbeta svaren. Då vi ursprungligen 

skickade mail till 17 olika skolor men endast använder svar från två av dessa (vilket 

innebär att vi använt material från cirka 12 % av de tillfrågade) kan man enligt 

Ejvegårds (2009) resonemang säga att reliabiliteten hos vår undersökning är låg. Om 

fler skolor responderat hade urvalet blivit annorlunda. Vi tog dock beslutet att istället 

för att använda alla åtgärdsprogram vi fick, göra en närmare och mer djupgående 

analys. Genom att själva begränsa urvalet fick vi kontroll och kunde påverka 

undersökningens karaktär att bli mer kvalitativ.    

 

 För att ett forskningsresultats reliabilitet skall betraktas som hög skall 

liknande undersökningar kunna ske vid andra tillfällen med andra, men likvärdiga 

respondenter, och då generera samma resultat som den tidigare forskningen 

(Hartman 2004). Åtgärdsprogram uppdateras ofta, och när de inte längre är i bruk 

kasseras de. Ett åtgärdsprogram författat år 2020 kommer förmodligen skilja sig från 

ett författat år 2006, då skolans kunskaper om individens behov ständigt utvecklas 

och uppdateras. Man kan också tänka sig att åtgärdsprogram skiljer sig åt beroende 

på vilka studieresultat skolan som upprättat det har. En skola där de flesta eleverna 

når målen har kanske inte samma vana att författa åtgärdsprogram som en skola där 

en stor del av eleverna inte når målen. En analys av åtgärdsprogram påverkas därför 

av vilka åtgärdsprogram som undersöks. Det är även möjligt att föreställa sig att 

personen som analyserar är subjektiv. Hartman (2004) menar att en möjlig felkälla 

kan vara den selektiva uppmärksamheten; många gånger förväntar man sig finna ett 

visst resultat redan innan undersökningen gjorts. Det är enkelt att gå in i arbetet med 

förutfattade meningar, eller att läsa in sina egna förväntningar i de tolkningar som 

görs. Vi har under våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar sett exempel på 

negativ särbehandling av elever med invandrarbakgrund, och kanske är det med 

dessa ’glasögon’ vi betraktar våra forskningsresultat. 

 



 

6 RESULTAT 

 

6.1 Skola A 

 

Skola A är en medelstor skola med elever från förskoleklass till nian. Från skola A 

har vi valt två åtgärdsprogram, ett för en pojke i fyran och ett för en pojke i femman. 

6.1.1 Elev 1, årskurs 4 

 

”Nuläge - Behov utifrån genomförd utredning - på individ- grupp- och 

organisationsnivå” 

  

'[Namn] har behov av att få jobba i liten grupp i matematik och svenska för att han 

ska kunna koncentrera sig på uppgiften. Utredning av Resursgruppen har påbörjats 

under HT-2009, men är ännu ej avslutad.' Av texten framför att elevens behov av 

särskilt stöd finns i ämnena matematik och svenska. Man skriver att en utredning är 

påbörjad, men inte avslutad. Eftersom rubriken tydligt säger 'behov utifrån 

genomförd utredning' kan det tyckas märkligt att det här åtgärdsprogrammet är 

upprättat innan man klarlagt exakt vart problemet ligger. Ett åtgärdsprogram ska 

enligt lagen upprättas först efter genomförd utredning, eftersom det är utredningen i 

sig själv som styr vilka stödinsatser som bedöms behövas.  

  

”Positivt: Förmågor, intressen, tillgångspersoner” 

  

 '[Namn] Glad och trevlig, Bra på att simma-dyka, Gillar att spela ishockey, Bra på 

engelska, Kan mycket, Mamma hjälper med läxor.' Enligt skolverkets allmänna råd 

kring utformandet av åtgärdsprogram ska det finnas en saklighet som genomsyrar, 

det räcker inte med att skriva 'glad och trevlig' som en beskrivning av eleven. I elev 

1's åtgärdsprogram har man skrivit 'kan mycket', vilket är alldeles för löst och vagt 

beskrivet. Vad kan eleven mycket om? Eftersom de positiva saker man skriver i ett 

åtgärdsprogram bör vara direkt relaterat till de områden eleven behöver arbeta med, 

är det inte särskilt relevant att eleven 'gillar att spela ishockey' när 

åtgärdsprogrammet gäller elev 1's kunskaper i matematik och svenska.  

  

”Mål- Långsiktigt, Vilka mål gäller för eleven, klassen, skolan?” 

  

'Klara Nationella proven för år 3 i svenska och matematik i år 4, vt-2010.' Man 

skriver här att elevens långsikta mål är att klara de nationella proven för årskurs tre i 

svenska och matematik. Eftersom eleven går i fyran, och provet är det gällande tredje 

klass, så får man anta att det anses vara den nivån eleven i fråga ligger på. Proven 

ska göras och klaras på vårterminen, vilket innebär att eleven kommer vara ungefär 

ett år efter sina klasskamrater. 

  

”Mål – kortsiktigt, Vilka mål är realistiska att nå för varje nivå till nästa 

utvärderingstillfälle?” 

  

Elev 1 har en relativt stor mängd text under den här rubriken. Bland annat står som 

mål i matematiken att elev 1 ska kunna 'öva geometri - två och tredimensionella 



 

figurer' samt 'kunna göra enkla jämförelser/uppskatta och mäta längder, massor, 

volym och tid.'.  I svenskan skriver man bland annat 'skriva texter med bra handling', 

'stor bokstav, punkt' samt 'samtala och diskutera'. Målen i svenskan är till exempel 

'skriva texter med bra handling'. Det här är ett godtyckligt formuleringssätt. Vad 

innebär en bra handling? Man kan givetvis anta att det som åsyftas här är en text med 

en röd tråd, en början, en mitten och ett slut, med tydliga karaktärer och begriplig 

dialog, samt skiljetecken på rätt ställen. Dock vet vi inte säkert. 

  

”Åtgärder utifrån elevens behov: Vad behöver förändras/utvecklas i skolan - på 

individ-, grupp- och organisationsnivå? Hur ska arbetet gå till? Vem gör vad? 

När ska arbetet ske?” 

  

Åtgärderna som beslutats är sju stycken till antalet för elev 1. Eleven ska läsa högt 15 

minuter/dag hemma, få hjälp med svenskaläxan, gå på så kallad mattespec (alltså 

specialundervisning i matematik) 3.25 timmar/vecka, få matteläxa måndag till 

torsdag varje vecka, få hjälp med matteläxan, ha sin svenskundervisning i en mindre 

grupp i klassen, samt svenska som andraspråk alternativt specialundervisning i 

svenska. De här åtgärderna svarar väl till de mål man formulerat för eleven. Eftersom 

elev 1 har behov av särskilt stöd i matematik och svenska, har man valt några olika 

sätt att arbeta aktivt med just detta. Eleven får hemläxa i så väl svenska som 

matematik, arbeta i mindre grupp i båda ämnena, samt extrahjälp och stöd i 

desamma.  

  

'Utvärdering: Hur? När? Var? Vilka deltar?' 

  

Under den här rubriken står följande 'I skolan tillsammans med [namn], föräldrar, 

spec.lärare och klasslärare'.  Värt att notera som en parentes är att skolan glömt att 

maskera namnet under den här rubriken, och därmed avslöjat elevens identitet. Här 

saknas datum för när och beskrivning hur uppföljningen kommer att ske. 

 

6.1.2 Elev 2, årskurs 5 

 

”Nuläge - Behov utifrån genomförd utredning - på individ- grupp- och 

organisationsnivå” 

  

'SV: Behöver lära fler ord och förstå texterna han läser, Kunna skriva en berättelse 

med röd tråd.', 'MA: Behöver klura på lästalen - rita bilder och tro sig om att kunna 

lösa dem'. 'Eng: Behöver lära fler ord och förstå enkla instruktioner.' Elevens behov 

av särskilt stöd i ämnet svenska är tydligt formulerade här. Eleven behöver alltså 

utvidga sitt ordförråd, öka sin förståelse för texterna han läser, och bli bättre på att 

skriva berättelser med röd tråd.  Matematikens behov är mer svårtolkade. Man menar 

att eleven behöver 'klura på lästalen - rita bilder och tro sig om att kunna lösa dem'. 

Det här syftar förmodligen till att eleven behöver få ett större självförtroende i 

matematiken; kanske ger han upp för snabbt? Man skriver också att eleven ska rita 

bilder när han ska lösa lästalen. Menar man att det är för elevens lärandes skull han 

ska rita, som ett stöd, eller är ändamålet att eleven ska bli duktig på att rita 

matematiska figurer? 

  

”Positivt: Förmågor, intressen, tillgångspersoner” 



 

'Arbetar bra och gör alltid sitt bästa', 'pigg och duktig på idrotten', 'fin utveckling i 

simfärdigheterna', 'bra musiköra'. Den första kommentaren, att eleven arbetar bra 

och alltid gör sitt bästa, är inte knutet till något ämne särskilt, vilket gör att man 

tolkar det som att eleven arbetar bra inom alla ämnen och alltid gör sitt bästa i alla 

skoluppgifter. De andra tre kommentarerna är mer ämnesspecifika och rör idrotten 

och musiken. Ingen av dessa ämnen har eleven några problem i, enligt övriga 

åtgärdsprogrammet. 

  

”Mål- Långsiktigt, Vilka mål gäller för eleven, klassen, skolan?” 

  

'Klara nationella proven i Sv, ma och eng, våren - 10'. Precis som för elev 1 är målet 

för elev 2 att klara nationella proven, här i svenska, matematik och engelska, till 

vårterminen 2010. En väsentlig skillnad är elev 2 kommer att göra sin egen årskurs 

nationella prov, istället för föregående årskurs prov.  

  

”Mål – kortsiktigt, Vilka mål är realistiska att nå för varje nivå till nästa 

utvärderingstillfälle?” 

  

'Sv: Lära fler ord och förstå innehållet i texterna, Kunna skriva en berättelse med 

klart och tydligt sammanhang', 'Ma: Klura på lästalen, rita bilder och tro sig om att 

kunna lösa dem', 'Eng: Behöver lära fler ord och förstå instruktioner'. Här återfinner 

vi i stort sett exakt samma text som fanns under kategorin 'Nuläge'. Man har valt att 

ta de tre behov man sett hos eleven och använda dem som de kortsiktiga målen. Ett 

mål är tillexempel att eleven ska kunna 'tro sig om att kunna lösa dem', när det gäller 

matematiska lästal.  

  

”Åtgärder utifrån elevens behov: Vad behöver förändras/utvecklas i skolan - på 

individ-, grupp- och organisationsnivå? Hur ska arbetet gå till? Vem gör vad? 

När ska arbetet ske?” 

 

'SV: Berättelsebeskrivning i grupp med handledd rättning, Lära fler ord och öka 

läsförståelsen, 2 Lektioner i veckan i liten gr', 'Ma: All matte i liten grupp, hemmatte 

till fredagar, 'Eng: Eng i liten grupp, Eng-läxa till onsdagar, Läxhjälp tisdagar och 

torsdagar', 'SVA: Lästräning - ordkunskap 3x0,5h/v'. Samtliga av de kortsiktiga 

målen, som senare ska leda till uppnåendet av de långsiktiga målen, återfinns under 

rubriken ’Åtgärder’. De svårigheter eleven tycks ha i svenskan väljer man att arbeta 

med genom att låta eleven arbeta i en mindre grupp, att ha handledd rättning (vilket 

vi tolkar som en genomgång av texten tillsammans med en lärare eller 

specialpedagog), samt att eleven ska lära fler ord och öka sin läsförståelse. Dock har 

man inte skrivit vad man menar med 'lära fler ord och öka sin läsförståelse', alltså 

hur man planerar att genomföra detta. I matematiken väljer man även där att separera 

eleven från övriga klassen och låta honom arbeta i en liten grupp, samt att man har 

'hemmatte' till fredagarna. Vi tolkar begreppet hemmatte som en matteläxa helt 

enkelt. Ett av de kortsiktiga målen, och också någonting man konstaterat efter 

genomförd utredning är att eleven behöver 'klura' mer på mattetalen, och använda 

teckning som ett redskap för att klara uppgifterna. Det står dock inte utskrivet under 

åtgärder hur man kommer att arbeta med detta. Kanske ingår det i matematiken i 

liten grupp? I Engelskan är åtgärderna desamma som i matten, undervisning i liten 

grupp samt hemläxa. Man har även lagt till en läxhjälp på tisdagar och torsdagar. 

Ämnet svenska som andraspråk nämns inte i åtgärdsprogrammet för än under 



 

rubriken Åtgärder. Det är därför svårt att veta vad det är man planerar att åtgärda. 

Man kan föreställa sig att man betraktar SVA som ett stöd till den reguljära 

svenskundervisningen, och i sådana fall svarar åtgärderna mycket väl till målen.  

 

”Utvärdering: Hur? När? Var? Vilka deltar?” 

 

Den här rubriken är tom i elev 2's åtgärdsprogram. Om man kommit överrens om när 

utvärdering ska ske, och vem som ansvarar för den, så har man inte någon 

dokumentation kring detta nedtecknat i åtgärdsprogrammet.  

 

6.2 Skola B 

 

Skola B är en relativt stor skola med elever från förskoleklass till nian. Från skola A 

har vi valt två åtgärdsprogram, det ena för en pojke i klass fyra och det andra för en 

pojke i klass ett.  

 

6.2.1 Elev 3, klass 4 

 

”Lägesbeskrivning, Barnet/elevens, föräldrarnas/vårdnadshavarnas och 

pedagogernas allsidiga bild av barnets/elevens styrkor och svårigheter” 

  

"[Namn] har svårigheter med matematik. Hon måste få hjälp och stöd för att nå 

målen, först och främst för år 4 och mer långsiktigt NP i år 5. [Namn] arbetar 

koncentrerat, allra bäst i liten grupp. Behöver konkret material ibland. Eftersom E 

inte nådde målen i matematik för år 3 anser vi att spec.lärares hjälp behövs." Här 

beskrivs att eleven har svårigheter i matematik. Man ser att eleven behöver arbeta i 

en liten grupp, ha tillgång till speciallärare och ibland annat material. Texten är 

konkret skriven. I rubriken ställs frågan vad elevens styrkor så väl som svårigheter 

är. Dock nämner man inte någonting om elev 3’s styrkor här, utan endast svagheter. 

  

”Analys/Problemprecisering, Vilka är svårigheterna? När uppstår dessa? På 

vilket sätt? I vilka situationer? Med vem/vilka?" 

  

"[Namn] uppnådde inte samtliga mål för matematik i NP år 3." Den precisa 

problemformuleringen för eleven är att denne inte uppnått samtliga mål i matematik i 

de nationella proven i årskurs tre. Man skriver ingenting om exakt vilka svårigheter 

som föreligger, utan konstaterar endast att målen inte uppfyllts.  

  

”Mål att arbeta mot, Långsiktiga mål" 

  

"[Namn] ska nå målen för matematik för år 5. (Nat. proven)" Det långsiktiga målet 

man formulerat för eleven är att denne ska nå målen i matematik i årskurs fem.  

  

”Mål att arbeta mot, Kortsiktiga mål" 

  

"Huvudräkning i de fyra räknesätten  i talomr. 0-20. Skriftliga räknemetoder i 

add/sub talomr. 0-200. Förstå de fyra räknesätten och hur de hör ihop. Mönster i 

enkla talföljder samt geometriska mönster. Mäta längder och massor, och kunna 



 

jämföra dem."  De kortsiktiga målen definieras här som konkreta färdigheter, bland 

annat olika räknesätt och talmönster.  

  

”Åtgärder i skolan, På organisationsnivå” 

  

Den här rubriken är tom i elev 3's åtgärdsprogram.  

  

”Åtgärder i skolan, På gruppnivå” 

 

"Två lärare i klassen på mattelektionerna. Den ena av oss sitter ofta med en liten 

grupp, och [namn] ingår i den." Av formuleringen att döma så verkar den här 

rubriken inte innehålla någon förändring för elevens del. Eleven tillhör just nu en 

mindre grupp på matematiklektionerna och kommer att fortsätta göra det. I 

lägesbeskrivningen menar man att elev 3 behöver arbeta i mindre grupp för att 

fungera bäst. Detta har man fångat upp i åtgärderna på gruppnivå. 

  

”Åtgärder i skolan, På individnivå” 

  

"Spec.undervisning två tillfällen/vecka i liten mattegrupp. Möjlighet till mycket 

vuxenstöd och hjälp." Vi tolkar den här rubriken som att eleven utöver 

matematiklektionerna i liten grupp också ska få specialundervisning två gånger per 

vecka, också det i liten grupp. Den här åtgärden på individnivå svarar väl mot det 

tidigare konstaterade behovet att eleven arbetar bäst i en liten grupp.  

  

”Vad hemmet kan bidra med” 

  

"Träna multiplikation och hjälpa till med andra hemuppgifter". Man menar under 

den här rubriken att föräldrarna kan bidra med läxhjälp för att stötta elevens 

utveckling ytterligare. Här förutsätter man att föräldrarna är läs- och skrivkunniga, 

samt själva kan multiplikationstabellen.  

  

”Uppföljning/utvärdering” 

  

"Tidpunkt: Jan 2010, Plats: Klassrum, Ansvarig: Mentor." Som texten tydligt visar 

så har man kommit överrens om tid och till och med plats för utvärderingen, samt 

vem som ansvarar för densamma.  

 

Tillägg, övrigt 

 

Förutom åtgärdsprogrammet som sådant så har även elev 3 ett antal papper med 

dokumenterade uppföljningar, utvärderingar och reviderade åtgärdsprogram.  

6.2.2 Elev 4, klass 1 

 

”Lägesbeskrivning, Barnet/elevens, föräldrarnas/vårdnadshavarnas och 

pedagogernas allsidiga bild av barnets/elevens styrkor och svårigheter” 

  

"Föräldrarna önskar hjälp för att [namn] ska få ett gott svenskt språk. [Namn] är 

aktiv och leker med många i klassen. Han har god arbetsvilja och arbetar på efter 

sin förmåga. [Namn] tycker om matte." Här skriver man att föräldrarna uttryckt en 



 

önskan att eleven ska få ett bra svenskt språk. Eleven beskrivs som aktiv och social, 

samt att han arbetar flitigt efter egen förmåga.  

  

”Analys/Problemprecisering, Vilka är svårigheterna? När uppstår dessa? På 

vilket sätt? I vilka situationer? Med vem/vilka?" 

  

"[Namn] har svårt att lyssna ut vokalerna i ord, vilket gör det svårt att knäcka 

läskoden. Det blir svårt att skriva läsbart. Han behöver öva finmotoriken, att klippa 

och forma bokstäver. Han har god grovmotorik. Han har ibland svårt att göra sig 

förstådd, främst i den fria leken." Elev 4 har svårigheter inom flera aspekter. Dels 

språkigt, men också motoriskt och till viss del socialt. Texten visar att eleven på 

grund av sin outvecklade finmotorik har svårt att skriva läsbart. Han har också 

svårigheter med att göra sig förstådd hos sina kamrater i den fria leken.  

  

”Mål att arbeta mot, Långsiktiga mål" 

  

"Läsa korta texter med flyt. Skriva enkla texter. Få ett väl fungerande svenskt språk." 

De långsiktiga mål man här formulerat är att eleven ska kunna läsa och skriva korta 

enkla texter, samt att få ett väl fungerande svenskt språk.  

  

"Mål att arbeta mot, Kortsiktiga mål" 

  

"Lyssna ut vokalen i ett och tvåstaviga ord, läsa enkla ord." De kortsiktiga målen går 

ut på att eleven ska lära sig höra vokalen i en- och tvåstavliga ord, samt att läsa enkla 

ord. För att uppnå det långsiktiga målet 'skriva enkla texter' saknas ett kortsiktigt mål 

som leder dit. Ingen av de kortsiktiga målen berör skrivandet som sådant. 

  

”Åtgärder i skolan, På organisationsnivå” 

  

"Träffar speciallärare vid tre tillfällen / vecka." Eleven får alltså enligt texten träffa 

en specialpedagog tre gånger i veckan. Det framgår dock inte inom vilket ämne man 

arbetar vid de här träffarna. Eftersom elevens primära problem är dennes kunskaper i 

det svenska språket kan man föreställa sig att specialpedagogen behandlar just dessa 

under de här beskrivna träffarna. 

  

”Åtgärder i skolan, På gruppnivå” 

  

"Riktad hjälp under lektionstid." Under åtgärder i skolan/gruppnivå skriver man att 

eleven får 'riktad hjälp under lektionstid'. Detta tolkar vi som att eleven helt enkelt 

får extra uppmärksamhet av den ordinarie läraren, kanske till och med går före vid 

handuppräckning ibland?  

  

”Åtgärder i skolan, På individnivå” 

  

"Han får direktinstruktioner och extra stöd i klassrummet. Han får anpassat material 

i svenska för att öva upp de färdigheter han behöver." Texten visar här att eleven får 

'direktinstruktioner' i klassrummet. Vi tolkar det här som att läraren kanske skulle 

kunna säga någonting i stil med 'Nu ska hela klassen ta fram matteböckerna. Elev 4, 

ta fram din mattebok', eller någonting liknande. Man skriver också att eleven får 

anpassat material i svenska. Dock vet vi inte om det här materialet är utöver det 



 

ordinarie, eller i stället för. Vi har på vår egna verksamhetsförlagda utbildning sett 

exempel på direktinstruktioner, till exempel i form av att en specifik elev haft ett 

läxschema laminerat och uppklistrat på bänklocket, och att läraren efter 

genomgången läxa pekat på dagen i fråga för att tydliggöra instruktionerna för 

eleven.  

  

”Vad hemmet kan bidra med” 

  

Den här rubriken finns inte med i elev 4's åtgärdsprogram. 

  

”Uppföljning/utvärdering” 

  

"Tidpunkt: 0906" Man har här skrivit ut en tidpunkt för utvärdering, men inte vem 

som ansvarar för att utvärderingen ska ske.  

 

 

 



 

7 DISKUSSION 

 

Vi kommer här att redovisa de resultat vi tycker oss ha funnit efter analyserandet av 

åtgärdsprogrammen, samt diskutera dessa.  

  

Genom de intervjuer vi gjort med de två lärarna i SVA – Svenska som andraspråk, 

har vi förstått att Skola B har rutin kring, och vana av, upprättandet av 

åtgärdsprogram. Det finns också en stor del (dock har vi ingen information om 

exakta siffror) av eleverna på Skola B som är invandrare eller har 

invandrarbakgrund, vilket innebär att man inkorporerat ämnen som SVA och 

modersmålsundervisning på ett annat sätt än en skola med en mer homogent infödd 

svensk elevgrupp. Åtgärdsprogrammen från Skola A innehöll många formuleringar 

och ordval som gjorde oss fundersamma. Det saknades information om uppföljning i 

ett av programmen, och ett annat hade inte avidentifierats helt. Dock visade Skola A 

tydligt en vilja att hjälpa eleverna att nå sina mål, vilket vi tyckte visade sig i 

utförligheten i texterna. Skola B hade en tydlig dokumentation kring uppföljningen 

och utvärderingen av åtgärdsprogrammet, någonting som vittnar om att de insett 

betydelsen av detta. Skola B beskrev också elevernas situationer mer sakligt och 

ämnesförankrat än Skola A. 

  

Följande kategoriseringar kan vi göra av innehållen; 

  

Nuvarande problem 

  

- Samtliga elever vars åtgärdsprogram vi tittat på har problem med svenska 

och/eller matematik 

  

Positiva egenskaper, tillgångar 

  

- I tre av fyra åtgärdsprogram nämns föräldrarna i positiva ordalag och 

beskrivs som resurser för eleven 

- I tre av fyra åtgärdsprogram nämner man elevens goda sociala kompetens 

som en tillgång  

- I två av fyra åtgärdsprogram nämner man elevens sportprestationer som en 

tillgång 

  

Åtgärder 

 

- I fyra av fyra åtgärdsprogram väljs ren färdighetsträning som åtgärd  

- I ett av fyra åtgärdsprogram använder man hemläxa som åtgärd 

- I tre av fyra åtgärdsprogram låter man eleven arbeta i liten grupp i det/de 

ämne(n) han eller hon har svårigheter i 

- I två av fyra åtgärdsprogram får eleverna SVA – Svenska som andraspråk 

som åtgärd 

- I tre av fyra åtgärdsprogram får eleverna specialundervisning i det/de 

ämne(n) han eller hon har svårigheter i 

  



 

 Mål 

  

- I fyra av fyra åtgärdsprogram står ren färdighetsträning som kortsiktigt mål 

- I fyra av fyra åtgärdsprogram står de nationella proven som långsiktigt mål 

  

Uppföljning 

  

- I ett av fyra åtgärdsprogram saknas information fullständigt om uppföljning 

  

Övrigt 

  

- Inget av åtgärdsprogrammen nämner någonting om modersmålsundervisning 

 

7.1 Varför fick vi så få åtgärdsprogram? 

 

Som vi tidigare nämnt har det varit mycket svårt att få åtgärdsprogram från de skolor 

vi kontaktat. Vi har mötts av misstänksamhet och attityder som signalerat att vi var 

till besvär. Anledningarna till att så många skolor inte svarade på våra mail eller 

påstod att inte de inte hade en enda SVA-elev med åtgärdsprogram kan vi bara 

spekulera om. Kanske stämmer det till exempel att en stor skola i en av kommunerna 

inte har någon elev alls med svenska som andraspråk som inte når målen. Kanske är 

det så att skolorna har lägre förväntningar, och därmed lägre krav, på de elever som 

inte har svenska som modersmål. Det kan också vara så att skolorna fortfarande 

känner sig osäkra på exakt hur ett åtgärdsprogram ska utformas och se ut för att på 

bästa sätt vara till gagn för eleven och pedagogerna. Det kan givetvis också vara så 

att skolorna helt enkelt inte hade tid med oss och vår uppsats, även om det känns 

föga troligt att det skulle gälla för samtliga tretton skolor som uteblev.  

 

7.2 Modersmålet inte omnämnt 

 

Ett resultat vår undersökning kom fram till var att ingen av de analyserade 

åtgärdsprogrammen innehöll någon information eller åtgärd kring 

modersmålsundervisningen. Det kan bero på att eleverna har undervisning i sitt 

modersmål och att den fungerar utan problem. Elmeroth (1997) påvisar också den 

positiva innebörden av att ha modersmålsundervisning och hur utveckling på 

modersmålet stöder och utvecklar andraspråket. Forskning visar att 

modersmålsundervisning är av stor vikt, och Ewa Wiren på skolverket säger att ett 

väl utvecklat modersmål har stor betydelse för inlärningen av andra språk och andra 

ämnen. ”När skolledning och lärare får mer kunskap om villkoren i skolan för 

flerspråkiga elever kan verksamheten utvecklas så att dessa elever bättre kommer till 

sin rätt” (Skolverket 2008a). Det kan också vara så att modersmålsundervisningen 

inte nämns i åtgärdsprogrammen på grund av att de helt enkelt inte erbjuds någon 

sådan på skolorna vi fått informationen från. Det krävs minst fem elever som önskar 

samma modersmålsundervisning i en kommun för att undervisning skall bedrivas på 

det språket  (Grundskoleförordningen, 1994:1194).  I de kommuner där få människor 

med invandrarbakgrund och ett annat modersmål än svenska bor kan det vara svårt 

att få till modersmålsundervisning i det önskade språket. Man har sett en drastisk 

sänkning av antalet elever som får modersmålsundervisning. Andelen barn 



 

hemspråksundervisning är idag ungefär 13 procent, jämfört med cirka 65 procent för 

cirka tio år sedan (Skolverket, 2002). Skolverkets lägesbedömning 2005 visar att den 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråksundervisning som bedrivs i 

skolorna har stora brister. Man har sett att de som särskilt drabbas av detta är de 

elever som anlänt till Sverige sent under sin skoltid. I och med detta har skolverket 

bedömt att det kan finnas skäl för att utarbeta ytterligare allmänna råd för 

upprättandet av åtgärdsprogram (Skolverket, 2005). Elmeroth (1997) understryker 

också detta och menar att dilemman i andraspråket kan uppstå eller existera trots 

modersmålsundervisning, men att det troligtvis beror på att eleverna kommit till 

Sverige efter skolstarten.  

  

 

  

 

7.3 Vem äger problemet? 

 

Inget av åtgärdsprogrammen framhöll skolans del i problemet. Man beskriver hur 

eleven är svag i olika ämnen och behöver färdighetsträna på så väl isolerade delar 

som helheter. Pia Lahdenperä menar att när man anser att problemet i skolan endast 

ligger hos eleven så försvagas elevens självbild och också dennes motivation att lära. 

I tre av fyra samt två av fyra åtgärdsprogram nämns elevens sociala kompetens 

och/eller sportprestationer som en tillgång. Enligt Skolverkets allmänna 

rekommendationer för hur ett åtgärdsprogram ska utformas ska texten uttrycka 

skolans positiva förväntningar på eleven, vilka i sin tur ska bygga på elevens egna 

förmågor och intressen. Asp Onsjö (2006) menar att de insatserna som sätts in efter 

ett åtgärdsprogram kan vara oerhört konsekvensläggande för elevens identitet och 

självuppfattning. Då eleven bör ha tillgång till och kännedom om sitt åtgärdsprogram 

och dess innehåll finns det självklart vinster med att även elevens positiva 

egenskaper och förmågor lyfts fram. I ett åtgärdsprogram gällande svenska kan 

elevens idrottsprestationer tyckas irrelevanta, men i ett större sammanhang ger det 

kanske en mer nyanserad bild av eleven. Lahdenpärä (2003) menar att ett av syftena 

med åtgärdsprogrammen var att skapa ett redskap för skolan att få en mer positiv syn 

på eleven. Att läsa igenom och arbeta med ett åtgärdsprogram där bara ens negativa 

sidor och bristande förmågor belyses kan nog upplevas som ledsamt och betungande 

för de allra flesta. Mer relevant hade givetvis varit att fokusera på de styrkor hos 

eleven som kan användas för att utveckla de bristande sidorna, men kanske är det 

inte alltid möjligt. Det är lärarens ansvar att skapa förutsättningar i klassrummet så 

alla barn har möjlighet att lära. Detta är en grundsten i begreppet En skola för alla. 

Det är, menar Lahdenperä, skolans uppdrag att se till att undervisningen anpassas 

efter elevens behov, och inte tvärt om (Lahdenperä 1997). Lisa Asp-Onsjö (2006) 

beskriver en studie från lärarhögskolan i Stockholm om invandrarelevers 

skolsituation där ”problematik föreläggs företrädesvis hos individer som egenskaper 

eller beteenden snarare än att ses till omgivande faktorer”. I tre av de fyra 

åtgärdsprogram vi tittat på nämns föräldrarna i positiva ordalag och beskrivs som 

resurser för eleven. Det bör betraktas som positivt, då t.ex. Asp Onsjö (2006) menar 

att föräldraengagemanget är viktigt för elevens skolframgång. Lahdenperä (2003) 

finner att majoriteten av lärarna i hennes avhandling ansåg att elevernas 

skolsvårigheter berodde  på föräldrarna. I vår undersökning finner vi ingenting som 

stödjer detta, utan lärarna tycks alltså i tre av fyra fall vara positiva till föräldrarna 



 

och deras förmåga att stötta sina barn. Om man som lärare inte har förmåga att 

kommunicera med föräldrarna på grund av en språklig barriär så är det viktigt att 

utforska alla möjligheter att överkomma dessa. Att föräldrarna inte upplevs som 

stöttande kan helt enkelt bero på att information kring t.ex. läxor inte lyckas 

förmedlas från skolan via eleven till föräldrarna. Ett sätt att underlätta kan vara att 

utforma veckobrev och liknande på modersmålet.  

 

 

  

7.4 Föräldraansvaret 

 

Endast ett åtgärdsprogram hade hemläxa som åtgärd för eleven. Om eleven inte får 

hemläxa kommer den att spendera lektionstiden med att försöka komma i kapp 

klassen, vilket gör att eleven hamnar än mer efter de övriga klasskamraterna, vilket i 

sin tur innebär fler missade moment, och så vidare. Dock kan det vara svårt för 

eleven att få hjälp av föräldrarna med sin hemläxa om föräldrarna själva inte har 

någon skolvana eller rent av är illitterata, någonting som är vanligt i många 

utvecklingsländer. Enligt statistiska centralbyrån är Somalia nummer fem på listan 

över länder ur vilka folk flyttar från till Sverige. Över 60 % av befolkningen i 

Somalia är analfabeter, vilket innebär att de inte kan läsa eller skriva en kort enkelt 

text om vardagliga saker (Globalis.se). Elmeroth (1997) understryker betydelsen av  

att det är viktigt att föräldrarna inte känner ”olust” inför skolkontakter.  

I Elmeroths studie ”Alla lika- alla olika” (1997) påvisar hon olika faktorer kring 

föräldrarnas attityder till barnens skolgång i Sverige. Hon menar att föräldrarnas 

attityd till skolan avspeglas till barnen. Föräldrarnas utbildning i hemlandet kan 

också vara av betydelse. Dock menar Elmeroth att det är svårt att ”mäta” 

utbildningsbakgrund för invandrade föräldrar. Enligt henne var många elever i 

studien medvetna om att deras föräldrar förväntade sig goda resultat i skolan. 

Eleverna verkade tycka se ett samband (kanske något påverkade av föräldrarna) 

mellan skolprestationer och yrkeskarriär i framtiden. Detta tror sig Elmeroth (1997) 

bero på den då rådande arbetsmarknaden för invandrare.  

 

  

7.5 De nationella proven 

 

Samtliga åtgärdsprogrammen vi gått igenom anger de nationella proven som ett 

långsiktigt mål. Enligt skolverket är de nationella proven ett sätt att konkretisera 

kursmål, så väl som ett sätt att tydliggöra elevernas starka och svara sidor i ett ämne 

(Skolverket 2009b). De nationella proven genomförs i klass tre, klass fem och klass 

nio. Elev 4 går i klass ett, vilket innebär att denne inte ännu hunnit göra något 

nationellt prov. De andra eleverna går i fyran och femman, och har alltså gjort minst 

ett prov vardera, eventuellt två i elev 2, femteklassarens, fall. Det långsiktiga målet 

som innebär att klara det nationella provet är givetvis en rimlig strävan från skolans 

håll, då skolan ansvarar för att varje enskild elev ska nå målen för grundskolan.  

 

I fyra av fyra åtgärdsprogram anges ren färdighetsträning som åtgärd, och att klara de 

nationella proven som långsiktigt mål. Skolverket har funnit att lärare och skolledare 

tenderar att avvakta i flera år innan de väljer att göra någon mer konkret insats. 



 

Kanske har eleven då hunnit misslyckas med flera nationella prov innan ett 

åtgärdsprogram väl utformas. Syftet med de nationella proven är att stödja en 

likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning (Skolverket 2012a). För att få 

godkänt betyg i ett ämne krävs att man klarar de nationella proven, vilket gör att 

målet att just klara dem är ett givet långsiktigt mål. Man nämner ren 

färdighetsträning, i samtliga fall specificerad men i olika hög grad, som åtgärd för att 

klara proven. I flera av åtgärdsprogrammen är färdighetsträningen otydligt 

formulerad, det är svårt att förstå exakt vad som menas. Man använder formuleringar 

som ’skriva texter med bra handling’ och  ’klura på lästalen’. Kanske skulle eleven 

ha enklare att arbeta med åtgärdsprogrammets mål om formuleringarna var tydligare, 

och t.ex. ’bra handling’ definierades.  

 

7.6 En framtida skola för alla 

 

Trots att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, utövar vi fortfarande ett 

monokulturellt tänkande. Vi tolkar fortfarande vår kultur i Sverige (the West) som 

norm och det centrala. Det är bara en kultur, vår egna, som gynnas (Elmeroth  2008). 

Detta skapar indoktrinering av våra framtida medmänniskor att de, våra svenska som 

andraspråkselever bara är en skugga av andra svenskar. Detta klarläggs också tydligt 

i skolans värld, där hela organisationen kring ämnet är otydliga. Outbildade lärare, 

oklara kursplaner, i vissa fall används det som stödämne, och innefattandet av en 

oerhört låg status. (Elmeroth 2008).  Dessa sorters besparingar som skolorna utövar, 

bidrar till den faktor att eleverna inte heller får den undervisning de är behöriga till 

och kan då heller inte nå målen. 

 

Torpsten (2008) kritiserar detta faktum och klandrar skolorna och lärarnas 

förhållningssätt till andraspråkselever, och får starkt medhåll av Lahdenperä (1997). 

De menar att eleverna kan bli kategoriserade på sätt som gör att invandrarbakgrund 

eller utländsk härkomst ses som ett hinder eller belastning och att skolan skall 

kompensera de brister hemmen eller föräldrarna förutses ha. Lahdenperä (1997) 

poängterar att det som anses annorlunda eller innefattar olikheter i social bakgrund 

och kultur kan medföra dilemman i skolans värld. Olikheter betraktas som problem 

istället för resurser. Det ”normala”, eftertraktade tillståndet ter sig att vara att 

eleverna kommer från hem med motsvarande värderingar, normer och kulturella 

mallar som skolan har eller strävar emot. Att lärarna inbegriper negativa 

förhållningssätt gentemot andraspråkselever kan kanske förklaras eller försvaras av 

att elevernas invandrarbakgrund förmodas medföra problem på grund av de 

olikheterna i värderingar, normer och kulturella mönster. Ifall läraren fordras 

kompensera de brister andraspråkseleverna äger, blir det ett svårt och tungt arbete för 

läraren. Lahdenperä (1997), beskriver det som att barn med invandrarbakgrund blir 

barn med särskilda behov. Torpsten (2008) menar att ”om flerspråkighet ses som ett 

problem antas elever behöva stöd”. Ett ”vi och dom” tänkande utbreder sig och 

uppdelning och särskiljning utövas, eller som Elmeroth (2008) betecknar det; etnisk 

maktordning. 

 

Hyltenstam & Lindberg (2007) hävdar att orsaken till att andraspråkselever tenderar 

att misslyckas i skolan, är de historiska mönster för maktstruktur som utvecklats 

mellan dominerande och underordnande grupper. En grupp innefattar makten och 

tvingar andra grupper att infoga sig på ett sätt som kan gå mot den underordnande 



 

gruppens kulturella och språkliga särart. Vi skapar då ett förtryck. Hyltenstam & 

Lindberg lägger ett stort ansvar på lärarna, och menar att det är genom interaktionen 

mellan lärare och elev som eleven blir stärkt eller försvagad. Elmeroth (2008) 

framhäver att det som vi som pedagoger anser vara normalt kan värderas och 

betraktas på andra sätt av någon som har en annan bakgrund. Hon belyser därmed 

betydelsen av kunskap om andras bakgrund och kultur och hur det kan hjälpa 

pedagogen att få större förståelse och respekt gentemot andra. 

 

Vårt språk, och vår kommunikation människor emellan, är essentiellt för vår 

inlärning och inhämtning av kunskap menar Stefan Andersson och Inge Carlström.  I 

den sociala miljön lär vi oss redskapen vi behöver för att kunna hantera och förstå 

vår omvärld. De här verktygen får vi genom den kultur vi växer upp och lever i. 

(Andersson, Carlström 2005) För en elev som växt upp i krigshärjade områden, varit 

på flykt i månader för att sedan plötsligt förväntas anpassa sig till ett nytt språk och 

en ny struktur i vardagen, kan de verktygen vara helt annorlunda från de verktyg ett 

svenskt barn rustat sig med. I det vi kallar En skola för alla ska det finnas plats för 

alla och envar. Oavsett diagnos och bakgrund ska varje enskilt barn rymmas i vår 

svenska skola, och förhoppningsvis trivas och utvecklas under sin utbildning. Bakom 

tanken En skola för alla finns de demokratiska värderingar vilka är grundpelarna i så 

väl vår lag som vår politik. (Andersson, 1996) I klassrummet ser vi samhället i smått; 

en grupp människor med skilda intressen, olika förutsättningar, av blandad etnisk 

härkomst, sida vid sida. När vi arbetar för integrering i samhället måste vi också 

arbeta för integrering i klassrummet. De djupt rotade föreställningar vi alla bär på 

kommer att styra hur vi upplever situationer och behandlar våra medmänniskor. 

Genom att skärskåda oss själva har vi tagit första steget på vägen till den sanna 

betydelsen av En skola för alla.  

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENSLISTA 

 

 

Tryckta källor 

 

 

Andersson S, Carlström I (2005) Min skola och samhällsuppdraget, Praktik – 

reflektion – utveckling Liber AB, Stockholm 

  

Andersson I (1996) Samverkan – För barn som behöver Folksam: Jönköping 

 

Ejvegård, R (2009) Vetenskaplig metod Studentlitteratur: Lund 

 

Elmeroth, E (1997) Alla lika - alla olika Almqvist& Wiksell: Stockholm  

 

Elmeroth, E (2008) Etnisk maktordning i skola och samhälle Studentlitteratur: Lund  

 

Glazer, N (1987) Cultural differences and equality of educational achievement  

 

Hartman J (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori 

Studentlitteratur, Lund 

 

Lahdenperä, P (2003) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter Elanders Gotab: 

Stockholm  

 

Parszyk, I. M (1999) En skola för andra: Minoritetselevers upplevelse av arbets- och 

livsvillkor i grundskolan Stockholm: HLS förlag 

 

Skolöverstyrelsen. (1987) Skolöverstyrelsens allmänna råd för tillämpning av 

föreskrifterna i läroplanen för grundskolan om individuella åtgärdsprogram för 

elever med svårigheter SÖ-FS 1987:242. Stockholm. 

 

Torpsten, A-C (2008) Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som 

andraspråk och svensk skola Intellecta Docosys: Göteborg  

 

Starrin B, Svensson P-G, (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori 

Studentlitteratur, Lund 

 

 

Elektroniska källor 

 

Asp-Onsjö L (2006) Åtgärdsprogram – Dokument eller verktyg? En fallstudie i en 

Kommun (091101) 

http://www.skolporten.com/art.aspx?id=a0A20000000DcwV&typ=art 

 

Grundskoleförordning (1994:1194) (091120)  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194 

 

Globalis, Analfabetism hos vuxna (över 15 år) (091225) 

http://www.globalis.se/Statistik/Analfabetism#bars  

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.globalis.se%2fStatistik%2fAnalfabetism%23bars


 

 

Skolverket (1998) Nationella kvalitetsgranskningar Skolverkets rapport nr 160. 

(091112) http://www.skolverket.se/publikationer?id=605 

 

Skolverket, (2001a) Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram 

(091121) www.skolverket.se/publikationer?id=888  

 

Skolverket, (2001b) Utan fullständiga betyg - varför når inte alla elever målen?  

(091121) www.skolverket.se/publikationer?id=871  

 

Skolverket, (2002) Pressmeddelande (091121) 

http://www.skolverket.se/sb/d/396/a/1063 

 

Skolverket (2005) Pressmeddelande (091127) 

http://www.skolverket.se/sb/d/204/a/4763 

 

Skolverkets Lägesbedömning (2006) 'Elever med utländsk bakgrund måste få bättre 

stöd' (091112) http://www.skolverket.se/sb/d/1708/a/14583  

 

Skolverket, (2006d) Månadens ord (091121) 

http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/5375;jsessionid=F652DC4F76DC8AA1A

A85 

C6ACF74225  

  

Skolverket (2008a) Nyhetsbrev 'Högst betyg bland elever som får 

modersmålsunderving'  http://www.skolverket.se/sb/d/2544/a/14290  

 

Skolverket, (2008b) Nyhetsbrev, (091212) 'Använd elevernas egen styrka och kraft'  

http://www.skolverket.se/sb/d/2104/a/11625  

 

Skolverket, (2008c) Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram (091121) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1786   

  

Skolinspektionen, (2009) Språk och kunskapsutveckling för barn och elever med 

Annat modersmål än svenska (091202) 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-

granskar 

kvaliteten/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annat 

modersmal-an-svenska/  

 

Skolverket, (2009a) Stödmaterial för arbete med IUP (091218) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2498  

 

Skolverket (2009b) Om nationella prov (091218) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2852 

  

Skolverket, PM, (091202) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/09/05/PM%20Grundskolan%20%C4

p9% 

0080123.pdf  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=605
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fpublikationer%3fid%3d888
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fpublikationer%3fid%3d871
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f396%2fa%2f1063
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f204%2fa%2f4763
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f1708%2fa%2f14583
http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/5375;jsessionid=F652DC4F76DC8AA1AA85C6ACF74225
http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/5375;jsessionid=F652DC4F76DC8AA1AA85C6ACF74225
http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/5375;jsessionid=F652DC4F76DC8AA1AA85C6ACF74225
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f2544%2fa%2f14290
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f2104%2fa%2f11625
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fpublikationer%3fid%3d1786
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskarkvaliteten/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annatmodersmal-an-svenska/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskarkvaliteten/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annatmodersmal-an-svenska/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskarkvaliteten/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annatmodersmal-an-svenska/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskarkvaliteten/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annatmodersmal-an-svenska/
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f2498
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.skolverket.se%2fsb%2fd%2f2852
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/09/05/PM%20Grundskolan%20%C4p9%25%0d0080123.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/09/05/PM%20Grundskolan%20%C4p9%25%0d0080123.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/09/05/PM%20Grundskolan%20%C4p9%25%0d0080123.pdf


 

 

Skolverket (2012a) Om nationella prov (130106) http://www.skolverket.se/prov-och-

bedomning/nationella-prov 

  

SOU, Utbildningsdepartementet, (SOU 1997:108a) (091121) Att lämna skolan med 

rak rygg – Om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att 

förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/22116  

  

Statistiska Centralbyrån (2008) Befolkningsstatistik (091225) 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.sweden.gov.se%2fsb%2fd%2f108%2fa%2f22116
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=dee0140fbe584f228083fd3d76753378&URL=http%3a%2f%2fwww.scb.se%2fPages%2fTableAndChart____231104.aspx

