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Denna studie undersöker vad det är i åtgärdsprogram som överklagats av 
vårdnadshavare till Skolväsendets Överklagandenämnd, som är en del av den 
statliga, juridiskt kontrollerande styrningen av skolväsendet.  
Studien undersöker också hur Skolväsendets Överklagandenämnd beslutat i 
förekomna ärenden samt hur nämnden skrivit fram vägledande råd.  
Fullskalestudien som sträcker sig mellan 11-07-01 till 12-03-01 bygger på 24 
överklagade och granskade åtgärdsprogram, vårdnadshavarnas yttranden 
samt nämndens beslut. 
 
Resultatet visar att vårdnadshavarna, i många fall, överklagar processen,  
hanteringen och genomförandet av åtgärdsprogrammet. Skolväsendets Över-
klagandenämnd granskar och tar beslut utifrån hur väl huvudmannen har följt 
skollagens skrivning kring arbetet med åtgärdsprogram. Nämnden granskar 
innehållet, åtgärderna och åtgärdernas omfattning i förhållande till elevens 
påvisade behov. Av de 24 överklagade åtgärdsprogrammen har nämnden 
avskrivit 7 ärenden som inte uppfyllt kriterierna för ett överklagande. I 10 fall 
har ärendet avslagits och åtgärdsprogrammet fastställts. 7 ärenden har bifal-
lits, där åtgärdsprogrammet upphävts och återvisats till rektor för ny pröv-
ning. I besluten skriver Skolväsendets Överklagandenämnd fram sin bedöm-
ning och ger i förekommande fall råd utifrån ett juridiskt perspektiv. 
 
I diskussionen avhandlas hur tolkningen av skolans uppdrag påverkar elevens 
möjlighet till likvärdig och jämlik utbildning.  
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1 Inledning 
 
 
I skolan som organisation och verksamhet sker ständigt kommunikation 
mellan människor och mellan olika nivåer i organisationen. Vi har som lärare 
varit nyfikna på och intresserade av relationer och på vad som händer i 
kommunikation och möten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Under 
vår utbildning till specialpedagoger har vi fördjupat våra kunskaper genom 
att koppla teorier till den tidigare upplevda praktiken och ytterligare påmints 
om kommunikationens viktiga roll i skolans arbete med elever i behov av 
särskilt stöd. Skolan som myndighet och vi som myndighetspersoner har ett 
stort ansvar för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att lyckas i 
skolan. Alla elever ska, enligt skollagen 3 kap § 3, ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att 
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål (SFS: 2010:800).  
 
En utgångspunkt för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen för 
utbildningen är att särskilt stöd ges till de elever som av olika skäl har svårt 
att nå dessa. Processen för hur särskilt stöd ska ges beskrivs i skollagen i fem 
steg: att uppmärksamma, att utreda, att dokumentera, att åtgärda och att följa 
upp och utvärdera (Ds 2009:25).  I skollagen har rektor ett tydligt ansvar för 
elevernas måluppfyllelse och välmående.  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 
nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev 
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan 
befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas 
om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar 
att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd 
(SFS: 2010:800 kap 3 § 8).   

Åtgärdsprogrammen är det centrala dokumentet för att få arbetet kring elever 
i behov av särskilt stöd verkningsfullt och vårt intresse har tidigt i den här 
utbildningen riktats mot processen kring arbetet med åtgärdsprogram. Ett 
åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd 
tillgodoses. Åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för personalen i 
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planeringen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten kring eleven 
samtidigt som det är en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas 
(Skolverket, 2008).  I arbetet inför den nya skollagen lyftes vikten av 
fungerande åtgärdsprogram fram. Syftet med att ställa krav på upprättandet 
av ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för planering och 
utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens 
fortsatta lärande blir de bästa (Ds 2009:25). Åtgärdsprogrammet ses som ett 
nödvändigt pedagogiskt instrument för planering, uppföljning, utvärdering 
och samarbete mellan elev, lärare, annan personal, elevhälsan och 
vårdnadshavare. Idag regleras arbetet kring åtgärdsprogram i skollagen från 
att tidigare ha reglerats via förordningstexter. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet.  

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas 
(SFS 2010:800 kap 3 § 9). 

Vårdnadshavare har sedan 11-07-01, då den nu gällande skollagen trädde i 
kraft, möjlighet att överklaga beslut om åtgärdsprogram, beslut om att inte 
upprätta ett åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång och beslut om 
enskild undervisning eller undervisning i särskild undervisningsgrupp till 
Skolväsendets Överklagandenämnd. Överklagandemöjligheten ska 
säkerställa att skollagen följs. 

I den nya skollagen är elevhälsans uppdrag främst förebyggande och 
hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas 
(SFS 2010:800).  Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett 
särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och 
utveckling. Elevhälsans arbete ska utgå från ett salutogent hälsoperspektiv 
där hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Utifrån detta perspektiv ska elevhälsan verka för att undanröja 
hinder för elevers lärande och utveckling, vilket förutsätter att man först 
identifierar dessa på såväl organisations- som grupp- och individnivå (Guvå, 
2011). För att elevhälsans arbete ska gagna skolans elever måste dess arbete 
ge effekter på den pedagogiska arenan. När en utredning initieras med 
anledning av att en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd startar en 
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process där elev och vårdnadshavare är beroende av skolans agerande. 
Individens upplevelse av delaktighet, meningsfullhet och begriplighet 
påverkar hur situationen uppfattas, bearbetas och hanteras (Antonovsky, 
1991). Enligt examensordningen ska vi som blivande specialpedagoger visa 
förmåga att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer. Vi ska också visa förmåga att utforma och delta 
i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram (SFS 2007:638).  

Vi är intresserade av att både undersöka och synliggöra vad som ligger 
bakom vårdnadshavares överklagande av åtgärdsprogram och hur 
Skolväsendets Överklagandenämnd beslutar och därigenom fördjupa 
kunskapen om hur man som specialpedagog kan förebygga och stötta alla 
elevers väg till kunskap och utveckling. Arbetet med att utarbeta ett 
åtgärdsprogram är en process som kan riskera att utgå från en asymmetrisk 
relation och där skolan som myndighetsutövare har ett övertag i situationen 
(Rökenäs & Hanssen, 2007).  Forskning som spränger institutionellt 
bestämda ramar för problemtolkning har en viktig uppgift och att ta sin 
utgångspunkt i den svaga partens perspektiv ökar det sociala ansvaret och 
minskar förmyndarskapet (Eliasson, 1995).  
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2 Bakgrund  
 
 

2.1 Skolan som myndighet 
 
 
Den svenska skolan styrs ytterst av staten via politiska beslut tagna i Sveriges 
riksdag och regering.  Styrningen av skolan sker både i en vertikal dimension 
mellan stat och kommun och i en horisontell dimension mellan politiska och 
professionella aktörer på lokal nivå (Pierre, 2008). Styrningen av skolan kan 
ske med tre olika styrmedel, juridiska styrmedel, ideologiska styrmedel och 
ekonomiska styrmedel på både statlig, kommunal och lokal nivå (Jarl, 
Kjellgren & Quennerstedt, 2008). Kommunernas förvaltning och dess 
tjänstemän representerar kontinuiteten i den politiska demokratin och avgör 
vid implementeringen vad det ska bli av de politiska besluten. Tjänstemännen 
måste ständigt beakta lagen, lojalitet gentemot huvudmannen och hänsyn till 
och ansvar för samhällsmedborgarna och demokrativärdena (Lundquist, 
1998).  

För att elevernas rätt till likvärdig utbildning ska kunna garanteras krävs en 
medveten och systematiserad kunskapsöverföring mellan tjänstemän inom 
skolans verksamhet både vad gäller uppdraget som det skrivs i styrdokument 
och vad gäller elevernas varierande förutsättningar. Villkoren för de enskilda 
tjänstemännen har förändrats över tid från det statligt regelstyrda systemet, 
med direkt resurstilldelning och kontroll från länsskolnämndernas 
inspektioner, till det mål- och resultatstyrda systemet där huvudmännen, 
antingen de är kommunala eller fristående, är ansvariga för tolkningen och 
genomförandet av verksamheten. Detta resulterar i stor mångfald i tolkningar 
utifrån givna styrdokument och en tydlig diskrepans mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan vad gäller tolkningarna av vilka 
elever som definieras som elever i behov av särskilt stöd och vilka insatser 
som ges. Detta får konsekvenser för elevernas rätt till likvärdig utbildning 
(Gadler, 2011).  

En viktig del i den juridiska styrningen är att staten via olika kanaler 
kontrollerar att kommunala och av andra huvudmän drivna skolor sköter sitt 
uppdrag utifrån de styrdokument som gäller. När Skolöverstyrelsen lades ner 
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och Skolverket inrättades 1991 var huvuduppgifterna att utveckla och ansvara 
för uppföljning och utvärdering på nationell nivå och att ta fram förslag till 
utveckling av skolan. Under senare delen av 1990-talet blev Skolverkets 
uppgifter mer tillsynsinriktade och man anställde utbildningsinspektörer och 
inrättade en kvalitetsgranskningsnämnd. 2003 tillsattes en ny myndighet, 
Myndigheten för skolutveckling, vilken fick ett utvecklande uppdrag, medan 
Skolverket i sitt dåvarande uppdrag genomförde inspektionsuppdraget 
(Quennerstedt, 2006). 2008 inrättades Statens Skolinspektion som övertog 
tillsynsuppdraget medan Skolverket erbjuder kommuner och skolor råd och 
stöd. Skolverket har upplysningsansvar och föreskriftsansvar vilket betyder 
att de skriver rekommendationer och kommentarmaterial till 
skolverksamheten. Skolinspektionen inspekterar regelbundet, och på 
anonyma anmälningar eller anmälningar som görs av vårdnadshavare eller 
annan medborgare, hur huvudmännen sköter sitt uppdrag genom inspektioner 
på skolorna eller genom granskning av efterfrågat material.  

I förarbetet inför den nya skollagen var Skollagsberedningen och 
Skollagskommitténs överens om att beslut om särskilt stöd är ett så viktigt 
beslut för eleven, eftersom det kan innebära inskränkningar och förändringar 
för eleven, att det bör vara överklagbart. Rätten att överklaga skulle också ge 
en stärkt garanti för rätten till en likvärdig utbildning (Ds 2009:25). 
Riksdagen beslutade enligt förslaget och från och med 2011–07-01 finns en 
möjlighet för vårdnadshavarna att överklaga beslut om åtgärdsprogram, 
beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång 
och beslut om enskild undervisning eller undervisning i särskild 
undervisningsgrupp till Skolväsendets Överklagandenämnd (SFS 2010:800, 
Ds 2009:25; Skolverket, 2012). 

 

2.2 Likvärdighet  
 

Skolan som utbildningsorganisation kan sägas ha olika funktioner vilket ger 
konsekvenser för hur man ser på skolans uppdrag. Om skolan främst ses som 
förvaringsinrättning för ungdomar, arbetskraftsproducent, 
socialisationsinrättning, sorteringsinrättning eller har som mål att förverkliga 
elevens individuella välfärd påverkar hur man ser på skolans roll och 
uppdraget för tjänstemän, politiker och enskilda lärare (Abrahamsson, 1973). 
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En motstridighet i skolsystemet är sorteringsfunktionen, 
jämlikhetssträvandena och socialisationsfunktionen (Lundqvist, 1998).  

Enligt skollag och kursplaner, som är politiskt beslutade, skall skolan 
behandla vissa ämnen och öva vissa färdigheter. Eleverna ska nå vissa 
kravnivåer i de olika ämnena och vissa grundläggande normer och 
värderingar skall gälla. Det svenska betygssystemet bygger på att eleverna 
kan få olika betyg och på det sättet sorteras eleverna som får olika 
möjligheter att fortsätta sin utbildning i olika riktningar. Även om ett mål 
med utbildningspolitiken skulle vara att skapa ökad jämlikhet i samhället 
torde det finnas andra och effektivare vägar att nå det målet (Abrahamsson, 
1973).   

I 1946 års skolkommissions direktiv stod för första gången att skolan skulle 
fostra demokratiska människor, men inte förrän 1974 i SIA-utredningen 
försökte man tolka och ge innehåll åt de olika begreppen en demokratisk 
skola och skoldemokrati. Detta låg sedan till grund för LGR-80. 
Utgångspunkterna var att samhällets demokratiskt valda representanter skulle 
bestämma skolans utformning och innehållet skulle präglas av demokratiska 
värderingar, normer och tolerans mot oliktänkande. Arbetsformerna skulle 
vara demokratiska och skolans mål och utformning skulle ge alla elever 
samma chans. Den svenska skolan skulle stärka demokratin och skapa ökad 
jämlikhet i samhället. I Lpo-94 relateras den normativa demokratisynens krav 
mer till västerländsk humanism och kristen tradition än till demokratin. I en 
normativ demokratisyn bör skolan genomföra en behovsstyrd fördelning av 
resurserna för att möta ojämlika förutsättningar så de mest behövande får 
mest resurser. Kravet på en likvärdig utbildning har varit viktig i 
skolpolitiken men har aldrig helt förverkligats på grund av de skiftande 
förutsättningarna hos de lokala skolorna (Liljeqvist, 1999). Skollagen är 
tydlig med uppdraget att i utbildningen sträva mot att uppväga skillnader i 
elevernas förutsättningar.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 
till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare (SFS: 2010:800 kap 1 § 4). 
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Skollagen är också tydlig med att oavsett var i landet eleverna går har de rätt 
till en likvärdig utbildning. 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas  
(SFS:2010:800 kap 1 § 9). 

Den jämlikhetstradition som låg till grund för grundskolans införande under 
1960- och 70-talen betonar skolans uppgift att verka för ökad social jämlikhet 
mellan grupper i samhället där skolan betraktas som en samhällsutvecklande 
kraft där det gemensamma sätts i fokus. Likvärdighet utifrån denna tradition 
innebär allas lika tillgång till utbildning, kompensatorisk resursfördelning för 
att ge alla reellt lika möjligheter och en strävan efter att ge eleverna en 
gemensam referensram av kunskaper och färdigheter i syfte att kunna utöva 
sin medborgarroll. Detta kan sägas vara grunden i den jämlikhetsgrundade 
värdebasen.  Under det sena 1980-talet infördes talet om valfrihet i den 
skolpolitiska debatten gällande skolans organisation och innehåll. Den 
samtida vridningen i synen på demokrati kan förklara talet om valfrihet och 
dess stora framgång i utbildningspolitiken.  Det sker en rörelse från en 
samhällscentrerad demokratitradition till en individcentrerad demokratisyn 
som banar väg för diskussioner om valfrihet på skolområdet. Den allmänt 
ökade betoningen av valfrihet som det eftersträvansvärda och en förändrad 
demokratisyn medverkar till att vissa aktörer kopplar likvärdighet till 
valfrihet, där skolan betraktas som ett redskap främst för att alla individer ska 
få samma formella möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella 
förutsättningar och planer, detta utgör grundtankarna för den individinriktade 
värdebasen (Quennerstedt, 2006).   

I utbildningspolitiska diskussioner på nationell nivå anses likvärdighet i 
utbildning innebära att målen ska nås och att utbildningen ska anpassas till 
elevernas olika förutsättningar. Olika typer av anpassning av undervisningen 
krävs för, och ses som ett medel för, det primära syftet med likvärdigheten att 
eleverna oavsett var i landet de går ska nå de fastställda målen. Hur lärare och 
skolledare ska delta i arbetet med likvärdigheten förs inte mycket 
diskussioner om på nationell nivå, utan likvärdigheten ses i huvudsak som en 
statlig uppgift. I skolverkets samtal om likvärdigheten finns kommunen med 
som en part. På lokal nivå blir likvärdigheten ett arbete som syns i 
kvalitetsredovisningens uppföljning och utvärdering. Uppdraget på lokal nivå 
anses ge förutsättningar till utbildning i form av lokaler, resurser och 
ekonomi. Innehållet i utbildningen ses som de professionellas arena, med 
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utvärdering och uppföljning som en viktig del i uppdraget (Quennerstedt, 
2006). 

Definitionen ”elever i behov av särskilt stöd” är problematisk när man 
betänker likvärdighet inom skolväsendet. Olika kommuner uppvisar stora 
skillnader i skattad andel ”elever i behov av särskilt stöd”. Generellt får dessa 
elever för lite stöd och dessutom får för få elever särskilt stöd om likvärdighet 
för eleven ska tolkas som en rätt för eleven att nå målen, eftersom en ökad 
andel elever slutar grundskolan utan fullständiga betyg. Kommuner uppvisar 
stora skillnader på andelen skattade elever i behov av särskilt stöd, andel 
elever som får stöd samt andel elever som har åtgärdsprogram (Nilholm, 
Persson, Hjerm och Runesson, 2007).  

 

2.3 Åtgärdsprogram  
 
Åtgärdsprogram som planeringsdokument nämndes första gången i SIA- 
utredningen 1974 (SOU 1974:53). 1976 beslutade riksdagen att 
åtgärdsprogram skulle upprättas om behov fanns. De var tänkta som en 
motvikt till de tidigare handlings- och träningsprogram som ofta gick ut på att 
eleven skulle ”botas” för att sedan kunna återvända till arbetet i klassrummet 
utan att någon förändring behövde ske där (Skolverket, 2001). Tanken med 
att elevens situation ska ses ur ett helhetsperspektiv, att arbetsformer, 
arbetssätt, innehållet i undervisningen och relationerna till de vuxna skulle 
utvecklas har alltså funnits länge. I förarbetet till LGR 80 och i 
kommentarmaterial till läroplanen framkom ännu tydligare att ett 
åtgärdsprogram i första hand handlar om att påverka de förutsättningar som 
eleven arbetar under (Skolöverstyrelsen, 1982:7). 

När grundskolan, i och med LPO 94, blev målstyrd betonades vikten av 
väldokumenterade åtgärdsprogram för de elever som riskerade att inte nå de 
mål som skulle uppnås i år 5 och år 9.  Det beslutades att rektor ansvarar för 
att åtgärdsprogram upprättas och att elever som är i behov av särskilt stöd ska 
få det. I flera offentliga utredningar lyftes sedan frågan om åtgärdsprogram 
och om innehållet i dessa. I utredningarna framfördes återigen vikten av 
helhetsperspektiv på de svårigheter som eleven befinner sig i och att 
åtgärdsprogrammets viktigaste syfte är att påverka förutsättningarna för den 
enskilda elevens deltagande i gruppen (SOU 1997:108; SOU 2000:19).  
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Skolan ska själv kunna utreda och åtgärda elevers särskilda behov i 
skolsituationen och kunna ta ansvar för att lämpliga åtgärder sätts in. 
Svårigheter på skolorna med att utföra utredningarna, se miljöns betydelse för 
elevens utveckling och brist på samarbete med vårdnadshavarna var 
bidragande orsaker till att Skolverket 2008 gav ut allmänna råd och 
kommentarer för arbete med åtgärdsprogram. De allmänna råden är 
rekommendationer till stöd för hur skolans lagar, förordningar och 
föreskrifter kan tillämpas. Råden bör följas om inte skolan kan visa att den 
uppfyller bestämmelsen genom att handla på annat sätt (Skolverket, 2008).  
Nya Allmänna råd om Åtgärdsprogram är under utarbetande 2012. 

Skollagen förtydligar krav på utredning, och om utredningen visar behov av 
åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram eller beslut om att inte skriva 
åtgärdsprogram. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet att medverka i 
utredningen och deras synpunkter och förslag ska vägas in när beslut fattas. 
Åtgärdsprogrammet ska tas fram med beaktande av bestämmelsen om 
särskild hänsyn till barnets bästa (SFS 2010:800). Arbetet med 
åtgärdsprogram syftar till att stärka skolans möjligheter att ta emot så gott 
som alla elever oavsett begåvning och social tillhörlighet och detta kan ses 
som en av byggstenarna i ett demokratiskt samhälle där läskunnighet är en 
förutsättning för möjligheten att kunna delta i olika demokratiska processer.  
I skenet av detta måste beaktas att elever med åtgärdsprogram samtidigt är 
elever som av olika anledningar riskerar att marginaliseras och i värsta fall 
hamna utanför gemenskapen. Många gånger ges stöd som inte stämmer 
överens med behoven och särskiljande lösningar är fortfarande vanliga. 
Samtidigt visar forskning att vårdnadshavares utbildningsnivå har stor 
betydelse för elevens studieresultat och med det perspektivet blir 
åtgärdsprogrammet än viktigare som verktyg för skolan att hjälpa och stödja 
elever som av olika anledningar befinner sig i en komplicerad skolsituation 
(Asp – Onsjö, 2008).  

Åtgärdsprogrammet ska vara ett hjälpmedel och ska utformas för en 
begränsad tidsperiod. I slutet av denna period ska de åtgärder som 
genomförts analyseras och utvärderas. Utvärderingen ska visa vad eleven, 
vårdnadshavarna och skolan tycker har fungerat bra respektive mindre bra så 
att stödet kan förbättras så att det svarar mot elevens behov (Skolverket, 
2008).  
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Trots detta visar forskning att åtgärderna inte förändras över tid utan tenderar 
att vara desamma oavsett hur utfallet ser ut. Skolan erbjuder en paketlösning 
och inget annat (Persson, 2007). Studier visar att åtgärdsprogram tilldelas stor 
betydelse för skolans verksamhet, men även att medicinsk diagnos anses ha 
relativt stor betydelse för tilldelningen och fördelningen av resurser även om 
styrdokumenten är tydliga med att så inte ska vara fallet.  Intervjuade rektorer 
anser att lärarens kompetens är av stor betydelse för att det särskilda stödet 
ska bli verkningsfullt även om elevens behov av stöd inte i första hand ses 
som beroende av förhållningssätt eller undervisningens utformning. Ett 
individuellt perspektiv på elevers skolsvårigheter råder i åtgärdsprogram och 
resulterar därför ofta i åtgärder på individnivå.  Särskild färdighetsträning, 
anpassning av läromedel och av undervisningens arbetsformer är de 
vanligaste åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammen (Giota & 
Emanuelsson, 2011; Isaksson, 2009).   

Vårdnadshavares och elevers upplevelse av processen i arbetet med skolans 
stödåtgärder präglas av kamp för erkännande och inkludering. Dessa brister i 
samarbetet riskerar leda till att eleven inte får de stödåtgärder som han eller 
hon har rätt till, utifrån sina specifika behov (Isaksson, 2009). 

 

2.4 Skolväsendets Överklagandenämnd  
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) finns möjlighet för elever och 
vårdnadshavare att överklaga beslut i fråga om åtgärdsprogram. Överklagan 
sker hos Skolväsendets Överklagandenämnd och kan gälla beslut om 
åtgärdsprogram samt beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram. Beslutet om 
åtgärdsprogram ska vara skriftligt och innehålla en överklagandehänvisning 
samt information om hur elev/vårdnadshavare går till väga vid ett 
överklagande. Ett överklagande måste i förekommande fall skrivas under av 
båda vårdnadshavarna och inom tre veckor skickas till beslutande rektor. 
Rektor kan då upphäva beslutet, står rektor fast vid beslutet skickar rektor  
ärendet vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd tillsammans med 
beslutsunderlaget. Vårdnadshavarna skickar sina yttranden om 
åtgärdsprogrammet samt övrig dokumentation, som de vill åberopa, till 
Skolväsendets Överklagandenämnd. För att nämnden ska pröva ett 
överklagande måste alla kriterier för ett överklagande uppfyllas. Vid 
prövning av ett överklagande fastställer eller upphäver nämnden det 
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överklagade beslutet. Upphävs det överklagade beslutet skickas ärendet 
tillbaka till rektorn som ändrar och omarbetar beslutet. Skolväsendets 
Överklagandenämnd dömer inte utan beslutar i ärendet och vite utdelas inte. 
Principiellt viktiga och vägledande beslut publiceras på Skolväsendets 
Överklagandenämnds hemsida. 

Skolväsendets Överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet vars 
verksamhet styrs av skollagen samt förordning med instruktion för Skolvä-
sendets överklagandenämnd (SFS 2011:557). Nämndens uppgift är att se till 
att skollagens skrivning vad gäller processen följs, den värderar eller kontrol-
lerar inte pedagogiska åtgärder. Nämnden fungerar också som remissinstans 
för lagstiftning främst inom skolområdet. I skollagen finns bestämmelser om 
nämndens sammansättning. Nämnden består av sex ordinarie ledamöter med 
högst två ersättare. Ledamöterna utses för en period om minst tre år av reger-
ingen. Ordföranden och vice ordförande ska vara jurister och ha erfarenhet 
som domare. Nämnden ska ha högst två ersättare som tjänstgör när annan 
ledamot än ordföranden har förhinder. Nämnden är beslutsför när ordföran-
den eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. 
Nämnden bestod vårterminen 2012 av jurister och yrkeskunniga inom skolan 
och elevhälsan. Principiellt viktiga ärenden avgörs av nämnden. I övriga 
ärenden fattar ordföranden själv beslut (Skolväsendets Överklagandenämnd, 
www.overklagandenamnden.se ).  
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3 Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte  
 

Syftet är att undersöka vad det är i åtgärdsprogram som överklagats av 
vårdnadshavare till Skolväsendets Överklagandenämnd. Vi vill också 
undersöka hur Skolväsendets Överklagandenämnd beslutar i förekommande 
fall, för att kunna förstå processen kring åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd. 

  

3.2 Frågeställning 
 

Vad har vårdnadshavare överklagat i de åtgärdsprogram som överklagats till 
Skolväsendets Överklagandenämnd? 

Vilket beslut har Skolväsendets Överklagandenämnd tagit i förekomna 
ärenden?   

Hur skriver Skolväsendets Överklagandenämnd fram beslutet och vägledande 
råd? 
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4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Konstruktion av eleven  
 
Enligt interaktionsteorin utvecklas människor hela livet genom verksamheter 
och i samspel med andra människor och beroende på vilka krav och förvänt-
ningar omgivningen ställer sker utveckling åt olika håll (Bryman, 2011; Eli-
asson, 1995). Identiteten skapar förståelse för vem vi är, vem vi är i relation 
till andra och vilka andra är i relation till oss själva.  Vi får vår bild av oss 
själva genom hur andra människor uppfattar oss och identiteten skapas och 
återskapas i ständiga processer där vi agerar och interagerar med andra män-
niskor (Lundgren, 2006). Elevernas skolidentiteter skapas och konstrueras i 
skolan och vissa elever riskerar att konstrueras som en elev i behov av sär-
skilt stöd.  
 
Ett perspektivskifte i konstruktionen av skolsvårigheter och av vilka elever 
som är i behov av särskilt stöd genomfördes på nationell nivå när skolan blev 
resultat- och målstyrd. De som inte nådde målen i år 5 och 9 skulle få stöd att 
göra det och blev på det sättet elever i behov av särskilt stöd (Isaksson, 
2009). Kritiska röster framfördes mot dessa absoluta kravnivåer vid viss be-
stämd tidpunkt med argumenten att alla elever inte har samma inlärningspro-
cess och möjligheter att vid samma tidpunkt nå angivna kunskapsmål (Ema-
nuelsson, 2002; Emanuelsson, 2006).   
 

Barn och elever synliggörs, bedöms och beskrivs som individer på ett mer 
genomgripande sätt nu än tidigare.  En uppfattning är att barnets eller elevens 
svårigheter upptäcks i förskola eller skola medan ett synsätt utgår från att 
problemen uppstår i mötet med skolans konkreta miljö, organisation och 
undervisningsformer. Den pedagogiska miljön är viktig för elevens förmåga 
till kontroll och behärskande. Pedagogernas förhållningssätt som individer 
gentemot eleven kan och ska kombineras med förståelse för den fysiska 
miljöns, materialens och organisationens påverkan i de konkreta pedagogiska 
rummen. Även om den konkreta miljön, dess material och upplägget av 
undervisningen interagerar med barnet och allt ingår i ett ömsesidigt samspel 
så är den sociala dimensionen av samspelsteorierna svagare och 
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individdimensionen starkare vilket ofta gör att uppmärksamhet på svårigheter 
ses hos individen istället för i samspelet (Nordin-Hultman, 2004).  

Att diskutera en elev i behov av särskilt stöd på skolorna utgår från skolans 
perspektiv.  De statligt satta kravnivåerna för årskurs 3, 6 och 9 ligger till 
grund för när en elev riskerar att bli en elev i behov av särskilt stöd. Enligt 
styrdokumenten är det när en elev riskerar att inte nå målen anmälan ska 
göras till rektor och processen startar.  Det är lärare och rektorer som 
formulerar problemen, definierar och kategoriserar dem. Svårigheterna och 
problemen uppfattas lätt som individuella och riskerar att inte ses som 
situationsbundna eller kopplade till den miljö barnet vistas i (Andreasson, 
2008).  

Lärarens eget förhållningssätt och perspektiv på eleven är utgångspunkten för 
hur diskussionerna, analyserna, de pedagogiska konsekvenserna samt 
åtgärderna kring en elev blir. Med ett punktuellt perspektiv kan läraren redan 
på förhand bestämma vem eleven är och hur eleven ska lyckas i sitt 
skolarbete utifrån exempelvis historiska, sociala, biologiska eller 
psykologiska faktorer. Elevens personliga egenskaper ses ur ett punktuellt 
perspektiv som att de tillhör eleven och är oföränderliga och eleven ses som 
en individ som samspelar med andra individer och där samspelets natur beror 
på vilka individerna är. Ur ett relationellt perspektiv betraktas människor i 
relation till andra människor där lärarens blick inte ser på elevens enskilda 
egenskaper utan ser på eleven som en produkt av de handlingar som 
framträder i relationer mellan eleven och andra människor i olika tid och rum. 
Detta förhållningssätt medför att läraren aldrig på förhand kan bestämma vem 
en annan människa är eller inte är eller vilka mål eleven kommer att lyckas 
med (von Wright, 2000). 

Språket är inte bara ett medel för kommunikation mellan människor utan 
också ett verktyg med vilket vi utforskar världen och vårt eget tänkande (Von 
Wright, 2000). Att prata om eleven på ett visst sätt visar individens 
människosyn, kunskapssyn och syn på utveckling. Studier visar att i 8 fall av 
10 väljer pedagogerna att fokusera brister istället för framgångar. Väljer man 
att se resurserna, förmågorna och de tillfällen som eleven lyckas så är det den 
bilden som förmedlas. Väljer man att se bristerna, svagheterna och de 
tillfällen eleven misslyckas är det den eleven man ser och påverkar 
mottagaren att se. När sedan texten skrivs om eleven befästs tankarna och 
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eleven konstrueras och får en bild av sin identitet utifrån de skrivna 
dokumenten (Hofvendahl, 2006a; Andreasson, 2008, Lundgren, 2006). 

Språkbruket i olika arbetslag kan synliggöras och kategoriseras utifrån hur 
man pratar om elever i behov av särskilt stöd. Genom samtalet om eleven i en 
antingen diagnostisk, dialogisk, expertinriktad, omsorgsinriktad, formalistisk 
eller i en delegationsdiskurs ser åtgärderna i de olika åtgärdsprogrammen 
olika ut. Pedagoger gör ofta förenklingar och kategoriserar elever för att göra 
verkligheten mer hanterbar. Så snart som en kategori är etablerad finns också 
en tendens att hitta elever som passar in i den kategorin. Språket som skolan 
och personalen använder, påverkar också vårdnadshavarnas och elevens 
förutsättningar och möjlighet till delaktighet i processen med att arbeta fram 
ett åtgärdsprogram (Asp-Onsjö, 2006). 

Åtgärdsprogram kan ses som en del av identifieringsprocessen där de 
upplevda skolsvårigheterna dokumenteras och ges en social mening genom 
språket. Dokumenten speglar på detta sätt en bild av den underliggande 
uppfattningen om normalitet och avvikelse i både den statliga inriktningen 
och i den lokala verksamheten. Eleven blir definierad och kategoriserad som 
en elev i behov av särskilt stöd utifrån de ej uppnådda målen och i jämförelse 
med idealbilden av eleven.  Det är också utifrån elevens sociala situation, 
anpassningssvårigheter och sjukdom/hälsa som kategoriseringar görs.  Under 
processen med identifiering och kategorisering av elevens skolsvårigheter 
används ofta sedan tidigare kända och för personalen erfarenhetsmässigt 
närliggande kategorier. Identifieringen och kategoriseringen påverkar 
individens identitet, både genom hur eleven själv förhåller sig till 
kategoriseringen och genom den påverkan omgivningens attityder och 
förväntningar har. Elevernas färdigheter, förmågor och karaktäristiska drag 
beskrivs både av skolans personal och av eleverna själva, ingen förändring 
sker utan eleverna riskerar att låsas i de föreställningar som finns om dem 
(Andreasson, 2008; Isaksson, 2009; Lundgren, 2006). 

Det är genom samspelet som utveckling sker. Ett vardande där samspelet 
mellan de inblandade för processen vidare och där alla utvecklas under tiden 
och ingen på förhand kan förutspå hur resultatet ska bli. Med den relationella 
blicken avstår läraren från det snabba omdömet om elevens förutsättningar att 
lyckas, baserat på yttre kriterier. Skolframgång i ett relationellt perspektiv 
kan med andra ord inte mätas med en generell måttstock utan meningen med 
att lyckas uppstår i den sociala processen då eleven och läraren först i 
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efterhand kan ställa sig frågan; ”Hur blev det?”. Det förhållningssätt vi möter 
andra människor med är avgörande för relationen (von Wright, 2000). 

Att definiera eleven som ”i behov av särskilt stöd” kan riskera att stämpla 
eleven. Stämplingsteorierna går ut på att om en individ blivit etiketterad som 
avvikare blir han bemött av andra enligt denna stämpling och risken är att 
individen själv börjar tro på och acceptera stämplingen (Thornberg, 2006). 
De kategorier vi delar in människor i är socialt konstruerade och baseras på 
skillnader mellan människor till följd av kännetecken eller omdömen som vi 
sätter på individen (Goffman, 2001). Att vara en elev i behov av särskilt stöd 
innebär både att eleven har rätt till särskilda insatser för att ha möjlighet att 
nå kravnivåerna men också att eleven måste förhålla sig till att vara 
definierad som en elev i behov av särskilt stöd med den risk för 
stigmatisering detta medför (Lundgren, 2006; Isaksson, 2009).   

Intentionerna i styrdokumenten är tydliga när det gäller att både eleven och 
vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta i både utredningen och 
utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Deras åsikter och erfarenheter vad gäller 
elevens behov ska väga lika tungt som skolans. Det är viktigt att åtgärderna 
utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål och utvärderas och 
revideras om det visar sig att de inte ger resultat (Skolverket, 2008). 
Utvecklingssamtalet kan vara en start till ett åtgärdsprogram (Ds 2009:25). 

Utvecklingssamtal som studerats har visat att samtalen ofta utgår från att lä-
rarna ska berätta vad de sett hos eleven och försöka få eleven och vårdnads-
havare att förstå vikten av att eleven ändrar beteende eller komma överens 
om åtgärder för fortsatt utveckling. I utvecklingssamtalen används tekniker 
och strategier med välvilliga intentioner vad gäller tankar om delaktighet, och 
tankar om att gemensamma beslut ska tas, men ofta används disciplinär makt 
för att få vårdnadshavare och elever att bekräfta lärarnas tolkningar av ele-
vens situation och behov. När vårdnadshavare, elev och lärare är överens om 
bilden av eleven kan gemensam sak göras angående elevens fortsatta skol-
gång. Skillnaden mellan att stärka och underkuva eleven är hårfin (Lundgren, 
2006).    

Lärarna använder medvetet eller omedvetet vardagligt prat vid samtalens 
inledning för att få eleven och vårdnadshavarna att känna sig välkomna och 
delaktiga. Förändrat tempo, intonation, omtagningar och förmildrande be-
stämningar används när lärarna ska närma sig problem i samtalet för att få 
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vårdnadshavarna och eleven i samma stämningsläge även om problemmo-
menten ofta har en positiv inledning. Avslutningen av samtalen innehåller 
ofta en förfrågan till vårdnadshavarna om fler frågor från dem, men ställs ofta 
i samband med att tid inte finns eller i samband med att läraren plockar ihop 
papper och med kroppsspråk visar att samtalet är över (Hovendahl, 2006b).   

Delaktigheten från vårdnadshavare och elever i framtagandet av åtgärdspro-
gram är begränsad och elevens delaktighet ses inte alltid som någon själv-
klarhet. Mötet med vårdnadshavarna föregås ofta av ett förberedande möte på 
skolan där skolans personal pratar ihop sig innan mötet med vårdnadshavarna 
och på så sätt redan tagit betydelsefulla beslut innan vårdnadshavare och ele-
ver gjorts delaktiga i åtgärdsprogrammet. Vårdnadshavarnas roll blir ofta att 
godkänna och skriva under de åtgärder skolan i realiteten bestämt (Asp-
Onsjö, 2006). Det är läraren som har övertaget i mötet med vårdnadshavarna 
eller eleven och det är alltid skolans ansvar att mötet blir bra och att det blir 
en fungerande dialog. Den assymetriska effekten är rådande när det gäller 
relationen och maktbalansen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Här är 
alltid skolan ansvarig för att relationen bär och fungerar (Jenner, 2000).  

Deliberativa samtal innebär att de inblandade samtalar om något som berör 
dem där skilda perspektiv och åsikter kommer fram och då uppstår ett pro-
blem som väcker frågor och i och med frågorna så utmanas det egna perspek-
tivet. Det deliberativa samtalet handlar om att tolerera och respektera skilda 
uppfattningar och att temporärt komma överens trots att man tycker olika. 
Kunskap eller snarare mening skapas i förhållande till ett problem i en social 
situation där problemets olika sidor belyses och ens egen vanemässiga syn 
utmanas (Englund, 2000). Deliberation är ett ömsesidigt nyanserat övervä-
gande av olika alternativ och åsikter och är starkt kopplat till demokratibe-
greppet. Lärarens uppgift är att sätta upp realistiska mål som eleven klarar att 
uppnå och att motivationen färgas av det man ser som möjligt för stunden 
(Jenner, 2004). Ordet kommunikation har sina rötter i det latinska verbet 
communicare som betyder att göra något tillsammans (Rökenäs & Hanssen 
2007). När människor möts så strävar de efter att finna gemensamma aspek-
ter i sin världsbild och genom den processen skapas en upplevelsegemenskap. 
Genom samtal med en annan människa kan vi utvidga upplevelsegemenska-
pen så att vi förstår den andra människan bättre och tillsammans kan dessa 
två upptäcka sådant som de inte sett innan (Von Wright, 2000 ). Att själv 
kunna påverka sin situation och känna delaktighet ökar motivationen och 
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detta borde därför vara själva grunden i utformandet av åtgärdsprogrammet 
(Jenner, 2004).  

 

 

4.2 Tolkning av uppdraget 
 
Decentraliseringen av skolan under 90-talet var ett vägskäl i skolpolitiken, 
även om minskade resurser, ett ökat antal skolbarn födda utanför Sverige, 
förändringen från regelstyrning till målstyrning också påverkat skolan som 
den ser ut idag (Pierre, 2008).  I ett centraliserat system kan politiken ha lika 
standard, enhetlighet och likvärdighet som mål, medan liknande mål inte kan 
uppnås i ett decentraliserat system. Organisationer, som skolan, som 
förmedlar och uttrycker normer är organisationer där strukturen och 
normerna påverkar och förstärker varandra. Detta gör att förändringar av mål 
eller strukturer tar lång tid och att utvärdering av reformer kan göras först 
långt senare (Fredriksson, 2010). 

Skollag och skolförordningar är den juridiska styrningen och inspektion och 
översyn genomförs av statligt tillsatta myndigheter. Den ökade statliga 
juridiska styrningen, med ökat krav på dokumentation på individnivå, kan ses 
som en följd av att huvudmännen fått ett större inflytande över att definiera 
vilka elever som är i behov av särskilt stöd (Isaksson, 2009). Den ideologiska 
styrningen ska styra inriktningen på innehållet i verksamheten genom 
läroplanerna, på statlig nivå genom lärar- och rektorsutbildning, 
kommentarmaterial och av Skolverket utgivna allmänna råd. På lokal- och 
skolnivå sker den ideologiska styrningen genom utvärdering och 
kvalitetsarbete. Den ekonomiska styrningen sker via utformningen av 
finansiella villkor i anslagssystem och satsningar på olika verksamheter i 
både den statliga, kommunala och i den lokala skolans budget (Jarl, Kjellgen 
& Quennerstedt, 2008). 

Strukturförändringen i svensk skola där detaljstyrda styrdokument har ersatts 
av mål- och resultatstyrning och en kontrollfunktion som förskjutits från en 
juridisk till en ideologisk styrning ger möjlighet till olika tolkningar i 
kommunerna och hos de olika tjänstemännen om hur stort 
handlingsutrymmet är i kommunen. Detta i sig påverkar både lärares och 
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rektorers uppfattning om hur stort handlingsutrymme de har och hur de ser på 
sin roll vilket påverkar hur verksamheten ser ut och hur värdegrunds- och 
kunskapsuppdraget hanteras (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2008). 

Likvärdighet kan tolkas utifrån olika värdebaser, den jämlikhetsgrundade 
värdebasen och den individinriktade. Den tidigare enhetliga innebörden av 
likvärdighet bars upp av den jämlikhetsgrundade tanken men idag utgör den 
individinriktade värdebasen ett alternativ för hur likvärdighet kan tolkas 
(Quennerstedt, 2006). 

Hur samhället ser på skolan som organisation kan påverka hur lärarna ser på 
sitt uppdrag vilket i sin tur kan få konsekvenser för elevernas möjlighet till 
likvärdig utbildning. Marknadsanpassningen av skolan i form av den införda 
skolpengen, vilket gör att elever kan välja skolor inom eller mellan 
kommuner, har påverkat skolorganisationen. Dessutom har de fristående 
skolornas inträde på marknaden ökat konkurrensen mellan de olika skolorna 
och kommunerna. Genom införandet av marknads- och brukarmodellen har 
elevers och vårdnadshavares inflytande över skolan ökats, men skolan ska 
också arbeta för att upphäva skillnader i elevernas förutsättningar, vilket av 
tradition staten setts som garant för. Den byråkratiska- och professionella 
organisationsmodellen utgår från att lärarens yrkesutövning bygger på 
antingen statligt eller kollegialt gemensamt formulerade och fattade beslut 
och kan på så sätt främja likvärdigheten. Marknads- och brukarmodellerna 
utgår från att läraren fattar sina beslut utifrån efterfrågan och krav som elever 
och vårdnadshavare ställer. Vilken av modellerna kommunen och skolan är 
organiserad i och lärarna känner sig mest hemma med påverkar hur de utför 
sitt myndighetsutövande (Fredriksson, 2010).  

Att elever möter olika myndighetsutövning är problematiskt ur ett 
likvärdighetsperspektiv men det är inte bara detta utan även lärarens ålder, 
kön och politiska preferenser som påverkar hur läraren utövar sitt uppdrag 
(Fredriksson, 2010). Läraren är styrd i sitt arbete av skollagen och 
läroplanerna och måste samtidigt ta hänsyn till lojaliteten som arbetsgivaren 
förväntar sig, dessutom är lärarlönerna individuella och spär på 
lojalitetskonflikten ytterligare. Detta sammantaget leder till att det krävs 
kunskaper, yrkesstolthet, mod och oberoende för att klara av att reagera mot 
felaktiga chefsbeslut. Det talas om den ”tysta förvaltningen” där kritiken och 
ifrågasättandet av chefsbeslut kan komma att hämma utvecklingen där de 
professionellas kunskaper och djupgående erfarenheter inte kommer till sin 
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rätt och på sikt hämmar demokrativärdet såväl som ekonomivärdet. 
Lojalitetskonflikten inom lärararkåren är viktig att belysa samtidigt som det 
är viktigt för arbetsgivaren, i skolans fall oftast kommunen, att ta ställning till 
vilken slags kultur som ska råda inom förvaltningen. Tjänstemännen, dit 
lärarna räknas, bör klara av att förhålla sig till de lagar och förordningar som 
reglerar deras uppdrag, och samtidigt stå fast vid det uppdraget oavsett vilken 
politisk retorik som får utrymme i medierna.  Förvaltningsetiken är den etik 
som ska ligga till grund för det offentliga uppdraget och vara känd för de 
anställda, professionsetik har sin koppling till tjänstemannens utbildning och 
yrkeskår medan egenetiken utgörs av individens egna värderingar i olika 
frågor. Vilken av etikerna som råder inom förvaltningen och inom den 
enskilda skolan kan tänkas påverka den enskilde tjänstemannens handlande 
(Lundquist, 1998).  
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5 Metod  
 

För att få svar på våra forskningsfrågor tog vi tidigt kontakt med 
Skolväsendets Överklagandenämnd, efterfrågade de överklagade 
åtgärdsprogram som var granskade och fanns tillgängliga för perioden 2011-
07-01 - 2012-03-01 och bad om en intervju med nämndens ordförande. Vi 
fick möjlighet att intervjua nämndens ordförande på hans arbetsplats och 
intervjufrågorna utgick från våra funderingar kring nämndens uppdrag, 
nämndens sammansättning av professioner samt nämndens bedömning av 
åtgärdsprogram. Ordföranden ville inte att intervjun skulle bandas och vi har 
heller inte redovisat intervjun som en del av vår empiri. Intervjun blev mer av 
ett samtal som gett oss förförståelse och underlag för vår fortsatta studie.  

Förutom de överklagade åtgärdsprogrammen bad vi att få ta del av nämndens 
beslut i ärendena samt övriga handlingar som var kopplade till de 
överklagade åtgärdsprogrammen. Vi informerade om intentionerna i vårt 
examensarbete och efter en dryg vecka kom via posten samtliga överklagade 
och granskade åtgärdsprogram för perioden 2011-07-01 - 2012-03-01, 
vårdnadshavarnas yttrande, nämndens sammanfattning och beslut i ärendet.  

Vi har gjort en omfattande forsknings- och litteraturgenomgång som syftat 
till att ge oss en inblick i vårt intresseområdes forskningsläge och teorier som 
ligger till grund för analysen av empirin. Tidigt i utbildningen har vi båda 
intresserat oss för skolans sätt att konstruera en bild av eleven vilket blev ett 
tema i vårt examensarbete – konstruktion av eleven. Temat Konstruktion av 
eleven bygger på von Wrights interaktionistiska teori. Vi har analyserat 
relationen mellan skola, elev och vårdnadshavare som den beskrivs i 
dokumenten utifrån von Wrights två perspektiv, det punktuella perspektivet 
och det relationella perspektivet. Beroende av vilket perspektiv som 
framträder i relationen konstrueras olika bilder av eleven. Konsekvenserna av 
den bild skolan skapar av eleven har vi sedan analyserat utifrån 
stämplingsteorierna. Vårt intresse för skolans ansvar som myndighet och 
utförandet av myndighetsuppdraget ligger till grund för examensarbetets 
andra tema – tolkning av uppdraget. Vi ser skollagens skrivning om 
processen kring utarbetandet av åtgärdsprogram som central i vårt tema – 
tolkning av uppdraget. Vi har analyserat överklaganden utifrån de brister 
vårdnadshavarna angett utifrån vår tolkning av skollagens skrivning om 
arbetet med åtgärdsprogram. Temana ska inte ses som om de står mot 
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varandra utan är bara ett sätt att tematisera empirin och lyfta problematiken i 
att de olika delarna i skolans uppdrag är tolkningsbara och beroende av 
aktörernas kunskaper. 

I arbetet med frågeställningen ”Vad har vårdnadshavare överklagat” har vi 
genomfört undersökningen på följande sätt. Vi delade upp 
åtgärdsprogrammen mellan oss och numrerade dem. Sedan läste vi våra 
åtgärdsprogram, strök under citat och kommentarer som visade på 
vårdnadshavarnas åsikter och konkreta överklaganden. Vi diskuterade och 
analyserade det vi kunnat utläsa av vårdnadshavarnas yttranden och 
åtgärdsprogrammen när vi träffades och sammanställde detta i ett formulär.  

Vår egen tidigare erfarenhet som lärare och delaktighet i processer i 
utarbetandet av åtgärdsprogram har kompletterats och fördjupats av 
kunskaper och insikter utifrån litteraturen vi läst och de diskussioner vi haft 
tillsammans.  Fler funderingar har kommit till under processen kring detta 
examensarbete och med ökad förförståelse har vi kunnat bearbeta materialet 
ytterligare.  Med vår egen förförståelse baserad på många års yrkeserfarenhet 
inom skolan och kunskap om kontexten har vi läst och diskuterat kring de 
dokument som ingår i studien. Vi har tolkat och analyserat det som 
vårdnadshavarna skrivit i sina yttranden. Vi har utifrån ordval och 
formuleringar som vårdnadshavarna använt presenterat resultatet i kategorier 
för att enkelt presentera empirin. Ett överklagande kan finnas representerat i 
flera kategorier. Vi använder, de i skollagen namngivna delarna i processen i 
utarbetandet av åtgärdsprogram, ”Att uppmärksamma och utreda” – ”Att 
åtgärda”, ”Att följa upp och utvärdera” och ”Vårdnadshavarnas delaktighet” 
som kategorier .    

Här nedan visar vi ett exempel på hur vi använt vår kunskap om kontexten 
och vår förförståelse när vi kategoriserat empirin. Citaten nedan placerar vi 
under kategorin ”Vårdnadshavares delaktighet” men analyserar både utifrån 
arbetets tema Konstruktion av eleven och Tolkning av uppdraget.  

Vi föräldrar har inte suttit ner tillsammans med skolan och utformat senaste 
ÅP utan denna ÅP har skickats per post till oss. 

Ingen av oss föräldrar vart kallade då åtgärdsprogrammet skulle upprättas. 
Fick de i handen vid mötet av rektorn. 

Vi menar att i konstruktionen av eleven krävs för en nyanserad bild en dialog 
och ett samarbete mellan hemmet och skolan. Utifrån vår tolkning saknas det 
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i ovanstående citat. Enligt skollagen ska vårdnadshavare ges möjlighet att 
delta när åtgärdsprogram utarbetas och enligt vår tolkning har 
vårdnadshavarna bakom ovanstående citat inte getts den möjligheten. 

Studien är en fullskalestudie, det vill säga att vi redovisar resultatet utifrån 
samtliga åtgärdsprogram som överklagats och granskats under perioden 
2011-07-01 - 2012-03-01. Resultatet redovisas i löpande text och med 
avidentifierade citat både från vårdnadshavare och nämndens yttranden. Vi 
vill visa på mångfalden i vårdnadshavarnas yttranden om vad som 
överklagats och har inte redovisat antalet inom de olika kategorierna. Hur 
nämnden beslutat i ärendena och hur nämnden skriver fram råden har vi valt 
att konkretisera med hjälp av citat utifrån samma teman och kategorier och 
förtydligar i löpande text.  

 

5.1 Metoddiskussion och metodkritik 
 
Vi valde att göra studien utifrån analys av åtgärdsprogram, texter som skrivits 
av vårdnadshavare och texter som skrivits av Skolväsendets 
Överklagandenämnd. Vi diskuterade tidigt om intervjuer kunde vara en 
metod att få svar på forskningsfrågorna och det skulle naturligtvis ha varit 
möjligt, men vi valde av både tidsmässiga och etiska skäl att använda 
textanalys.  

Studien är en hermeneutisk studie där vi tolkar och försöker förstå det 
vårdnadshavare och nämnd skrivit fram. Reliabiliteten av en studie är ett mått 
på om studiens resultat skulle uppnås vid en ny undersökning och är oftast 
aktuell vid en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011). Eftersom denna 
studie bygger på tolkningar och är mer inriktad på kvalitativ analys blir 
reliabiliteten svår att bedöma. Om man skulle studera överklagade 
åtgärdsprogram om något år skulle fördelningen på avvisade, avslagna och 
bifallna ärenden kanske se annorlunda ut. Ökad medvetenheten om 
överklagandemöjligheten, kunskapsutveckling och nya Allmänna råd som 
kommer ges ut under 2012, skulle kunna ändra fördelningen mellan de olika 
kategorierna. Antalet överklagade åtgärdsprogram skulle kunna öka på grund 
av ökad medvetenhet om rättigheten att överklaga. Antalet överklaganden 
som går vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd kan också minska om 
rektorerna väljer att ändra besluten innan de går vidare till Skolväsendets 
Överklagandenämnd. 
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Validiteten i en tolkningsstudie kan mer jämföras som trovärdighet och 
tillförlitlighet i studien (Bryman, 2011). Vi har i denna studie tolkat texter 
utifrån hur vi läst dem. Materialet vi studerat är omfattande och eftersom vi 
inte bor på samma ort har tillfällena där vi träffats varit få. Vi delade på 
antalet åtgärdsprogram och läste hälften var, var och en sammanfattade sina 
åtgärdsprogram och när vi träffades och gjorde analysen utgick vi från detta.   

När vi startade studien var vi inte medvetna om hur omfattande detta arbete 
skulle bli. Med tanke på att arbetet är ett examensarbete skulle ett urval av 
överklagade åtgärdsprogram vara mer hanterbart och rimligt.  

 

5.2 Etiska övervägningar 
 
Tidigt i våra funderingar kring denna studie diskuterade vi det etiskt rätta 
med att göra detta examensarbete och vi diskuterade också hur och om vi 
skulle kunna intervjua vårdnadshavare för att tydligare se vad som låg bakom 
överklagandet. Vi ansåg att det inte var etiskt rätt att intervjua 
vårdnadshavarna eftersom vi då riskerade att bli en del i en eventuell konflikt 
och de svårigheter vi skulle kunna få att hantera den. Det kunde också vara så 
att konflikten lagt sig och att vi i så fall kanske deltagit i att blåsa liv i den 
igen. Syftet med studien ändrades också under processen och nu menar vi att 
som studien ser ut är den etiskt försvarbar eftersom vi försöker se mönster i 
överklaganden och beslut, och genom att analysera dessa mönster dra 
lärdomar inför vårt förebyggande arbete i elevhälsoarbetet på skolorna. 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets anvisningar beträffande forskning på 
allmänna handlingar. En allmän handling är en handling i offentlig 
verksamhet som inkommer till eller upprättas vid en myndighet. 
Åtgärdsprogram och handlingar som skickas in till Skolväsendets 
Överklagandenämnden blir allmänna handlingar, vilket framgår av nämndens 
hemsida. Grundprincipen i Sverige är att alla allmänna handlingar är 
offentliga och att uppgifter kan omfattas av sekretess om de faller under en 
bestämd paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen. Vid 
samhällsvetenskaplig forskning gäller att uppgifter om enskildas förhållanden 
i utgångsläget ska lyda under sekretess (Vetenskapsrådet, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2012).  



 

  31 (51) 
 

De handlingar vi fick tillgång till var inte avidentifierade, men nämnden har 
gjort viss menbedömning och sekretessbelagt vissa delar i dokumenten. Det 
som sekretessbelagts är uppgifter av personlig karaktär, till exempel 
telefonnummer samt i vissa fall elevens diagnos. Inga journalanteckningar, 
pedagogiska-, psykologiska- eller medicinska utredningar har delgivits oss. 
Det är inte alla personliga uppgifter som är sekretessbelagda och vi ser också 
att visst av vårdnadshavarna inskickat material beskriver elevens diagnos och 
behov på ett relativt utlämnande sätt. 

Vi menar att inget i vårt examensarbete går att koppla till enskilda individer 
eftersom vi i vår empiriska studie bara tittat på vad som överklagats och hur 
nämnden beslutat i ärendet. Om vårdnadshavarna är medvetna om att alla 
dokument de skickar in till Skolväsendets Överklagandenämnden blir 
allmänna handlingar framgår inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  32 (51) 
 

6 Resultat och analys 
 
 
Under perioden 11-07-01 till 12-03-01 har 24 beslut angående 
åtgärdsprogram överklagats till och granskats av Skolväsendets 
Överklagandenämnd. Detta kan ses mot bakgrund av att rätten att överklaga 
ett åtgärdsprogram till Överklagandenämnden började gälla först 11-07-01 då 
den nya skollagen trädde i kraft. Alla kommuner är från och med 11-07-01 
skyldiga att vid ett upprättande av ett åtgärdsprogram informera elev 
och/eller vårdnadshavare om deras rätt till överklagan. Hur nogsamt 
kommunerna följer den plikten finns idag ingen information om. Om det 
finns åtgärdsprogram som överklagats till rektorn på beslutande skola och 
åtgärdats där, och inte gått vidare till Överklagandenämnden vet vi inget om 
vilket betyder att mörkertalet för överklagade åtgärdsprogram är stort. Det 
finns i Sverige idag 290 kommuner och av dessa har överklaganden till 
Skolväsendets Överklagandenämnd skett från kommunala skolor i 20 
kommuner. Vi ser inget mönster i storlek på kommun eller geografiskt 
avstånd till universitet eller högskolor. Åtgärdsprogrammen är upprättade av 
rektorer, lärare, specialpedagoger eller kuratorer. De är upprättade för elever i 
ålderspannet 9-15 år, med störst andel åtgärdsprogram i åldern 9-12. Två 
överklaganden gäller beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. 1/3 av alla 
överklagade åtgärdsprogram gäller flickor medan 2/3 gäller pojkar.    

 

 

6.1 Vad har vårdnadshavare överklagat i de åtgärdsprogram 
som överklagats till Skolväsendets Överklagandenämnd? 
 
Vårdnadshavarna har i sina överklaganden skrivit olika långa yttranden och 

överklagar flera och/eller olika delar i åtgärdsprogrammen. En vårdnadshava-

re kan ha angett alla delar i processen i sitt överklagande, medan andra bara 

överklagat t.ex minskat stöd. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån de i 

skollagen beskrivna steg som processen kring arbetet med åtgärdsprogram 

ska följa. Att upptäcka och utreda, att åtgärda, att följa upp och utvärdera och 

vårdnadshavarnas delaktighet. Ett ärende kan återfinnas i ett, flera eller alla 

processens delar, vilket vi inte valt att redovisa utan redovisar här exempel 

inom varje underrubrik.  
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Att uppmärksamma och utreda  
 
Om en vårdnadshavare, lärare eller annan personal får kännedom om att det 

kan befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska upp-

nås ska det anmälas till rektorn. Denne ska se till att behovet av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. Att vårdnadshavare och skolans personal i vissa fall ser 

olika på behovet av särskilt stöd framkommer i några av de överklagade åt-

gärdsprogrammen. I två fall har det överklagats att rektor inte tagit beslut om 

åtgärdsprogram. I båda dessa överklaganden har vårdnadshavarna sett behov 

av särskilt stöd som en rättighet för sina barn, men skolan har inte bedömt 

eleven vara i behov av särskilt stöd på samma sätt.  

 
”Vi har ännu inte fått ett åp för XX som ger honom det stöd han behöver för att 

tillgodogöra sig undervisningen, vilket är hans lagliga rätt”  

 

Att utredningen av elevens situation kan se olika ut och vara olika heltäckan-

de är också föremål för överklagande från vårdnadshavare.  

 
”Utredningen kan knappast vara ett tillräckligt beslutsunderlag och vi inser 

svårigheten för rektor att fånga upp dessa signaler, viktigare blir ju då det som vi 

föräldrar kan förmedla ” 

”Skolan har inte bedömt hans kunskaper, vilka delar fungerar och om inte så 

måste man kartlägga varför det inte fungerar och hur man ska underlätta för 

honom”   

”beslutet grundar sig inte på en helhetssyn på XX och går emot XX behov”  

När vi analyserar resultaten menar vi att vi ser resultat av både konstruerande 

av bilden av eleven och tolkningen av uppdraget i dessa överklaganden.  

Huvudmännen har ett statligt uppdrag att ordna en likvärdig utbildning, men 

tolkar uppdraget olika och har olika organisatoriska sätt att lösa uppgiften. 

Hur samtalen om skolan förs i kommunen eller på de fristående skolorna, 

vilka satsningar som görs på fortbildning, hur resursfördelningen ser ut och 

hur man på lokal nivå diskuterar vilka elever som är elever i behov av särskilt 

stöd, påverkar elevens vardag. Mycket av det vårdnadshavarna har överklagat 

menar vi har sitt konkreta ursprung i konstruerandet och bilden av eleven. 
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Beroende på vilka signaler, från antingen Skolverket, Skolinspektionen, från 

politiker i media eller i den lokala diskussionen i kommunen, professionerna 

på skolan låter sig påverkas av kommer uppdraget te sig olika ut för den 

enskilde läraren. För eleven blir det synligt i att olika screeningsmaterial 

används, olika vikt läggs vid olika undervisnings- och redovisningsformer 

och även om de nationella proven har införts för att säkerställa en 

likabedömning över nationen kan de bedömas och utföras på olika sätt. 

Lärarens tolkning av de nationella och lokala styrdokumenten påverkas av 

lärarens personliga värdebas och kan på så sätt påverka vilka elever som blir 

elever i behov av särskilt stöd. Vilken värdebas läraren känner sig förankrad 

i, och hur läraren tolkar sitt uppdrag utifrån de olika organisationsmodellerna, 

påverkar hur myndighetsuppdraget utförs och påverkar elevens utbildning.  

 
Att åtgärda 
 

Hur läraren tolkar uppdraget påverkar vilket stöd eleven får och detta får 

konsekvenser för elevens fortsatta skolgång. Många vårdnadshavare har 

överklagat åtgärdsprogrammets innehåll vad gäller fel stöd, brist på stöd och 

minskat stöd. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna överklagar fel stöd 

utifrån att bilden skolan ger av eleven inte stämmer med det stödbehov 

vårdnadshavarna ser och att skolans kunskaper inte är tillräckliga enligt 

vårdnadshavarna. 

 ”Mer svenskstöd behövs men inte på bekostnad av andra ämnen”.  

 

”… att alla individuella anpassningar som skolan kan göra, är ett experi-

menterande på vår bekostnad och att det inte vill fungera på sikt.” 

 

”stödet bör ges av en och samma pedagog som är behörig pedagog med 

specialpedagogisk kompetens”  

 

Brist på stöd och minskat stöd överklagas då vårdnadshavarna upplever att 

stödet funnits, men tagits bort. Detta kan ske till exempel vid stadiebyte eller 

byte av lärare.  

”Vi föräldrar och pedagogerna som arbetar med XX är överens om att han 
fortsatt är i behov av det stöd som han tidigare tilldelats” 
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”Skolan måste definiera i vilken omfattning och form XX kommer få det 
särskilda stöd han behöver och har rätt till och vilka pedagogiska resurser 
som avsätt för detta ” 

 
Att vårdnadshavare upplever att stödet ändrats när eleven bytt lärare menar vi 

visar på bristen av rutiner och svårigheten vid kunskapsöverföring av både 

elevens förutsättningar och skolans uppdrag.  

Flera vårdnadshavare överklagar otydlighet vad gäller stöd, otydliga mål och 
avsaknad av konkreta åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

”Hur assistenten ska hjälpa XX måste specificeras och detaljeras”   

 

”Hur XX behov ska tillgodoses – konkret antal timmar enskilt stöd  

han får i skolan” 

 

Att följa upp och utvärdera  

 
Att det saknas uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder överklagas i 

några fall.   

”…jag vill se ett åtgärdsprogram med uppföljning och utvärdering” 

”skolan måste analysera vad som gick snett förra året och varför samt försöka 

hitta nya lösningar som kan fungera bättre” 

”Vi vill att det framgår hur och när insatserna utvärderas” 
 

Vi tolkar dessa överklaganden som orsakade av otydlighet i rutiner och otyd-

lig pedagogisk ansvarsfördelning. Om otydligheten beror på bristande rutiner 

i upprättandet av åtgärdsprogrammet eller bristande rutiner kring utvärde-

ringen av åtgärdsprogrammet kan vi inte avläsa, men vi menar att det är kun-

skapen hos de enskilda lärarna och tolkningen av uppdraget som är orsaken 

till otydligheten.  

 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
 

I yttrandena från vårdnadshavarna framkommer att samtal har förts med sko-

lan i varierande grad och vi tolkar att det är skolans bild av eleven som vård-

nadshavarna känner sig mer eller mindre tvingade att hålla med om under 
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mötet. Skolans utvecklingssamtal följer enligt forskningen vissa mönster 

(Hovendahl, 2006b; Lundgren, 2006). Vi tolkar resultatet att flera av de 

vårdnadshavare som överklagat åtgärdsprogram inte är nöjda med hur samta-

len förts och inte känt sig delaktiga i konstruerandet av bilden av eleven. 

Språket skolan använder i vardagen avspeglar sig också i dokumenten (jfr 

Andreasson, 2008; Isaksson, 2009; Lundgren 2006). Har vårdnadshavarna en 

känsla av att inte vara delaktiga i utarbetandet och inte känner igen bilden av 

sitt barn finns möjligheten att överklaga åtgärdsprogrammet, vilket dessa 

vårdnadshavare gjort. 
 

”…hade vi utvecklingssamtal och istället för klassföreståndaren kom biträ-

dande rektor som informerade mig om att detta med extraengelska inte var 

ett erbjudande utan ett beslut från skolan som fattas oavsett om föräldrarna 

samtycker eller ej”  

 

”Om detta är ett beslut borde vi fått skriftligt besked om detta”  

 

”dialogen med skolan är mycket bristfällig – vi har inte suttit tillsammans 

med skolan och utformat senaste Åp utan detta har skickats hem per post till 

oss”  

 

”Fick idag vetskap om att ett åtgärdsprogram skickats hem i sonens ryggsäck 

för 2 veckor sedan” 

 

6.2 Vilket beslut har Skolväsendets Överklagandenämnd tagit 
i förekomna ärenden?   
 
Vi har valt att redovisa resultatet i löpande text med citat som exempel på de 
olika bedömningar Överklagandenämnden gjort i de dokument där de skriver 
fram beslutet. Beslutsdokumentet består av dels en beslutstext, en 
sammanfattning av vårdnadshavarens yttrande, skolans yttrande och ett 
avsnitt där nämndens bedömning redovisas. Formuleringarna är juridiska och 
orden avskrivs, avvisas, avslås och bifalls används. När nämnden avskriver 
eller avvisar ärendet har nämnden inte gjort någon bedömning över 
huvudtaget eftersom överklagandet då rent juridiskt inte uppfyller de 
kriterium för överklagande lagen kräver. Att ärendet avslås betyder att 
åtgärdsprogrammet fastställs och att vårdnadshavarna inte kan överklaga 
detta åtgärdsprogram ytterligare. Om ärendet bifalls, bedömer skolväsendets 
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Överklagandenämnd att åtgärdsprogrammet inte uppfyller lagens krav, utan 
återvisar åtgärdsprogrammet till rektor som får ta ett nytt beslut. Av de 24 
överklagade åtgärdsprogrammen har nämnden beslutat enligt nedanstående: 

Ärendet avskrivs 7 st 

Ärendet avslås 10 st  

Ärendet bifalls 7 st  

 

Ärendet avskrivs 

7 av 24 överklagade åtgärdsprogram uppfyller inte kraven för överklagande 
av olika anledningar utan ärendena har avskrivits. Att Skolväsendets 
Överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet med ett juridiskt 
uppdrag blir tydligt här. Nämnden gör ingenting åt ärenden om inte 
kriterierna är uppfyllda. Om bara en vårdnadshavare har överklagat 
åtgärdsprogrammet, om eleven bytt skola, om skolan skrivit nytt 
åtgärdsprogram eller ändrat beslutet avskriver nämnden ärendet. Vissa beslut 
som vårdnadshavare överklagat är heller inte överklagbart enligt skollagen 
och även då avskrivs ärendet. Skolväsendets Överklagandenämnd är en del 
av statens kontrollerande av kommunerna och enskilda skolor. Syftet med 
överklagandemöjligheten är att säkerställa rättsäkerheten för eleven och 
elevens rätt till likvärdig utbildning. Vi tolkar det som om den juridiska 
aspekten är viktigare än att elevens rätt till likvärdighet i utbildningen utreds. 
Om bara en vårdnadshavare skrivit under överklagan avskrivs ärendet och 
elevens situation granskas inte.  

”Överklagandenämnden har vid flera tillfällen förelagt XX att inkomma 
med en överklagandeskrift som är undertecknad av båda vårdnadshavarna. 
Någon sådan har inte inkommit. Överklagandenämnden avvisar därför 
överklagandet.” 

 

Ärendet avslås 

10 av ärendena vad gäller överklagade åtgärdsprogram avslås vilket betyder 
att nämnden fastställt åtgärdsprogrammen även om det funnits tvekan i några 
fall. I dessa har nämnden tydligt skrivit ut vad som bör beaktas i fortsatta 
skrivningar av åtgärdsprogram. 
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”Vid en sammantagen bedömning av åtgärdsprogrammet finner emellertid 
Överklagandenämnden att de brister som påtalats är av en sådan karaktär att 
de kan åtgärdas vid uppföljningen av åtgärdsprogrammet.” 

I analysen av beslutstexten framträder att det framför allt är formen i 
åtgärdsprogrammet som Skolväsendets Överklagandenämnd granskar och 
nämnden har i flera av de avslagna ärendena skrivit fram vad de baserar sitt 
beslut på. Utredningen av eleven är av stor vikt, den ska tydligt kartlägga 
elevens hela skolsituation samt hållas åtskild från åtgärdsprogrammet av 
sekretesskäl. I åtgärdsprogrammet ska tydligt framgå en beskrivning av 
elevens svårigheter, vilka behov eleven har kopplat till de behov som 
utredningen visar på, kortsiktiga och långsiktiga mål kopplat till målen i 
läroplanen samt åtgärder på skolnivå och individnivå. Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet ska framstå som relevanta och vid varje åtgärd ska det 
tydligt anges vem från skolan som ansvarar samt tidpunkt för uppföljning och 
vem som ansvarar för det. Dessa kriterier för ett korrekt skrivet 
åtgärdsprogram motsvarar den skrivning som finns i skollagen och som 
reglerar upprättandet av åtgärdsprogram (SFS 2010:800). 

 

Ärendet bifalls 

I de 7 fall där ärendet bifalls återvisas åtgärdsprogrammet till rektor som får 
en viss tid på sig att upprätta ett nytt åtgärdsprogram. Detta nya 
åtgärdsprogram ska inte skickas in, men om vårdnadshavarna önskar 
överklaga även det är det möjligt.  På samma sätt som formen av 
åtgärdsprogrammen granskats och ansetts tillräckligt bra när ärendet avslås är 
det när ärendet bifalls formen som granskas. I 7 fall av 24 finner nämnden att 
formen och innehållet i de överklagade åtgärdsprogrammen inte uppfyller 
lagens krav utan återvisar beslutet till rektor.  

”Det som är otydligt, och som vårdnadshavarna påpekar, är hur XX behov 
tillgodoses av avsatta personalresurser. Vidare är inte de åtgärder som har 
satts in knutna till aktuell läroplan. Det är inte heller möjligt att värdera 
huruvida de stödåtgärder som är insatta är tillräckliga och adekvata för att 
XX ska kunna nå upp till de kunskapskrav som han minst ska uppnå.” 

Brister i kopplingen till utredning av elevens hela skolsituation, aktuell 
läroplan, samråd med elevhälsan samt tydlighet i vem som ansvarar för 
genomförandet av åtgärder och uppföljning av dessa, är genomgående för 
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Överklagandenämndens samtliga beslut där åtgärdsprogrammet upphävs och 
återvisas till rektor.  

”Trots stor frånvaro pga sjukdom, konstaterad ADHD och 
koncentrationssvårigheter har inte elevhälsan varit inkopplad vid 
upprättandet av åtgärdsprogrammet….” 

”De åtgärder som har satts in har inte knutits till aktuell läroplan och det 
framgår inte vem som har ansvaret för att åtgärdsprogrammet följs upp och 
utvärderas. Det är därför inte möjligt att utvärdera huruvida de stödåtgärder 
som anges i åtgärdsprogrammet är tillräckliga.” 

Vikten av en utredning som visar stödbehovet hos eleven kommenterar 
nämnden. Stödbehovet ska enligt skollagen ligga till grund för det särskilda 
stödet.  

”Rektor har uppgett att XX behov inte har minskat, vilket inte heller 
vårdnadshavarna ansett. Inte heller i övrigt har det framkommit att 
stödbehovet har minskat i omfattning. Det finns därför inte fog för att 
minska stödet.” 

Av åtgärdsprogrammet ska det också framgå hur åtgärderna är kopplade till 
stödbehovet. 

”Av åtgärdsprogrammet framgår inte hur åtgärden, att placera XX i 
halvklassgrupp är kopplat till XX specifika stödbehov.” 

Skolväsendets Överklagandenämnds juridiska uppdrag genomsyrar alla 
kommentarer, men blir extra tydlig i vissa ärenden och i vissa kommentarer. 
Vårdnadshavarna har i detta ärende överklagat brist på samarbete.  

”När det gäller samarbetet mellan vårdnadshavarna och skolan konstaterar 
överklagandenämnden att de åtgärder skolan vidtagit avseende 
vårdnadshavarnas delaktighet vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet 
uppfyller lagens krav. Vad gäller det övriga samarbetet vill 
överklagandenämnden framhålla att skolan och vårdnadshavarna har ett 
gemensamt ansvar för att samarbetet dem emellan fungerar.” 

 

6.3 Hur skriver Skolväsendets Överklagandenämnd fram väg-
ledande råd?  
 
I Överklagandenämndens beslut ges referenser till skollagen (2010:800), 
propositionen (prop.2009/2010:165) eller departementsrapporten som föregår 
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nya skollagen (Ds 2009:25) utifrån de olika överklagade 
åtgärdsprogrammens innehåll. Det är Skolväsendets Överklagandenämnds 
uppdrag i form av juridisk styrning. Nämnden kommenterar om 
åtgärdsprogrammet, som ska utgå från elevens hela skolsituation, har en 
tydlig behovsbeskrivning. Nämnden granskar också om långsiktiga och 
kortsiktiga mål är kopplade till läroplan och kursplanernas kunskapskrav 
samt om åtgärderna, som ska vara kopplade till elevens stödbehov, finns på 
både organisation-, grupp- och individnivå. Kommentarer ges om det framgår 
vem som ansvarar för åtgärderna eller inte, och om det finns uppföljnings- 
eller utvärderingsdatum i åtgärdsprogrammet. Skolväsendets 
Överklagandenämnd gör även en bedömning huruvida vårdnadshavarnas 
möjlighet att medverka i arbetet inför utarbetandet av åtgärdsprogrammet har 
erbjudits i tillräckligt hög grad. Att samråd ska ske med elevhälsan skrivs 
fram i kommentarerna. Detta visar Skolväsendets Överklagandenämnds 
juridiska styrning, men även inslag av ideologisk styrning förekommer i de 
råd nämnden ger. Nämnden ger kritik och förslag på fortsatt inriktning på 
arbetet i processen med åtgärdsprogrammet. Något vi uppmärksammat är att 
nämnden även ger kommentarer om innehåll i åtgärdsprogrammet som 
vårdnadshavarna inte har överklagat. Denna styrning ska omsättas i 
pedagogisk vardag ute i kommunerna och på de lokala skolorna. 
 
Nämnden är tydlig med att påpeka brister i skolutredningen eller avsaknad av 
densamma. Att skrivningar i åtgärdsprogram inte bör bli för utförliga, 
kommenterar nämnden med tanke på att åtgärdsprogram är allmänna 
handlingar. 

 

”Nämnden vill erinra om att det av sekretesskäl är viktigt att utredningen 
om eleven hålls åtskild från åtgärdsprogrammet.”   

I några av beslutstexterna framkommer att skolan önskat göra fördjupade 
utredningar, vilket vårdnadshavarna satt sig emot.  I dessa fall kommenterar 
nämnden vikten av att utredningens beskrivning av elevens förutsättningar 
ska ligga till grund för åtgärdsprogrammet.  

”Skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna vid utarbetandet av 
åtgärdsprogram. Skolan är samtidigt skyldig att vidta de åtgärder som krävs 
för att tillgodose en elevs behov av särskilt stöd.”  

I hur stor uträckning samarbete har skett med vårdnadshavarna i utarbetandet 
av åtgärdsprogrammet kommenteras även om nämnden aldrig kommenterar 
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bemötande eller förhållningssätt utan lämnar den pedagogiska tolkningen till 
skolan. Man framhåller att skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt 
ansvar för att samarbete ska fungera. Beroende på vilken värdegrund man 
utgår från, vilka diskussioner man för och hur man pratar om elevens rätt till 
särskilt stöd kommer samarbetet antingen bli bättre eller inte. 
 
Att det finns ekonomiska realiteter att beakta framför nämnden, men det är 
elevens behov som styr och finns behov hos eleven ska stöd ges. Stödet kan 
vara i form av personella resurser, och Överklagandenämnden är tydlig med 
att de inte beslutar över innehållet i stödet, tidsbegränsning av stödet eller 
stödets omfattning. Nämnden gör ändå vid några tillfällen sådana 
bedömningar och ger rådgivande kommentarer som berör organisationen av 
verksamheten. 

 

”Överklagandenämnden vill framhålla att det är av stor vikt att skolans 

stödarbete i ett ämne inte inskränker den garanterade undervisningstiden i 
något annat ämne. I de fall stödundervisningen förläggs till andra 
ämneslektioner bör skolan dokumentera hur den berörda elevens 
garanterade undervisningstid ska tillgodoses.” 

 
Att pedagogiskt ansvar ska ligga på pedagogiskt utbildad personal 
framkommer i nämndens beslut. Vikten av kompetens hos personalen utifrån 
elevens behov tas upp, även om det i nämndens yttrande framgår att det är 
rektor som beslutar över till exempel bedömning av personalens kompetens. 

 
”…det är av vikt att den assistent som arbetar med XX har tillräcklig 
kompetens i förhållande till XX behov. Vilken kompetens som behövs är en 
fråga som skolans rektor beslutar om.”  

 
Överklagandenämnden visar att de åtgärder som skolan beslutat om och som 
erbjuds eleven inte bara är elevens rättighet utan även en skyldighet som 
åligger eleven att delta i. Skolan har som myndighet möjlighet att kräva av 
elever att delta i stödåtgärder som skolan erbjuder och som motsvarar elevens 
behov. 

”Samtidigt vill Överklagandenämnden understryka att särskilt stöd inte bara 
är en rättighet utan att det också innebär en skyldighet för eleven att delta i 
de stödåtgärder som skolan beslutat om.”  

Beroende på hur skolan och vårdnadshavarna tolkar detta uttalande kan den 
pedagogiska verkligheten för eleven se olika ut.  
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7 Diskussion 
 
  
Vi som specialpedagoger ska enligt examensordningen kritiskt kunna 
identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och analysera 
svårigheter på organisations- grupp- och individnivå. Det är problematiskt att 
åtgärdsprogrammen som verktyg i sig är individinriktade, när behoven och 
åtgärderna ska ses ur ett organisations- grupp och individperspektiv. Den 
juridiska styrningen som i Överklagandenämndens fall bara blir inriktad på 
individens rättsäkerhet och rätt till likvärdig utbildning genom granskning av 
överklagade åtgärdsprogram blir i sig inte ett sätt att komma åt 
grundproblematiken, att elev i behov av särskilt stöd konstrueras utifrån 
skolans mål och kravnivåer. 
 
Att skolan är en myndighet och att vi som specialpedagoger, rektorer och 
lärare är tjänstemän som utför ett myndighetsuppdrag har blivit tydligt för 
oss. Kommunerna som huvudmän har ett stort ansvar när skollag och andra 
styrdokument, som är politiskt beslutade, ska tolkas och genomföras i 
kommunens skolor. Förutsättningarna ser olika ut för kommuner vad gäller 
kunnande, ekonomi samt vilja och förmåga till juridisk och ideologisk 
styrning. Förvaltningstjänstemän, skolpolitiker, rektorer, elevhälsans personal 
och lärare har alla en del i hur likvärdig och också hur jämlik elevernas 
utbildning blir beroende på hur man ser på sitt uppdrag, utifrån vilken modell 
man ser på skolan som organisation samt vilken etik som råder. 

Den statliga styrningen sker både ekonomiskt, juridiskt och ideologiskt varav 
vi valt att fokusera den juridiska och ideologiska styrningen i detta 
examensarbete. Skolväsendets Överklagandenämnd har ett juridiskt 
kontrollerande uppdrag vad gäller likvärdigheten inom svenskt skolväsende. 
Att statens uppdrag riktats mer mot kontroll av kommunernas verksamhet än 
vad som skett historiskt sett visar på vilken syn på förändring som råder idag 
inom den svenska skolpolitiken. Staten använder både utbildning, via lärar– 
och rektorsutbildningen, men även kontroll, via Skolinspektion och 
Skolväsendets Överklagandenämnd, som förändringskanaler. Vi anser att 
kontrollfunktionen är den dominerande.  

Skolväsendets Överklagandenämnd är en kontrollerande del av den juridiska 
styrningen som staten utför. Överklagandenämndens uppdrag är tydligt (SFS 
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2011:557). Nämnden ska se till att utbildningen ser likvärdig ut i Sverige och 
att skolorna följer och tolkar skollagens skrivning på ett likvärdigt sätt vad 
gäller återgärder och dokumentation av elever i behov av särskilt stöd.  24 
åtgärdsprogram har överklagats till Skolväsendets överklagandenämnd under 
perioden. 11-07-01 till 12-03-01. Av dessa har 17 åtgärdsprogram granskats 
av nämnden, varav 10 fastställdes och 7 återvisades till rektor för nytt beslut. 
De 7 åtgärdsprogram som inte granskats av nämnden uppfyllde inte de 
kriterier som ställs för granskning. Av alla åtgärdsprogram som upprättas i 
Sverige är det inte många som granskats av nämnden och än mindre som 
upphävts och återvisats till skolorna.  
 
Vi har i denna studie tolkat att vårdnadshavarnas överklaganden till 
Skolväsendets Överklagandenämnd i de flesta fall handlar om det 
pedagogiska/ideologiska uppdraget, hur kommunerna i förekomna fall 
hanterat jämlikheten. Överklaganderätten, som regleras i skollagen och 
Skolväsendets Överklagandenämnds uppdrag, gäller den juridiska styrningen 
och likvärdigheten i elevernas skolgång. Vi ser här en diskrepans mellan vad 
som kan överklagas juridiskt och vad som överklagas av vårdnadshavarna 
och ställer oss frågan hur detta påverkar skolans pedagogiska arbete med 
berörda elever. De beslut som Skolväsendets Överklagandenämnd tagit i de 
åtgärdsprogram som överklagats visar på att det är den juridiska formen och 
inte åtgärderna och verksamheten i sig som granskats. Nämnden är tydlig 
med att den inte beslutar över innehållet i stödet, tidsbegränsning av stödet 
eller stödets omfattning, även om den via sina rådgivande kommentarer utför 
även ideologisk styrning. 

I flera av de överklagade åtgärdsprogrammen ligger en konflikt eller i alla 
fall brist på kommunikation bakom överklagandet. Vår tolkning är att 
otydlighet råder på skolorna vad gäller struktur och rutiner i processen i 
utarbetandet av åtgärdsprogrammen. De till formen otydliga 
utvecklingssamtalen gör ibland att det blir svårigheter med att samtala om 
eleven. Hos en vårdnadshavare som överklagar är det i de flesta fall, där 
skolan och vårdnadshavarna inte har samma bild av eleven, i 
utvecklingssamtalet som känslan av brist på delaktighet börjar. Möjligheten 
att i deliberativa samtal lyfta skilda perspektiv och åsikter, där tolerans och 
respekt råder, ska inte hänga på den enskilda lärarens egenetik utan vara en 
etik som genomsyrar verksamheten. Utvecklingssamtal riskerar att bli samtal 
där skolan som myndighet har övertag och blir inte det samtal mellan tre 
jämbördiga parter det är ämnat att vara. Känslan av meningsfullhet, 
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delaktighet och begriplighet hos alla inblandade påverkar processen kring 
arbetet med åtgärdsprogrammet och individens upplevelse blir grunden för 
hur situationen uppfattas, bearbetas och hanteras. Elevhälsans nya roll ska 
enligt skollagen vara proaktivt och utgå från ett salutogent hälsoperspektiv, 
där bra och tydliga utvecklingssamtal bör vara en grund för samverkan och 
samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare. 
 
De flesta åtgärdsprogram visar en punktuell bild av eleven där elevens 
egenskaper och beteende blir individbundna och inte situationsbundna. 
Konstruerandet av eleven ”i behov av särskilt stöd” som vi ser den skriven i 
åtgärdsprogrammen har föregåtts av samtal mellan personal, vårdnadshavare 
och elev. Det behövs kunskap hos rektorer och lärare om vad det faktiskt 
innebär att bli ”ett barn i behov av särskilt stöd” och lyhördhet inför 
vårdnadshavares kunskaper. Detta för att de inblandade ska kunna mötas i en 
jämlik samtalssituation för att undvika att hamna i en asymmetrisk 
maktrelation där skolan som myndighet har övertag. Vi menar att otydlighet 
och okunskap råder hos både huvudman, skolledning, lärare såväl som 
vårdnadshavare vad gäller skillnaden mellan myndighetsuppdraget och, det vi 
kallar, det ideologiska/pedagogiska uppdraget.  
 
Det behövs kunskap och ständigt pågående diskussioner om den pedagogiska 
miljöns och förhållningssättets inverkan på konstruerandet av elever i behov 
av särskilt stöd. Elevhälsans sammantagna kompetens ska tas tillvara i 
analysen av utredningen som föregår ett åtgärdsprogram och i arbetet med att 
uppväga elevernas olika förutsättningar i utbildningen. Utredningen ska 
belysa elevens situation ur socialt, pedagogiskt och medicinskt perspektiv 
och analysen ska utmynna i eventuella åtgärder på organisation-, grupp- och 
individnivå. Åtgärderna i åtgärdsprogrammen, som de ser ut i denna studie 
och i andra studier, är som oftast kopplade till individen. Målen för 
åtgärderna saknar koppling till läroplanernas mål samt saknar 
tidsbegränsning vilket gör målen svåra att följa upp och utvärdera. Just 
utvärdering och uppföljning är något som saknas i många fall vilket gör att de 
åtgärder som sätts in kring elever i behov av särskilt stöd aldrig utvärderas 
och tenderar blir ”mer av samma”. Skolan granskar inte kritiskt och utvecklar 
inte sin pedagogiska verksamhet utan förväntar sig snarare att eleven ska 
förändra sig så att den passar in i den verksamhet som skolan bedriver.  
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Skolan har dubbla uppdrag, det juridiska och det ideologiska/pedagogiska, 
och rätten till överklagan gäller enbart det juridiska uppdraget. Vilka 
konsekvenser får detta och vilket ansvar ligger på tjänstemännens 
professionsetik? Läraren som tjänsteman är, vad vi anser, en oetablerad roll 
inom svensk skola som idag fortfarande genomsyras av läraryrket som ett 
kall vilket medför att läraryrket i hög grad styrs av lärarens egenetik.    Staten 
styr skolans verksamhet främst genom juridisk styrning i den decentraliserade 
modell som råder i Sverige. Ansvaret ligger idag på kommunerna eller andra 
huvudmän i en decentraliserad organisation där tjänstemän ska tolka och 
genomföra det pedagogiska uppdraget utifrån politikernas intentioner. Vilken 
etik och vilket klimat som råder inom förvaltningen är en stor fråga för 
skolans huvudmän. Råder förvaltningsetik som är känd och accepterad av alla 
anställda i förvaltningen? Råder professionsetik som baserar sig på yrke och 
utbildning? Eller råder egenetik som är kopplad till personens egna privata 
preferenser och tolkningar?  
 
Vi kopplar i detta examensarbete den ideologiska styrningen till 
jämlikhetstanken i skollagen där vårt pedagogiska uppdrag att sträva efter att 
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar blir tydligt (SFS: 2010:800). 

 Den politiska retorikens stora genomslagskraft i medierna påverkar starkt, 
som vi ser det, på vilket sätt lärarna ser på sitt uppdrag. Skoldebatten idag 
handlar ofta om likvärdighet i skolan vilket vi anser handlar om den juridiska 
styrningen. Jämlikhetsdebatten lyser med sin frånvaro och skolans 
pedagogiska/ideologiska uppdrag som regleras i styrdokumenten och som ska 
tolkas av huvudmännen och dess tjänstemän/lärare hamnar i skymundan.  

Det vi har sett är att Skolväsendets Överklagandenämnd rent juridiskt 
bedömer åtgärdsprogrammen utifrån kopplingen mellan elevens utredda 
behov och de åtgärder som skolan erbjuder. Nämnden beslutar inte om vilka 
åtgärder som bör finnas utan ger rådgivande direktiv. Uppföljning och 
utvärdering av åtgärder är viktigt samt vem på skolan som ansvarar för dessa. 
 
Idag skrivs alltför många åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 
där det tydligt tenderar bli ett problematiserande av eleven och dess förmågor 
och där många gånger syftet blir att åtgärda eleven så att den passar in i 
skolan och dess organisation. Intentionerna i styrdokumenten är tydliga där 
skolans uppdrag är att ge eleven det stöd som krävs för att kunna utvecklas så 
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långt som möjligt efter läroplanernas mål.  Är det då eleven eller är det 
skolan och dess organisation som behöver ett åtgärdsprogram?  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det är förhållandevis få åtgärdsprogram 
som överklagats till Skolväsendets Överklagandenämnd under perioden 11-
07-01 till 12-03-01. Om det betyder att elever i behov av särskilt stöd får det 
stöd de behöver runt om i landet eller att det räcker att överklaga 
åtgärdsprogrammet till rektor för att få det upphävt eller ändrat kan vi inte 
svara på. Vi kan heller inte svara på om möjligheten att överklaga 
åtgärdsprogram är känt bland vårdnadshavarna trots att det till varje skrivet 
åtgärdsprogram måste finnas en besvärshänvisning. Vi kan heller inte genom 
denna undersökning se vilken utbildningsgrad de vårdnadshavare har som 
överklagat och inte heller hur deras socioekonomiska situation ser ut.  
 
Det vi däremot kan säga är att bakom all dokumentation, alla utredningar, 
åtgärdsprogram och överklaganden finns en elev som varje dag går till skolan 
och som där ska prestera sitt bästa efter sin förmåga och de förutsättningar 
som finns. Skolgången kan inte redigeras om i efterhand utan är elevens 
verklighet och liv under större delen av uppväxten och en viktig del i varje 
människas livshistoria. Oavsett hur många utredningar, åtgärdsprogram eller 
överklaganden de vuxna skriver kommer eleven att vara den samme, med 
olika styrkor och förmågor inom olika ämnen och i olika situationer. Det 
perspektivet får vuxenvärlden aldrig glömma. 
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