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Abstrakt 
Ulrika Sigfridsson Kedjevåg 
Titel: Åtgärdsprogram – Nytta eller bara pappersprodukt? 
Engelsk titel: Action Program –Useful or just a paper product? 

Alla elever i grundskolan, som riskerar att inte få betyg, har rätt till ett åtgärdsprogram. Det 

är lagstadgat och inte något som skolan kan välja bort. Däremot är det svårt att veta om 

åtgärdsprogrammen alltid används på ett bra sätt och om det har någon effekt på de elever 

som får ett upprättat. 

Syftet med mitt examensarbete är att, genom intervjuer med lärare och specialpedagoger 

undersöka hur lärare formulerar, genomför och utvärderar elevers åtgärdsprogram. Ett 

annat syfte är att undersöka hur ett åtgärdsprogram i skolan kan vara till hjälp för en enskild 

elevs utveckling.  

Resultatet av min undersökning visar att pedagoger uppfattar tanken med åtgärdsprogram 

som bra, men att de skriver dem för att de är skyldiga att göra det. Pedagogerna i 

undersökningen menar att det ofta saknas tillräckliga resurser på skolorna för att 

åtgärdsprogrammet ska kunna bli det levande dokument som de vill ha.  

Nyckelord: åtgärdsprogram, pedagogisk kartläggning, särskilt stöd 
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1. Bakgrund 
Ända sedan jag började min profession som lärare i början av 2000-talet har jag intresserat 

mig för elever som på ett eller annat sätt ”faller ur ramen” för en normalpresterande elev. 

Jag har i olika situationer arbetat mycket med enskilda elever som har haft svårigheter av 

varierande slag och funderar en hel del på vad det finns för olika sätt att hjälpa dessa elever. 

Min uppfattning är att ett tydligt och välformulerat åtgärdsprogram kan vara till stor nytta 

för eleven.   

Grundidén till att begreppet åtgärdsprogram myntades, 1976, var att skolan skulle komma 

bort ifrån träningsprogram där man enbart hade fokus på individens färdighetsträning. Man 

ville ha en perspektivförskjutning till att det inte var individen som skulle ”åtgärdas” utan 

istället skolans verksamhet. År 1995 infördes en reglering av åtgärdsprogram i Grundskole-

förordningen. Skolverkets uppföljningar kring upprättandet av åtgärdsprogram i mitten på 

nittiotalet, när de nya läroplanerna just kommit ut, visar dock på att det inte upprättades 

åtgärdsprogram i särskilt stor utsträckning under den perioden. 

Det är viktigt att göra en pedagogisk kartläggning (begreppet pedagogisk utredning används 

också) av eleven innan ett åtgärdsprogram upprättas. Detta för att få en upplevelse av hur 

skolsituationen ser ut för eleven. Problemet ska ringas in och en kartläggning av situationer 

där lärandet fungerar och där lärandet inte fungerar ska göras. Det är även viktigt att eleven 

själv är delaktig i arbetet med den pedagogiska kartläggningen. Det är av stor betydelse att 

titta på hur eleven fungerar i sin grupp, och hur organisatoriska faktorer kan påverka eleven 

innan ett åtgärdsprogram utarbetas och genomförs för eleven.  

När den pedagogiska kartläggningen har genomförts är det dags att formulera långsiktiga 

och kortsiktiga mål för eleven, samt sätta ett datum för uppföljning. Det ska vara mål som 

går att utvärdera och som utgår från kursplanens mål. Det är bra om lärare, föräldrar och 

elev är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet.  

När det sedan gäller genomförandet av åtgärdsprogrammet är det viktigt att fundera kring 

till exempel arbetslagets roll. Bra frågor att fundera kring kan vara stödets innehåll, hur 

eleven ser på stödet, vem som ska ge stödet, hur vi kan utvärdera och vilka konsekvenser vi 

kan se av stödets utformande. Arbetslagets uppgift blir dessutom att tydliggöra hur de 

individanpassade målformuleringarna påverkar arbetet i arbetslaget. Kanske får 

åtgärdsprogrammet konsekvenser för undervisningen i klassen.  

Efter det att ett åtgärdsprogram genomförts måste insatserna utvärderas. Vilka resultat har 

nåtts, och varför blev det som det blev? Måste det till vissa ändringar för elevens fortsatta 

utveckling, och vad blir nästa steg när eleven nått de uppsatta målen? (Skolverket, 2007)  
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2. Syfte och problemformulering 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare formulerar, genomför och 

utvärderar elevers åtgärdsprogram. Ett annat syfte är att undersöka hur ett åtgärdsprogram 

i skolan kan vara till hjälp för en enskild elevs utveckling.  

Vilken syn har lärare på åtgärdsprogram och dess utformning? Hur följs åtgärdsprogrammen 

upp? På vilket sätt kan ett åtgärdsprogram vara till hjälp för eleven? 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar jag forskning som finns sedan tidigare, gällande åtgärdsprogram och hur 

man kan arbeta med elever som har olika svårigheter att klara sitt skolarbete. 

3.1 Arbetet med åtgärdsprogram 

År 1996 kom Salamancadeklarationen som handlar om hur skolan ska anordna 

undervisningen för elever med särskilda behov. Den betonar att alla barn ska ha rätt till att 

få undervisning utifrån sin förmåga och att en utbildning för alla innebär just detta, att alla 

ska kunna få en likvärdig utbildning. Deklarationen förespråkar ett inkluderande arbetssätt 

där man anpassar undervisningen efter varje barns behov.  

Redan innan begreppet åtgärdsprogram infördes i skolan fanns det olika planer som skulle 

användas som stöd för elever med svårigheter. Dessa var dock helt inriktade på att man 

skulle ”bota” eleven genom färdighetstränande och att eleven sedan skulle tillbaka till den 

vanliga undervisningen. Detta kritiserades i en utredning gjord av SIA (Skolans Inre Arbete) 

som menade att det alltid är skolans verksamhet som måste åtgärdas för att bli en bra 

inlärningsmiljö för alla elever. SIA tryckte även på att elev och förälder måste vara delaktiga 

när åtgärdsprogrammet arbetas fram, (Persson, 2007). 

När åtgärdsprogrammen infördes i skolorna fördes det inte direkt någon debatt kring detta. 

Det förväntades av lärarna att de skulle klara av detta nya uppdrag utan att de fick någon 

fortbildning. Det fördes aldrig några diskussioner kring om det var rimligt att denna uppgift 

skulle läggas på lärarna, (Asp-Onsjö, 2006). 

3.1.1  Att utarbeta åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (2008) kommer i sin undersökning fram till att arbetet med åtgärdsprogram ser 

olika ut på olika skolor, och det beror på att varje skola arbetar på sitt sätt. 

Åtgärdsprogrammet måste följa skolans övriga arbete. Ofta handlar det om att skolan vill få 

med sig elever och föräldrar på något som de redan pratat om och bestämt. Elever och 

föräldrar blir inte så delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammen.  

Undersökningar som gjorts av bland annat Skolverket (2007) visar att det ofta blir samma 

typer av stödåtgärder som sätts in, oavsett vad som är problemet eller behovet. Det är 

viktigt för varje lärare och arbetslag att fokusera på hur deras arbetssätt och arbetsformer 

bäst kan hjälpa eleverna få sina behov tillgodosedda.  

Skolverket har ålagt kommunerna att se över sina rutiner för upprättandet av 

åtgärdsprogram. Man behöver titta på programmens fokus, hur stor delaktighet föräldrar 

och elever har, och vilken typ av uppföljning som finns och hur ofta den görs. (Skolverket, 

2001)  

I de allmänna råden står det att det måste framgå hur ansvarsfördelningen ska se ut, vilka 

åtgärder skolan ska vidta och att det tydligt ska framgå hur, när och av vem åtgärderna ska 

följas upp, (Skolverket, 2008).  
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Asp-Onsjös (2006) avhandling om åtgärdsprogram visar att ett åtgärdsprogram som inte är 

skapat i dialog och inte används i praktiken sällan blir någon kvalitetshöjning i det praktiska 

arbetet kring en elev. Förutsättningarna skapas av att man i arbetslag och tillsammans med 

föräldrar arbetar fram ett åtgärdsprogram för eleven. Om ett åtgärdsprogram ska kunna bli 

ett bra redskap i verksamheten krävs också en kartläggning av eleven. Det är aldrig eleven 

som ska åtgärdas, utan det handlar om att organisera verksamheten kring eleven på ett bra 

sätt. Det visar sig också att rektorns roll i upprättandet av ett åtgärdsprogram inte är att 

förringa. En engagerad rektor med pedagogisk kunskap och ett intresse av att möta varje 

elev där den befinner sig ökar förutsättningarna för att få till bra åtgärder kring en elev.  

Variationen mellan hur man arbetar med åtgärdsprogram på olika skolor är stor. Enligt 

Larsson - Swärd (1995) får elever och föräldrar ofta inte så stora möjligheter att påverka. 

Eleven blir ofta satt i ett speciellt fack beroende på vad som anses vara dess svårighet. 

Många undersökningar visar på att det alltför sällan undersöks hur elevens pedagogiska 

omgivning, relationen till lärare och elever påverkar.   

Vidare menar hon att man som lärare måste ta ansvar för att införskaffa tillräckliga 

kunskaper om hur gruppen fungerar. Det är sedan det man har att utgå ifrån när 

undervisningen ska planeras. Vet man hur gruppen fungerar är det sedan lättare att kunna 

se och förstå när en enskild elev behöver extra stöd. Det är då viktigt att dokumentera 

barnets beteende och även upprätta ett åtgärdsprogram. För att kunna göra det är elevens 

föräldrar och eleven själv en viktig del i kartläggningen av elevens situation. När man gör 

observationer på eleven är det viktigt att ha ett bestämt syfte och att man dokumenterar. 

Åtgärdsprogrammet bör sedan inrikta sig på delmål och mål för barnet, en tidsplan för när 

det ska utvärderas och vem som är ansvarig för att åtgärderna följs.  

Asp-Onsjö (2008) har i sin undersökning kommit fram till att ett åtgärdsprogram oftast 

utarbetas genom att man först diskuterar i arbetslaget och sedan med föräldrar och elev. 

Redan vid det första tillfället diskuterar man hur åtgärdsprogrammet ska komma att se ut 

och vad det ska innehålla. Många gånger får oerfaren personal stå tillbaka för mer erfaren 

personal och specialpedagogen får ofta stort utrymme att diktera vad som bör ingå i 

programmet. Allt är sedan så pass klart och genomarbetat i arbetslaget att det är svårt för 

föräldrar och elev att komma till tals i det senare skedet.  Mycket handlar om att få föräldrar 

och elev att gå med på det som man i skolan redan har initierat.  

Pirjo Lahdenperä (1997) har gjort en studie av åtgärdsprogram med lite annan inriktning än 

övriga författare. Hon har studerat åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. 

Hennes undersökning visar tydligt att lärarna har mycket lättare att beskriva egenskaper och 

beteenden än att beskriva omgivningsfaktorer. Hon påpekar att det är konstigt att 

klasslärarna som deltagit i undersökningen inte tagit hänsyn till andra elevers påverkan på 

problemeleven utan att hela problemet läggs på den enskilda eleven. Det är viktigt att det på 

en skola finns många sätt att lösa problem på. Alla inblandade både på och utanför skolan 

måste kunna samarbeta kring upprättandet av ett åtgärdsprogram utifrån den roll de har. 
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Man måste ta tillvara de kunskaper som alla har kring eleven för att få fram ett kvalificerat 

åtgärdsprogram.  

3.1.2 Betydelsen av skolmiljö och gruppsammansättning 

Forskning som gjorts visar att elever i behov av särskilt stöd kan fungera olika bra i olika 

miljöer. Ett problem som finns i en miljö måste inte nödvändigtvis finnas i en annan miljö. 

Samspelet mellan en individ och dess omgivning är mycket viktigt och därför kan man inte 

enbart se till individens egenskaper utan man måste se till gruppen som helhet, (Skolverket, 

2001). 

Persson (2007) diskuterar denna problematik en del. Han menar att skolans problem i stor 

utsträckning ligger i att man inte klarar av att ta hand om elevers olikheter inom 

klassrummets ram. Ofta får så kallat ”svaga” elever gå iväg från klassen till mindre grupper 

och risken finns då att de stjäl resurser för de elever med mycket stora problem som då inte 

får den hjälp de behöver och har rätt till.  

Persson skriver också om ett projekt som genomförts i Tennessee och som kallas STAR-

projektet där en studie på sambandet mellan klasstorlek och elevprestationer har gjorts. 

11600 elever på 80 skolor omfattades av studien som resulterade att man införde en övre 

gräns på 20 elever/klass. Ett resultat från denna studie visade också att prestationsnivån inte 

var högre i de klasser som hade fler än en lärare i klassrummet under lektionerna. Då är det 

dock viktigt att poängtera att de så kallade hjälplärarna som fanns med i klassrummet oftast 

inte hade någon pedagogisk utbildning. Undersökningen visar dock att arbetssituationen för 

både elever och lärare blev bättre med fler vuxna i klassrummet, (Persson, 2007). 

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram belyser hur viktigt det är att: 

skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att 

undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar och behov.  (Skolverket, s.12, 2008) 

3.1.3  Förväntningar på elever 

Enligt Ladberg (1994) är det mycket viktigt att de vuxna som finns kring barnet har 

förväntningar på att det kan klara av olika saker. Det gäller både lärare på skolan och 

föräldrar. Om inte de vuxna har förväntningar på barnet och tror på att det kan, så är det 

mycket svårt för barnet att tro att det kan.  

Många elever kan växa med ett ökat ansvar. Det kan ofta bli så att man kommer in i en 

negativ spiral där läraren tror att eleven inte klarar att ta något ansvar alls och därmed inte 

heller lägger något som helst ansvar på denne. Men tvärtom visar mycket forskning på att 

det kan vara av värde att ge den elev som tycks klara minst absolut mest ansvar.  

Ladberg poängterar att ingen elev vill misslyckas. Ibland kan det vara lättare för eleven att 

sabotera för sig själv och inte göra sitt bästa istället för att misslyckas då den verkligen 

försökt. För en del barn kommer misslyckandena så ofta att de inte längre kan tänka sig att 

det kan bli på något annat sätt. Det finns barn som tror att de inte alls har förmågan att lära 
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sig, men som ändå kommer plikttroget till skolan varje dag. Man måste jobba för att vända 

den negativa spiralen och hjälpa dessa barn att hitta självkänsla och få möjlighet att lyckas i 

skolarbetet.  

Ladberg får senare också medhåll av bland andra Kadesjö (2001), som pekar på problemet 

med barn som tidigt hamnat i en vana av misslyckanden, kanske redan på förskolan, och som 

ofta får en negativ inställning till skolan redan vid skolstarten. De har då upptäckt att de inte 

kan lika mycket som de jämnåriga kamraterna och den osäkerhet som de redan bär med sig 

kan förstärkas ytterligare. De har låga förväntningar på sig själva och sina resultat, utifrån de 

erfarenheter de har sedan tidigare.  Detta påverkar barnets lust att lära. Många elever vill 

dölja sin oförmåga att klara av skolarbetet och utvecklar strategier för detta. Det kan vara att 

de blir utåtagerande, aldrig avslutar och färdigställer en uppgift, skyller på att de glömt 

boken, säger att de inte hade lust att göra läxan och så vidare. Det finns tonårsbarn som 

vittnar om att de klarat sig genom hela grundskolan utan att deras svårigheter 

uppmärksammats. När man möter dessa elever är det viktigt att som lärare tro på sin egen 

förmåga och känna sig trygg i sin yrkesroll. Då har man större chans att bemöta barnet på 

den nivån det befinner sig och kan skapa en god relation och uppmuntra barnet.  

Något som Ladberg (1994) tar upp som en viktig aspekt är att barn med sociala problem ofta 

har gjort sig mer eller mindre omöjliga i skolan. De ska för den skull inte bli undanskuffade i 

något hörn utan man bör försöka höja statusen för dessa elever och låta dem stå i centrum i 

positiva sammanhang. Det är av stor vikt att se på dem som allas barn. Det är även viktigt att 

man som pedagog är tydlig mot föräldrarna och förklarar att det är nödvändigt att de litar på 

att skolan klarar av det pedagogiska arbete de har som uppdrag att utföra.  

3.1.4  Föräldrars medverkan 

Regering och riksdag är tydliga med att föräldrars inflytande i skolan ska öka. Oftast är det 

ändå ur skolans perspektiv som ett åtgärdsprogram upprättas och formuleras. Det är många 

olika lärare inblandade i en elev och dessa lärare måste först och främst identifiera 

problemet och diskutera tänkbara åtgärder. Förälder och elev kommer in senare i 

diskussionen och då är mycket redan färdigt, (Asp-Onsjö, 2008). 

Skolverket (2001) trycker mycket på att man genom att skapa positiva förutsättningar i 

skolan kan hjälpa en elev som har problem hemma att våga be om hjälp även med sin 

hemsituation. Kan man skapa goda relationer med hemmet är mycket vunnet. Många 

föräldrar kan uppleva att de går på möte efter möte men att inget händer och då tappar de 

förtroendet för skolan. Det kan också leda till att föräldrarnas frustration över att behöva 

lägga ner oändligt mycket tid på möten och samtal går ut över barnet.  

Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) lyfter fram att även om föräldrar och elever är en 

mycket viktig del i upprättandet av åtgärdsprogram får man inte glömma att många elever, 

och även föräldrar, kan uppleva obehag av att behöva sitta och prata om sig själva eller sina 

barn. Att barnet, som är huvudpersonen, kanske tar minst samtalsutrymme behöver inte 
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betyda att det har en underordnad roll i samtalet. Man bör alltid sträva efter att få ett 

jämbördigt trepartssamtal.  

Ladberg (1994) har kommit fram till att man behöver vara tydlig med vilka förväntningar som 

finns på föräldrarna, vad som är deras del i arbetet. Skolan måste utgå från att föräldrarna 

har kunskaper om sina barn som man kan ha nytta av i sitt arbete kring eleven. Många 

föräldrar kan känna sig underkända eller överkörda av skolan och risken är då att de hamnar 

i en försvarsposition mot skolan och lärarna.  

3.1.5 Planering av undervisningen 

Det är viktigt att man planerar undervisningen för att barn med särskilda behov ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Många gånger kan en elev lära sig mer under ett enskilt 

pass, ensam med till exempel en speciallärare än vad den gör resten av dagen i sin stora 

klass. Dock är det även viktigt att tänka på att eleven måste få vara med sina kompisar i 

klassen för att inte hamna utanför gemenskapen. Många gånger sätter bristen på resurser 

gränsen för hur mycket stöd en elev kan få, men ofta kan man ändå hjälpa barnet med den 

kompetenta och erfarna personal man redan har, (Kadesjö, 2001). 

Persson (2007) lyfter fram att en skola med hög specialpedagogisk kompetens, gärna på flera 

nivåer inom skolan, har bättre förutsättningar att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Här 

har rektor en mycket viktig roll med att lyckas få arbetslaget att använda sina resurser på ett 

bra sätt genom att utnyttja alla kompetenser där de bäst behövs. Man har mycket att vinna 

på att ha arbetslag som har förtroende för varandra och litar på att alla gör det som är bäst 

för hela arbetslaget. Både svensk och internationell forskning har visat att specialpedagoger 

ofta har mötts av misstro när de pekar på att det kan vara brister inom undervisningen som 

gör att det kan uppstå svårigheter för vissa elever. 

Larsson-Swärd (1995) är inne på samma linje och menar att för att kunna bedöma vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd och som kan behöva ha ett åtgärdsprogram behövs kunskap 

om hur barn med normal utveckling fungerar i olika situationer samt vilka avvikelser som kan 

förekomma. För att reda ut detta behövs specialpedagogisk kompetens. Dessa kunskaper 

finns hos många klasslärare, men det är då viktigt att de blir stimulerade att använda sina 

kunskaper.  

Hjörne och Säljö (2008) menar att det finns en tendens att lägga problemen på en enskild 

elev, och även om det såklart förekommer elever som är mycket svåra att handskas med i 

klassrummet är det viktigt att även titta på eleven i ett pedagogiskt sammanhang. Sällan 

pratar man om hur undervisningen kan skapa problem för eleven.  

Persson (2007) lyfter här dock fram ett viktigt påstående. Det är inga små krav som ställs på 

dagens pedagoger när det gäller att anpassa undervisningen för varje elev, särskilt inte med 

tanke på att klasserna ofta tenderar att bli stora med många elever med olika behov och 

förutsättningar.  
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I sin planering av undervisningen och när man ska fundera ut olika träningsinsatser för 

eleven är det viktigt att denne förstår varför den ska träna på detta så att aktiviteten inte 

känns meningslös. Man måste också utgå från elevens förutsättningar och anpassa 

uppgifterna så att eleven kan lyckas. Det ska också vara en träning som utgår från vad som är 

viktigt i just den här elevens utveckling som helhet, (Kadesjö, 2001). 

3.1.6  Bara en pappersprodukt? 

En undersökning gjord av Hjörne och Säljö (2008) visar att åtgärdsprogrammen ofta inte 

fyller någon funktion alls och att de inte används i praktiken. De menar också att man i stor 

utsträckning struntar i att konkret beskriva och analysera utan istället uttrycker en rad olika 

åsikter, vilket leder till att dokumentationen blir vag och abstrakt. Inte sällan talar man i 

arbetslagen om att elever inte har någon egen motor, är trög, svag eller svår. Diskussionen 

hamnar då på en abstrakt nivå som gör att samtalet kan gå framåt utan att man egentligen 

kommer fram till något.  

Även en kartläggning gjord av Skolverket (2003), om hur åtgärdsprogram används i 

grundskolan visar att föreslagna åtgärder inte sällan handlar om att eleven ska träna olika 

färdigheter vilket medför att man inte gör något åt lärandemiljön, som ofta är det största 

problemet. Samma kartläggning visar också att åtgärdsprogrammen blir allt vanligare och att 

många lärare tror att det beror på bestämmelserna i grundskoleförordningen. Hade denna 

skyldighet att upprätta åtgärdsprogram inte funnits skulle det nog varit många som inte gjort 

det. Dock får arbetet med åtgärdsprogram inte sällan en positiv verkan på hela 

verksamheten i stort. Många lärare blir mer medvetna om vilka problem som finns i 

klasserna och hur de kan anpassa undervisningen för att den ska gagna många elever.  

Samma kartläggning visar att en stor del lärare anser att man får tillbaka den tid man lagt 

ner på all dokumentation, men får inte medhåll av alla lärare. En del tycker att den tid som 

läggs ner på dokumentation kunde användas bättre i elevgruppen.  

Hjörne & Säljö (2008) poängterar att en bra dokumentation kring eleven gör arbetet lättare 

för alla. Dokumentationen behöver utvecklas. Inte minst med tanke på att det i framtiden i 

större utsträckning kan bli fråga om rättsliga processer där skolan kan ställas till svars för de 

åtgärder man har eller inte har genomfört,  

3.2 Koncentrationssvårigheter och beteendeproblem 

De barn som lider av koncentrationssvårigheter kan påverkas så mycket av detta handikapp 

att det påverkar deras personlighetsutveckling. Enligt Olsson och Olsson (2007)hamnar dessa 

barn lätt i konflikter och har svårt att se sin egen del i konflikten. De kan även ha svårt att 

sålla bland all den information som ständigt flödar runtomkring dem. Det kan ibland bli för 

många sinnesintryck att ta in och för svårt att selektivt välja ut den information som kan vara 

viktig och nödvändig. Många barn med dessa svårigheter upplever därför gång på gång att 

de misslyckas. 
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Angående beteendeproblem hos barn och ungdomar kan dessa ha många olika orsaker. 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) menar att det kan ha med elevernas sociala bakgrund 

att göra, men även med skolans struktur eller samhället i stort. Problemen kan ha att göra 

med arv, biologiska orsaker eller yttre faktorer som till exempel kompisar eller 

familjeförhållanden. Viktiga faktorer som kan göra att barn som har olika typer av 

beteendeproblem kan klara sig bättre kan vara att det finns trygga förebilder i skolan, att 

barnet har ett positivt temperament i sig själv eller familjer med trygga anknytningar. Barn 

som har något av detta har en tendens att klara sig bättre än barn som saknar det. En 

individuell kartläggning av barn med denna problematik bör göras för att se om beteendet 

ser likadant ut på olika ställen, som till exempel i skolan, på fritidsaktiviteterna eller i 

hemmet.  

Vid en pedagogisk observation av en elev kan man titta på olika punkter som rör både 

pedagogik, psykologi och social förmåga. För att nämna några punkter så kan man titta på 

om elevens prestationer stämmer överens med hennes förutsättningar, om eleven är 

lättdistraherad av sådant som händer i klassrummet. Det kan också vara värdefullt att se om 

eleven kanske har svårt att anpassa sitt arbetstempo i olika situationer eller om hon visar 

hyperaktiva tendenser. Man kan också undersöka om eleven kanske är för snabb med sina 

svar och inte ägnar tillräcklig tid till att tänka efter. När det gäller det sociala bör man till 

exempel titta på elevens impulskontroll, om hon är uppmärksamhetssökande eller om hon 

kanske har en bristfällig social kompetens. Det kan också vara så att eleven har svårt med 

kommunikation eller att hon inte har struktur kring sig, (Asmervik, Ogden & Rygvold red. 

2001). 

När det gäller barn med koncentrationssvårigheter poängterar Kadesjö (2001) vikten av att 

jobba för att dessa barn inte hamnar i låsningar. Skolans tradition har tidigare varit att man 

ska traggla övningar tills man kan dem. För vissa barn kan det till exempel vara bättre att de 

får ha en lapp med multiplikationstabellen framför sig när de räknar, istället för att lära sig 

den utantill, eller att barnet får skriva på datorn när de andra skriver skrivstil.  

Elevernas självkänsla är viktig för deras arbete i skolan. De barn och ungdomar som är trygga 

i sig själva och som har en stabil känslomässig grund att stå på har lättare att hantera kriser 

som dyker upp i livet, (Olsson & Olsson, 2007).  

3.3 Problem med läs- och skrivinlärning 

Ett stort problem i skolorna är att elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter verkar 

öka. Här påpekar Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) hur viktigt det är att tänka på att goda 

yttre förutsättningar i skolundervisningen, men även i samhället i övrigt, kan påverka 

elevernas färdighetsträning positivt.  

Det finns många olika orsaker till att elever får problem med läs- och skrivinlärning. Länge 

har olika synproblem uppfattats som en tänkbar orsak till att elever kan få problem med 

läsinlärningen. Trots det har det varit svårt att hitta några riktigt entydiga samband mellan 
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läsning och svårigheter att se. Eleven kan dock bli hämmad i sin uthållighet när det gäller 

läsandet om hon har problem med synen. 

Många som arbetar med forskning kring läs- och skrivsvårigheter har upplevt att 

svårigheterna ofta verkar gå i arv. Detta är något som också flera undersökningar visar skulle 

kunna stämma. Det är också så att miljön påverkar elevernas förutsättningar att lära sig läsa 

och skriva. Att stimulera språket redan under förskoletiden både hemma och på förskolan 

kan ge goda förutsättningar för barnen att lära sig läsa. Det finns även undersökningar som 

visar på att alltför många lärarbyten under lågstadietiden skulle kunna påverka 

läsinlärningen negativt, (Asmervik, Ogden & Rygvold red. 2001). 
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4. Metod 
Här presenterar jag kort kvalitativ och kvantitativ metod.  Metodvalet beskrivs i detta 

kapitel, samt hur urvalet gjorts. Vidare tar jag upp hur undersökningen genomförts och 

sedan bearbetats och analyserats. I kapitlet presenteras också etiska kriterier, validitet och 

reabilitet samt metodkritik. 

4.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Enligt Bryman (2001) är det inte helt enkelt att beskriva vad en kvalitativ forskning är. I en 

kvalitativ undersökning vill man som undersökare få fram en helhetsbild av något, eller veta 

undersökningspersonernas åsikter, som mer inriktar sig på ord än siffror.  

Detta är en stor skillnad mot att göra en kvantitativ undersökning där man vill få fram 

mätbara svar genom att se hur många som har svarat på ett visst sätt på en fråga. Den här 

typen av forskning grundar sig oftast på stora undersökningar där man använder sig av 

många undersökningspersoner, (Bryman, 2001). Denna metod passade inte så bra för mitt 

syfte, eftersom jag ville få en djupare, mer nyanserad bild av hur pedagogerna arbetar.  

4.2 Val av metod 

Då mitt syfte var att undersöka hur åtgärdsprogram används och till vilken nytta de kan vara 

för eleverna föll det sig naturligt att välja kvalitativ undersökningsmetod, genom att göra 

intervjuer. Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer för att få en större flexibilitet, 

eftersom jag då kunde ställa följdfrågor till mina från början givna frågor (se bilaga 1). Även 

om det innebar att informationsinsamlingen blev stor att hantera och analysera, blev 

undersökningsmetoden mer relevant för mitt syfte.  

4.3 Urval 

För att välja intervjupersoner gjorde jag ett så kallat bekvämlighetsurval, både när det gäller 

att välja ut skolor och pedagoger (med pedagoger avser jag lärare, speciallärare och 

specialpedagoger). Precis som namnet säger består ett sådant urval av personer som helt 

enkelt råkar finnas tillgängliga, (Bryman, 2001). Jag valde ut två skolor där jag kunde finna 

personer som var intresserade av att ställa upp i mina intervjuer. Jag valde alltså avsiktligt ut 

ett antal (11) pedagoger som jag antog var någorlunda insatta i ämnet. Jag gjorde även ett 

medvetet val att genomföra mina intervjuer på mellanstadiet, eftersom jag av erfarenhet vet 

att det vanligtvis skrivs många åtgärdsprogram just på det stadiet. För att ändå få lite mer 

bredd i min undersökning genomförde jag förhållandevis många intervjuer.  

4.4 Genomförande 

De semistrukturerade, personliga intervjuerna genomfördes på två olika skolor. 

Informanterna hade redan före intervjutillfället fått frågorna hemskickade till sig, via mail, 

för att kunna vara förberedda. I mailet informerade jag även noga om i vilket syfte jag skulle 

använda intervjuerna. Intervjuerna som varade mellan 20 till 60 minuter spelades in på 



 
 

15 
 

diktafon och stödanteckningar fördes vid varje intervju. Både i mailet och vid själva 

intervjutillfället fick informanterna ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. 

Informanterna fick själva välja lämplig plats att genomföra intervjun på och vi hade vid alla 

intervjutillfällen möjlighet att sitta helt ostört. 

4.5 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och lästes igenom flera gånger. Jag kategoriserade 

intervjuerna i olika grupper med fokus på likheter och skillnader. Jag försökte sedan se olika 

mönster, till exempel om pedagogerna på en skola arbetade på samma sätt med 

åtgärdsprogrammen eller om det fanns samstämmighet hos de tre specialpedagogerna som 

intervjuats.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga mätningarna är. Då jag i mina intervjuer använde mig av 

både diktafon, där jag spelade in intervjuerna i sin helhet, och sedan lyssnade på och 

transkriberade dem, kan jag anta att reliabiliteten är god. Validitet i sin tur handlar om att 

jag undersöker det som jag hade för avsikt att undersöka. Eftersom jag använde mig av 

semistruktuerade intervjuer kunde jag anpassa följdfrågorna lite efter hand för att få fram 

svar på det jag ämnade undersöka, (Bryman, 2001). 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Bryman (2001) delar upp de etiska principerna i fyra huvudsakliga områden och dessa har 

följts. Forskningen har inte inneburit att någon deltagare har kunnat ta skada. Frågorna har 

inte inkräktat på intervjupersonernas privatliv och alla har fått möjlighet att ge sitt samtycke, 

dels vid en första mailkontakt och även vid själva intervjun. Informanterna har även 

garanterats fullständig anonymitet och de har informerats om att allt material behandlas 

med försiktighet, samt att intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Personerna har också informerats vad undersökningen går ut på och det har inte förekommit 

några falska förespeglingar utan forskningen har beskrivits för vad den är. 

4.8 Metodkritik 

En nackdel med mitt metodval kan vara, även om jag genomfört förhållandevis många 

intervjuer, att det ändå endast är ett fåtal personer som fick komma till tals, och att det 

endast var på två skolor som pedagoger fick komma till tals. Man kan misstänka att man 

arbetar någorlunda lika inom samma kommun, vilket gör att resultatet skulle kunna bli 

missvisande. Att genomföra intervjuerna på fler skolor och fler stadier i olika kommuner 

skulle kunna ge en mer rättvisande bild av hur man använder sig av åtgärdsprogram ute på 

skolorna. Det är inte orimligt att anta att resultatet skulle kunnat bli ett annat om man 

genomfört intervjuerna i en annan kommun, på andra skolor. 
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5. Resultat och Analys 
Här presenterar jag vad mina intervjupersoner har svarat i intervjuerna och sedan kopplas 

det till vad tidigare forskning säger. Jag har valt att använda mig av tre olika begrepp när 

resultatet sammanställs; lärare, specialpedagoger och pedagoger när jag refererar till båda 

grupperna samtidigt. Detta gör jag för att det ibland kan vara av intresse att se när lärare och 

specialpedagoger tycker olika, även om det inte var det direkta syftet. I rubrikerna i detta 

avsnitt utgår jag från mina intervjufrågor. 

5.1. Vad är din uppfattning om åtgärdsprogram? 

Alla pedagoger (både lärare och specialpedagoger) som jag har intervjuat är överens om att 

det är bra att det finns åtgärdsprogram och att det gör att man måste sätta ser ner och tänka 

till kring elever med svårigheter. Dock tycker några av lärarna (3 st) att det ibland känns mer 

som något som måste skrivas men som inte alltid används som ett levande dokument. En 

lärare säger såhär: 

Det är jättebra att det finns åtgärdsprogram, men ibland blir det liksom…jag vet inte hur jag 

ska förklara… att man svänger sig lite för mycket med det där. Själva orden blir viktigare än 

innehållet. Det kan bli lite för mycket fokus på om man har ett åtgärdsprogram eller inte, än 

vad som faktiskt står i dem. Det har gått lite inflation i det där! 

En annan lärare menar att det hänger mycket på om man har föräldrarna med sig om det ska 

bli ett bra åtgärdsprogram eller inte.  

Här får de medhåll av Skolverket som poängterar just detta att det är bra om lärare, 

föräldrar och elever alla är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram, (Skolverket, 2007). 

Tidigare undersökningar av Hjörne och Säljö visar att bra dokumentation kring eleven gör 

arbetet lättare för alla. Deras undersökning pekar också på att åtgärdsprogrammen ofta inte 

fyller någon funktion alls och att de inte används i praktiken, (Hjörne & Säljö, 2008). 

5.2. Av vilken anledning upprättas åtgärdsprogram? 

Alla är överens om att ett åtgärdsprogram ska upprättas när man märker att det är någon 

elev som riskerar att inte nå målen utan att få extra stöd. Några (5 st) tar även upp att det 

kan gälla sociala problem också. En specialpedagog uttrycker sig såhär: 

Man ska upprätta ett åtgärdsprogram när man ser att en elev inte hänger med och inte förstår. 

Det beskrivs konkret i styrdokumenten och eleven måste genast lyftas fram. Man måste se till 

att det görs en pedagogisk utredning och det måste göras snabbt och konkret. Det kan handla 

om allt från koncentration till matematiksvåriheter och läs- och skriv… Man måste försöka ha 

perspektivet vill men kan inte och inte tvärtom. Eleven vill inte misslyckas, det måste man alltid 

utgå ifrån.  

Detta sista påstående får stöd av bland annat Ladberg (1994) som menar att det ibland kan 

vara lättare för en elev att sabotera för sig själv och inte försöka på riktigt, eftersom det då 

inte kan bli något misslyckande. Även Persson (2007) menar att om inte de vuxna har 
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förväntningar på barnet och tror på att det kan, så är det mycket svårt för barnet att tro att 

det kan.  

Dock har tidigare forskning, både svensk och internationell visat att lärare inte sällan kan 

lägga över problemet helt på eleven. Dessa lärare är skeptiska till att det kan vara brister 

inom undervisningen som gör det svårt för eleven, (Ladberg, 1994).  

De övriga intervjuade specialpedagogerna framhåller vikten av att åtgärdsprogrammet ska 

föregås av en pedagogisk utredning. En av dem och två av lärarna påpekar också att det är 

när eleven har problem som inte kan lösas inom klassens ram som ett åtgärdsprogram 

behöver upprättas. Alltså när det behövs sättas in extra stöd och åtgärder. En lärare går på 

en lite annan linje i sitt svar och menar att man upprättar åtgärdsprogrammet för att skolan 

ska ha ”ryggen fri”, och för att alla tydligt ska kunna se vad eleven har för svårigheter och 

sedan utgå från det.  

En kartläggning som Skolverket (2003) gjort visar att en stor del lärare anser att man får 

tillbaka den tid man lagt ner på all dokumentation, men man får inte medhåll av alla lärare. 

En del tycker, precis som några av mina intervjupersoner att den tid som läggs ner på 

dokumentation kunde användas bättre i elevgruppen. 

Skolverket påpekar också att arbetet med åtgärdsprogram kan få en positiv verkan på hela 

verksamheten i stort. Lärarna uppmärksammas tydligare på de problem som finns i klasserna 

och åtgärdsprogrammet kan ge svar på hur läraren kan anpassa undervisningen för att den 

ska gagna många elever. Kanske är åtgärdsprogrammet inte bara till gagn för den enskilde 

eleven utan får konsekvenser för undervisningen i hela klassen, (Skolverket, 2003). 

Skolverket (2007) har även tagit fram bra frågor att fundera kring när det gäller 

åtgärdsprogram. Det kan vara vilket innehåll stödet ska ha, hur eleven ser på stödet, vem 

som ska ge stödet, hur vi kan utvärdera och vilka konsekvenser vi kan se av stödets 

utformande.  

5.3. Vad tycker du bör ingå i ett åtgärdsprogram? 

Det är tydligt av svaren att pedagogerna tycker att det ska ingå en beskrivning av vad som är 

problemet, hur det kan åtgärdas och vem som är ansvarig för att åtgärderna följs upp. Flera 

(6 st) påpekar att åtgärdsprogrammen måste vara korta och tydliga. En lärare uttrycker ett 

visst missnöje över att det inte får stå någonstans i åtgärdsprogrammet vilket ansvar elever 

och föräldrar har utan att allt ansvar ligger på skolan. När det gäller just detta menar Ladberg 

(1994) att samtidigt som man ska vara noga med att det är skolan som ansvarar för 

åtgärderna visar forskning att många elever kan växa med ett ökat ansvar. Det kan annars bli 

så att man kommer in i en negativ spiral där läraren tror att eleven inte klarar att ta något 

ansvar alls och därmed inte heller lägger något som helst ansvar på denne. 
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Specialpedagogerna uttrycker hur viktigt det är med utvärderingen av åtgärdsprogrammet. 

En av dem menar att åtgärdsprogrammen har en tendens att bli för stora. Hon säger: 

Ibland blir åtgärdsprogrammen alldeles för svulstiga. Det stora materialet är egentligen den 

pedagogiska utredningen. Här lägger man in behovsanalys och kartläggning av 

eleven…pedagogen ger sin professionella syn. Själva åtgärdsprogrammet ska vara kort och 

koncist. Jag tycker personligen att det är skönt att bli av med målformuleringen… den har man 

ju plockat bort från vår nya kommunmall… Det viktigaste är att det finns en kort behovsanalys, 

vem som ska göra…hur ofta och så vidare. 

Den centralt placerade specialpedagogen tycker att det är viktigt att man dokumenterar de 

träningstillfällen som faktiskt blir av för eleven och att man är noga med att utvärdera varför 

eleven eventuellt inte nått målen. Hon menar att eftersom det ofta är sparkrav på skolan 

och lärare ofta får gå in och vikariera för varandra är det vanligt att just tid som är avsatt för 

enskild träning med elever försvinner. Hon tycker också att man bör fråga hemmet vad de 

kan göra, men är tydlig med att det alltid är pedagogen som är ansvarig för att åtgärderna 

blir av och aldrig eleven eller föräldrarna. 

Ingen tar upp det som mycket av tidigare undersökningar av bland andra Persson (2007) 

visat; att kraven som ställs på dagens pedagoger är enorma när det gäller anpassad 

undervisning i stora klasser där många elever har olika förutsättningar och behov. Detta 

leder ofta till att skolan får svårt att ta hand om elevers olikheter i klassrummet. 

Undersökningar som Skolverket (2007) gjort visar på att oavsett vilka behov eleven har sätts 

samma typ av stödåtgärder ofta in.  

Larsson – Swärd (1995) förespråkar att åtgärdsprogrammet bör inrikta sig på delmål och mål 

för barnet, en tidsplan för när det ska utvärderas och vem som är ansvarig för att åtgärderna 

följs upp. 

Kadesjö (2001) visar i sin undersökning att en elev många gånger kan lära sig mer under ett 

enskilt pass, ensam med till exempel en speciallärare än vad den gör resten av dagen i sin 

stora klass. Viktig är dock att tänka på att eleven är så mycket som möjligt med sin klass, för 

att inte hamna utanför gemenskapen. 

Pirjo Lahdenperäs (1997) undersökning visar tydligt att lärarna har mycket lättare att 

beskriva egenskaper och beteenden än att beskriva omgivningsfaktorer. Här är det viktigt att  

ta tillvara de kunskaper som alla har kring eleven för att få fram ett kvalificerat 

åtgärdsprogram. Alla inblandade både på och utanför skolan måste kunna samarbeta kring 

upprättandet av ett åtgärdsprogram utifrån den roll de har.  

I stort sett samma sak poängterar Larsson – Swärd (1995). Som lärare ska man ta ansvar för 

att man får tillräckliga kunskaper om hur gruppen fungerar. Vet man det är det sedan lättare 

att kunna se och förstå när en enskild elev behöver extra stöd. Det är då viktigt att  

dokumentera barnets beteende och även upprätta ett åtgärdsprogram. 
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5.4. Hur, hur ofta och av vem följs åtgärderna upp? 

Alla svarar att rekommendationen för uppföljning är 6-8 veckor, men alla (både 

specialpedagoger och lärare) är överens om att det är alldeles för kort tid för att man ska 

hinna se om en åtgärd har effekt. De flesta säger att de strävar efter att utvädra 

åtgärdsprogrammet två gånger per termin. En av specialpedagogerna poängterar att det är 

lättare att utvärdera åtgärdsprogrammen bland de mindre barnen: 

Det bör absolut vara klasslärare eller mentor som utvärderar åtgärdsprogrammen. Det är 

såklart lättare bland de mindre barnen där det inte är så många inblandade… på högstadiet 

tror jag att det är svårare att samordna. Men det känns ändå mest logiskt att det är mentor 

som måste vara ansvarig. Alla behöver bli duktiga på att ta hänsyn till att mentor behöver få in 

information. Klassläraren eller mentorn måste ha stöd och hjälp vid upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. Specialpedagogen kan ju till exempel sitta med på vissa samtal och så 

vidare. 

Alla är överens om att det är mentor som både upprättar och följer upp åtgärdsprogrammet, 

men att man har mer eller mindre hjälp av speciallärare eller specialpedagog. 

Specialpedagogerna trycker på att det är bra om föräldrarna är delaktiga i uppföljningen, 

men att det kanske inte nödvändigtvis måste till ett fysiskt möte, utan att man kan höras via 

telefon eller mail till exempel.  

En av lärarna understryker att uppföljningen blivit bättre efter att det har kommit nya 

direktiv och att hon inte kan minnas att hon själv gjort några uppföljningar tidigare utan att 

det alltid har gjorts ett nytt åtgärdsprogram inför utvecklingssamtalet utan att det gamla 

utvärderats. 

Skolverket har gett kommunerna i uppdrag att undersöka vilken typ av uppföljning som finns 

när det gäller åtgärdsprogram i skolan och även hur ofta den görs. Det står även i de 

allmänna råden att det måste framgå hur, när och av vem åtgärderna ska följas upp. Man 

måste titta på vilka resultat man har nått, och varför blev det som det blev. Det ska sedan 

framgå vad som blir nästa steg när eleven nått de uppsatta målen, (Skolverket, 2001, 2007 

och 2008).  

5.5. Hur stor del i upprättandet av åtgärdsprogram har föräldrar och elever? På vilket 

sätt? 

Alla lärare berättar att de i någon form har ett färdigt förslag som de presenterar för 

föräldrar och elev. Oftast går förslaget sedan bara igenom utan några ändringar, även om 

det finns vissa föräldrar som någon gång velat förändra något. Lärarna menar att föräldrarna 

litar på att pedagogerna vet bäst och accepterar därför programmet som det är.  

Specialpedagogerna belyser i sina svar vikten av att föräldrar och elever är delaktiga i den 

pedagogiska utredning som ska föregå upprättandet av åtgärdsprogram. En av dem 

uttrycker sig såhär: 
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Föräldrarna känner naturligtvis sitt barn bäst, men det är inte säkert att de känner sitt barn i skolan. Här 

måste vi vara professionella och signalera att det här kan vi, och vet hur man ska göra. Då blir föräldrarna 

trygga. Ofta önskar föräldrarna att skolan ska ta hand om det.  

En annan specialpedagog poängterar samma sak på följande vis: 

Vi gör ett förslag på ett åtgärdsprogram från skolans sida. Sedan har de möjlighet att ändra 

eller stryka. 99 gånger av 100 är det inget de vill! 

I grundskoleförordningen står det tydligt att: 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 
utarbetas. (Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser, 1§.) 

SIA (Skolans Inre Arbete) tryckte även på att elev och förälder måste vara delaktiga när 

åtgärdsprogrammet arbetas fram, (Persson, 2007). 

Tidigare forskning talar för att skolan måste utgå från att föräldrarna har kunskaper om sina 

barn som man kan ha nytta av i sitt arbete kring eleven. Många föräldrar kan känna sig 

underkända eller överkörda av skolan och risken är då att de hamnar i en försvarsposition 

mot skolan och lärarna, (Ladberg, 1994). Men samtidigt bör man ha med sig i tankegången 

att det kan finnas föräldrar som har ett motstånd mot att sitta och prata om sig själva eller 

sina barn, (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). 

Precis som i min undersökning visar även tidigare undersökningar att ett åtgärdsprogram 

oftast utarbetas genom att man först diskuterar i arbetslaget och sedan med föräldrar och 

elev. Redan vid det första tillfället diskuterar man hur åtgärdsprogrammet ska komma att se 

ut och vad det ska innehålla. Ofta är allt sedan så pass klart och genomarbetat i arbetslaget 

att det är svårt för föräldrar och elev att komma till tals i det senare skedet.  Mycket handlar 

om att få föräldrar och elev att gå med på det som man i skolan redan har bestämt, (Asp-

Onsjö, 2008). 

5.6. Hur uppfattar du att föräldrar ser på åtgärdsprogram? 

Uppfattningen är att de flesta föräldrar ser positivt på åtgärdsprogrammen. Ingen av lärarna 

har fått några negativa reaktioner. Dock konstaterar flera av dem (6 st) att föräldrarna oftast 

inte är så engagerade i åtgärdsprogrammet. En lärare säger såhär: 

Det är nog en minoritet som engagerar sig aktivt men majoriteten ser det som ett papper bland 

alla andra. Jag tycker inte att intresset är särskilt stort. Ja, det ska vara sista veckorna in på 

nians termin, när det ska bli slutbetyg som vissa vaknar till då. 

En annan lärare uttrycker ungefär samma sak på följande sätt: 

De tycker att det är bra, positivt. Och sen tror att de flesta inte bryr sig om det. De vet att det 

finns och de vet att deras barn har en plan. Att de kan den och tittar på den varje vecka tror jag 

inte ett ögonblick. 
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De tre specialpedagogerna uppfattar att föräldrarna ser mer positivt på åtgärdsprogram nu, 

när det blivit mer tydligt att man inte får lägga ansvaret på dem i hemmet. De tror att 

tidigare var de nog mer negativa eftersom det ofta blir en kamp hemma för dem. Barnet har 

det svårt i skolan och sen ska det dessutom traggla hemma varje kväll. En av dem poängterar 

vikten av kompensatoriska hjälpmedel. 

Regering och riksdag är mycket tydliga med just detta att föräldrars inflytande i skolan måste 

öka. Asp-Onsjö (2008) menar att det ändå är ur skolans perspektiv som ett åtgärdsprogram 

formuleras och utarbetas. Hon säger att det är vanligt att skolan kommer med ett färdigt 

dokument som föräldrar och elever har att ta ställning till. Även min undersökning visar ju 

tydligt att det är vanligt att det är så det går till.  

Enligt skolverkets undersökningar upplever många föräldrar att de går på möte efter möte 

men att inget händer och då tappar de förtroendet för skolan. Det kan också leda till att 

föräldrarnas frustration över att behöva lägga ner oändligt mycket tid på möten och samtal 

går ut över barnet, (Skolverket, 2001). 

5.7. Hur går ni tillväga med den pedagogiska utredningen av eleven innan ett eventuellt 

åtgärdsprogram upprättas? 

Det framgår av nästan alla svar att detta är något som är nytt för kommunen. Ingen av dem 

jag har intervjuat har tidigare gjort någon pedagogisk utredning, och en av lärarna har vid 

intervjutillfället fortfarande inte gjort någon. Denna lärare trycker på att det inte givits någon 

utbildning i hur man gör en sådan utredning: 

Någon sådan utredning har jag inte gjort ännu. Jag vet att det är nytt nu från kommunen att vi 

ska göra dem. Någon utbildning i hur man ska göra har vi inte fått och så är det en offentlig 

handling. Man får passa sig för vad man skriver. 

De övriga personerna som intervjuats har påbörjat arbetet med att göra pedagogiska 

utredningar och i många fall sitter läraren tillsammans med specialpedagogen eller 

specialläraren och gör dem. I alla fall är det dock mentor som är ansvarig för att en 

pedagogisk utredning blir gjord.  

Larsson – Swärd (1995) poängterar vikten av att, som lärare, ta sitt ansvar för att få 

tillräckliga kunskaper om hur gruppen fungerar. Då har man lättare att märka när en enskild 

elev behöver extra stöd. Det är då nödvändigt att dokumentera barnets beteende. För att 

kunna göra denna pedagogiska utredning måste man ta hjälp av eleven själv och elevens 

föräldrar. 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) menar att eftersom beteendeproblem hos barn och 

ungdomar kan ha många olika orsaker bör man titta på om beteendet ser likadant ut på olika 

ställen, som till exempel i skolan, på fritidsaktiviteterna eller i hemmet. När man gör en 

pedagogisk observation av en elev kan man titta på olika punkter som rör både pedagogik, 

psykologi och social förmåga.  
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Vidare pekar de på värdet av att kunna se om eleven kanske har svårt att anpassa sitt 

arbetstempo i olika situationer eller om hon visar hyperaktiva tendenser. Man kan också 

undersöka om eleven kanske är för slarvig med sina svar och inte hinner tänka efter 

ordentligt. När det gäller det sociala bör man till exempel titta på om eleven har någon 

impulskontroll, är uppmärksamhetssökande eller kanske har en bristande social kompetens. 

Det är också viktigt att undersöka om eleven har svårt att kommunicera, eller om det är dålig 

struktur kring barnet. 

I Asp-Onsjös (2006) avhandling om åtgärdsprogram visar hon att om ett åtgärdsprogram ska 

kunna bli ett bra redskap i verksamheten krävs också en kartläggning av eleven. 

Organisationen kring eleven är det viktiga och det kan aldrig vara eleven som ska åtgärdas.  

 

5.8. Vilken form av stöd och hjälp får du av styrdokumenten och Allmänna råd för att 

upprätta åtgärdsprogram? 

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram belyser hur viktigt det är att: 

skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att 

undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar och behov.  (Skolverket, s.12, 2008) 

Några av lärarna berättar att de inte tittat alls i de allmänna råden utan att man har 

arbetsmaterial på skolan som de har utgått ifrån. Den menar på att den arbetsgrupp som 

tagit fram detta material på skolan har varit väl insatta och det inte finns någon anledning att 

ifrågasätta dessa lokala dokument. Några tycker att det räcker med att man sett dessa råd 

en gång och en lärare uttrycker det såhär: 

Alltså, precis i början har man nytta av att titta vad det står, men sedan handlar det om att bolla idéer och 

tankar med andra pedagoger tills man hittar ett system för hur man ska formulera sig. Man får läsa på om det 

blir förändringar, annars behöver man inte använda sig så mycket av det.  

 

5.9. Vilken form av stöd och hjälp får du av specialpedagogen i upprättandet av 

åtgärdsprogram? Vilken stöd och hjälp får du (som specialpedagog) av rektor i 

upprättandet av åtgärdsprogram? 

Mitt syfte var inte att göra en jämförelse mellan de båda skolor jag gjort intervjuerna på, 

men här blev det en ganska tydlig skillnad som jag gärna vill ta upp. På den ena skolan ansåg 

varken specialpedagogen eller lärarna att de hade något som helst stöd av sin rektor när det 

gällde just den här frågan om att upprätta åtgärdsprogram. På den andra skolan blev bilden 

en helt annan. Där ansåg man att rektor, men kanske framförallt biträdande rektor, var ett 

stort stöd i allt arbete med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Det visade sig 

också att det var väldigt olika på de båda skolorna i hur man upplevde att man fick hjälp från 

specialpedagogen. Lärarna på den ena skolan upplevde att de hade stort stöd och hjälp av 

specialpedagogen På den andra skolan tyckte lärarna inte att de fått något stöd från just 

specialpedagogen utan att deras samarbete var bättre med specialläraren. 
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Av vår specialpedagog har jag försökt att få hjälp, eller av båda förresten, och det var ju stört 

omöjligt. Men vår speciallärare är guld värd vad det gäller pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram och framförallt när det gäller att utvärdera dem. Det glömmer jag, men hon 

kommer ihåg. Jag tycker det är bra att vi har en person som är så väl insatt och som vet hur 

man ska formulera sig. På vår skola är det specialläraren. Jag hade inte klarat detta så bra utan 

NN. 

Flera lärare tyckte att de hade stor hjälp av specialpedagogen just i formulerandet av den 

pedagogiska utredningen eftersom de inte formulerat någon sådan tidigare. Den 

specialpedagog som sitter centralt placerad i kommunen och har överblick över helheten 

säger att lärare ofta är ute efter en mall. 

Många lärare ser en mall framför sig. Mallen med stor M, det som är det rätta och riktiga. 

Lärare måste tro på sin egen förmåga. Man tror att det måste vara precis på ett visst sätt. 

Även Ladberg (1994) menar att lärare måste börja tro mer på sin egen förmåga och känna 

sig trygga i sin yrkesroll. Det gäller också att vara tydlig mot föräldrarna så att de litar på att 

skolan klarar av det pedagogiska arbetet kring eleven. Det är deras uppdrag. 

Det framgår tydligt i grundskoleförordningen att: 

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. (Grundskoleförordningen 5 
kap. Särskilda stödinsatser, 1§.) 

I Asp-Onsjös (2006) undersökning visar det sig att rektorns roll i upprättandet av ett 

åtgärdsprogram inte går att bortse ifrån. En engagerad rektor med pedagogisk kunskap och 

ett intresse av att möta varje elev där den befinner sig ökar förutsättningarna för att få 

fungerande åtgärder när det behövs. 
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6. Diskussion 
Åtgärdsprogram är något som varje skola är skyldiga att upprätta när elever med olika svårigheter 

identifieras. Alla mina undersökningspersoner var överens om att det är bra med åtgärdsprogram, 

men att de inte alltid används som det levande dokument det borde. Jag, som också är lärare, delar 

mina undersökningspersoners uppfattning när det gäller åtgärdsprogram.  

Precis som både Skolverket och mina undersökningspersoner påpekar är det mycket viktigt att ha ett 

bra samarbete med hemmet om ett åtgärdsprogram ska kunna fungera, (Skolverket, 2007). En bra 

dokumentation kring elever med svårigheter är ett fantastiskt stöd för alla som arbetar kring dessa 

elever, (Hjörne & Säljö, 2008).  

De tre specialpedagogerna jag intervjuat pekade på problemet utifrån den skepsis de kan mötas av 

när de påpekar för lärare att det kan vara brister i deras undervisning som gör att elever misslyckas. 

Lärare är, enligt min uppfattning, ett mycket yrkesstolt folk, som tyvärr ibland har svårt att erkänna 

sina brister – inte minst om det handlar om ett misslyckande med undervisningen. Jag tror dock att 

det är mycket viktigt att arbeta med dessa frågor kontinuerligt och att man som lärare ständigt 

rannsakar sig själv och vill och kan utvecklas. Först då tror jag att man på bästa sätt kan hjälpa elever 

som är i behov av stöd och ska ha åtgärdsprogram. Precis som Persson skriver är det mycket stora 

krav som ställs på lärare idag när det gäller att anpassa undervisningen för varje elev, särskilt med 

tanke på att klasserna ofta är stora, men det är vår skyldighet som lärare och en strävan efter att 

anpassa sin undervisning måste alla, enligt min uppfattning, ha, (Persson, 2007). 

Skolverkets kartläggning från 2003 visar att många lärare anser att den tid de lägger på 

dokumentation får man tillbaka i form av den nytta man har av det som skrivits ner om eleven. Jag 

håller också med dessa lärare. Tyvärr är det oftast brist på tillräckligt med tid som gör att 

dokumentationen inte blir så bra som det skulle kunna bli och borde vara. I de kommuner där man 

prioriterar att lägga tid på dokumentation av elever, och då särskilt på åtgärdsprogram, tror jag 

precis som Skolverket också påpekar, att det kan få mycket positiva effekter för hela elevgruppen och 

undervisningen i klassrummet.  

När det gäller innehållet i själva åtgärdsprogrammet är jag överens med mina 

undersökningspersoner att det får inte blir för stora åtgärdsprogram med alltför mycket onödig 

information. Har man gjort en bra pedagogisk utredning innan upprättandet av åtgärdsprogrammet 

ska detta kunna bli kort och koncist. Då blir det tydligt för alla som behöver ta del av det; lärare, 

föräldrar, speciallärare och specialpedagoger, samt eleven själv.  

Det förvånar mig att ingen av mina undersökningspersoner tar upp de stora krav som ställs på dagens 

pedagoger i skolan, när det gäller anpassad undervisning i stora klasser. Detta är något som jag 

misstänker att de flesta lärare, precis som jag själv, tycker är svårt att hantera. Fortbildning i hur man 

hanterar alla olikheter man möte i klassrummet är verkligen önskvärd här, (Persson, 2007). 

Jag upplever ofta att man får känslan att skolan (och då tänker jag främst på ledningen på skolan) är 

så otroligt mån om att ha ”ryggen fri” gentemot föräldrar att man inte vågar lägga något som helst 

ansvar på elever och föräldrar. Det känns som om man är ute på farlig mark om lärare börjar tro att 

eleven inte klarar att ta något som helst ansvar och därmed inte heller lägger något ansvar alls på 

eleven. Enligt Ladberg (1994) är det inte helt ovanligt att man kommer in i denna negativa spiral. 

Dock tror jag samtidigt att det är viktigt att man inte heller, tvärtom, nonchalerar problem hos vissa 
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elever när det gäller förmågan att hålla reda på sina saker, veta vilken sal de ska till, vad de har för 

läxa, får med sin information hem och så vidare. Min erfarenhet är att vissa lärare alltid lägger över 

problematiken på eleverna, och inte har något intresse alls av att fundera på hur de själva kan 

underlätta för eleven. Detta verkar inte vara något problem som endast finns på min arbetsplats, då 

även Hjörne – Säljö sett detta i sin undersökning från 2008. Även Lahdenperäs undersökning från 

1997 visar tydligt detta. Det är lite skrämmande att två undersökningar med tio års mellanrum visar 

på att det inte skett någon större utveckling när det gäller lärares tendens att låta enskilda elever 

ensam bära problemet på sina axlar. 

När det gäller uppföljningen av upprättade åtgärdsprogram tror jag att det är bra att Skolverket ålagt 

kommunerna att se över hur deras rutiner ser ut. Enligt några av mina undersökningspersoner har 

det tidigare varit så att åtgärdsprogrammets utvärdering varit undermålig eller obefintlig. Där har det 

skett en utveckling till att man nu utvärderar åtgärdsprogrammet ordentligt.  

Asp-Onsjös undersökning från 2008 visar att föräldrarna oftast inte är så delaktiga i upprättandet av 

åtgärdsprogram, utan att de ofta får gå med på ett färdigt koncept som skolan kommer med. Även 

min undersökning visar att det är så det går till, men att föräldrarna oftast är nöjda med att ha det så, 

och att de inte är så intresserade av att vara delaktiga i själva upprättandet. Där är det lite svårt att 

veta hur man ska agera, då föräldrar inte sällan uttrycker att ”vi litar på att ni i skolan, som är 

professionella, gör det som är bäst för mitt barn”. 

Det mesta tyder på att en bra specialpedagogisk kompetens ute på skolorna är till stor nytta i 

upprättandet av åtgärdsprogram. Detta kan man se både i mina undersökningspersoners svar samt i 

de undersökningar som gjorts av till exempel Persson, 2007 och Larsson – Swärd, redan 1995. 

Rektorns roll är av stor vikt när det gäller att få arbetslagen att använda sina resurser på ett bra sätt 

och utnyttja kompetenserna där de bäst behövs. Det krävs en skicklig och engagerad rektor för att 

lyckas med detta, att få arbetslaget att lita på varandra, släppa prestige och eventuell avundsjuka 

eller missunnsamhet gentemot varandra,  (Persson, 2007). 

Det skulle vara intressant att forska vidare inom området åtgärdsprogram och pedagogiska 

utredningar, och vad dessa kommer att ha för betydelse för eleverna framöver. Det skulle också vara 

intressant att göra en studie på hur elever med åtgärdsprogram förstår och uppfattar sina 

svårigheter och sina åtgärdsprogram.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad är din uppfattning om åtgärdsprogram?  

2. Av vilken anledning upprättas åtgärdsprogram? 

3. Vad tycker du bör ingå i ett åtgärdsprogram? 

4. Hur, hur ofta och av vem följs åtgärdsprogrammen upp? 

5. Hur stor del i upprättandet av åtgärdsprogram har föräldrar och elever? På vilket 

sätt? 

6. Hur uppfattar du att föräldrar ser på åtgärdsprogram?  

7. Hur går ni tillväga med den pedagogiska utredningen av eleven innan ett eventuellt 

åtgärdsprogram upprättas? 

8. Vilken form av stöd och hjälp får du i styrdokumenten och allmänna råd för att 

upprätta åtgärdsprogram? 

9. A) För lärare: Vilken form av stöd och hjälp får du av specialpedagogen i upprättandet 

av åtgärdsprogram? 

B) För specialpedagog: Vilken form av stöd och hjälp får du av rektor i upprättandet 

av åtgärdsprogram? 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Styrdokument och förordningar 
I grundskoleförordningen finns följande bestämmelser när det gäller åtgärdsprogram: 

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. (Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser, 1§.) 

I skollagens tredje kapitel, under paragraf 9, står det formulerat klart och tydligt att det är 
rektors ansvar att besluta om ett åtgärdsprogram ska upprättas. 

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. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 

annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får 

rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som 

rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska 

utarbetas. (Skollagen 3 kap. Åtgärdsprogram, §9) 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, säger ingenting om upprättande av 
åtgärdsprogram, men under rubriken Rektors ansvar finns ett antal punkter som gäller 
särskilt stöd.  

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 
för: 

- Utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det 
särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver 

- Anpassningen av resursfördelningen och stödåtgärderna till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör. (Lpo94, 2.8 Rektors ansvar) 

I den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, står 
det ungefär detsamma när det gäller rektorns ansvar för att eleverna får rätt stöd. 

 
- undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 

den hjälp de behöver,  

- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör, (LGR11, 2.8 Rektors ansvar) 

 


