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ABSTRAKT 

Individual Education Plans and the means of creating a sustainable platform for children 

with learning difficulties is a subject of vast discussion. The original idea was to create a 

system in which the documentation of certain students with learning difficulties would 

lead to precautions being taken in order to eradicate difficulties and improve student’s 

abilities to excel in studies. However, in practice, the IEPs proved less functioning and 

the special needs of students were not attained accordingly to the theoretical approach. 

In some aspects the IEPs were a helpful tool to create sustainability for students with 

special needs, but in the long term the IEPs seemed to provide less support and more 

segregation. The usage of individual education plans in the Swedish school, as well as 

Irish- and British schools, had its own theoretical standpoints within each faculty. For 

some schools the IEP was used as a tool to reflect that the institution indeed followed the 

guidelines set for special education, in order to protect institutional activities. For other 

schools there was a normative behavioral standard to be measured through IEPs, in these 

certain scenarios the IEP served as a tool to create a “normal” behavior for the students 

that showed certain social “problems”. In many regards these behavioral precautions did 

not have any actual relation to said student’s special education needs. In this study we 

examine how the theoretical approach to the IEPs was regarded and how these 

theoretical ideas have been implemented in practice. In this study we also present a 

discussion about how the theoretical and practical usage of IEPs is in any form regarded 

as positive or negative, in accordance to the scientific approach of special education. 

Nyckelord: åtgärdsprogram, specialpedagogik, specialundervisning, dokumentation, en 

skola för alla. 

Keywords: individual education plans, IEP, special education, special education needs, 

documentation.
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1 INLEDNING 

Frågan om lärares arbete med dokumentation och i synnerhet lärares arbete med 

åtgärdsprogram är högst aktuell i samhällsdebatten. Retoriken kretsar kring syftet 

med åtgärdsprogrammen och hanteringen av dessa, speciellt i det avseende att 

myndighetsansvarig beslutar huruvida åtgärdsprogrammen skall göras. Retoriken I 

många fall blir skolans och främst rektors motivbilder starkt ifrågasatta för att vara 

grundade kring organisationens överlevnad, snarare än frågan om elevens styrkor 

och svagheter, inte minst då problemförskjutning är väldigt vanligt förekommande i 

samband med planeringen och genomförandet av åtgärder (Persson, 2004, s 110).  

 

Enligt skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012 visar 78% av de granskade 

gymnasieskolorna och 65% av de granskade grundskolorna upp brister i arbetet med 

åtgärdsprogram. Bristerna som nämns är att rektorn inte ser till att åtgärdsprogram 

upprättas och att de inte anger vad behoven är och hur de ska tillgodoses, följas upp 

och utvärderas (Skolinspektionen, 2012, s 6-9). 

 

I ljuset av detta menar även många att åtgärdsprogrammen begränsar lärarnas 

tidsmöjligheter som skall gå till undervisning snarare än dokumentation, detta läggs 

fram som resultat av utbildningsdepartementets utredningar på området i en 

presentation av Jan Björklund och utredare Thomas Persson (Boberg, Björklund, 

Persson och Westlund, 2013, bild 2-3, min: 03:00-06:47). I samband med detta la 

också regeringen fram ett förslag om att slopa kraven på åtgärdsprogram. Man menar 

att kraven på åtgärdsprogram gör att lärarna lägger alltför mycket tid på att upprätta 

sådana istället för att ge eleverna de stödinsatser som behövs (Boberg, Björklund, 

Persson och Westlund, 2013). 

 

I förarbetet till den skollagen (2009/10:165, s 290) framhåller man att 

åtgärdsprogram skiljer sig från individuella utvecklingsplaner genom att bara gälla 

för de elever som är i behov av särskilt stöd medan individuella utvecklingsplaner 

ska finnas för alla elever. Åtgärdsprogrammet skall fungera som ett verktyg för 

planering och samarbete mellan lärare, annan personal på skolan, eleven och 

vårdnadshavare (Prop. 2009/10:165, s 289-291).  

 

I regeringens proposition (2009/10:165, s 289-291) kan man läsa att arbetet med 

åtgärdsprogram skall behandla elevens behov såväl som hans eller hennes styrkor 

svagheter samt möjligheter och hinder i omgivningen. Utöver det skall ett 

åtgärdsprogram innehålla både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och åtgärderna 

skall relatera till läroplanens mål och de kunskapskrav som finns. 

 

Syftet med krav på upprättandet av åtgärdsprogram och att göra rektorn ansvarig för 

att ett sådant upprättas är enligt förabetet till skollagen (Prop. 2009/10:165, s 289-

291) att ställa krav på skolornas rutiner när det gäller arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. I följande studie kommer läsaren att få ta del av problematiken kring 

åtgärdsprogram i skolverksamheten, studien belyser hur motiveringarna för denna 

form av myndighetsutövande är utformade och hur dokumentationen har hanterats i 
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skolan under de senaste åren. Samt anledningarna till att detta fenomen har utformats 

på så sätt. 

 

Studiens centrala syfte och problembild är resultatet av observationer gjorda under 

verksamhetsförlagda delar av våra utbildningar där arbetet med åtgärdsprogram var 

central och tycktes vara upphov till frustration och en del förvirring bland lärare och 

annan personal på skolorna. Som ett resultat av dessa observationer har vi som 

författare valt att lyfta och analysera problematiken vidare i form av denna 

litteraturstudie. 
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2 SYFTE 

Studiens syfte är att presentera och analysera målen för åtgärdsprogram i skolans 

verksamhet samt hur dessa mål uppfylls i det faktiska arbetet med åtgärdsprogram. 

Att analysera de motivbilder som existerar bakom utövandet av dessa åtgärder är 

ytterst viktigt för studiens syfte för att sedan kunna undersöka hur de uppfylls i 

praktiken och vilka prioriteringar som görs avseende hjälp till eleven eller skyddet av 

verksamheten. Det är av stort värde för studien att därför även både begrunda de 

teoretiska anlag som existerar för detta myndighetsutövande, samt de 

forskningsbidrag som tyder på huruvida det teoretiska tillvägagångssättet följs eller 

är genomförbart i praktiken.  

 

1. Hur har målen med åtgärdsprogram formulerats i teorin av 

skolverksamheten? 

2. Hur förankras och uppfylls dessa mål i praktiken när åtgärdsprogram 

utformas och genomförs? 

 

Ovanstående frågeformuleringar utgör den induktiva grunden varpå studiens syfte, 

resultat och diskussion vilar. Utifrån ovanstående frågeställning kommer studiens 

syfte att förankras i resultatsdel och diskussionsdel. 



6 

 

3 SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV 

Det teoretiska perspektivet som kommer att ligga i centrum för litteraturstudiens 

resultat i fråga om slutgiltig analys och underlag för diskussion, är kretsat just kring 

barn i behov av speciella former av pedagogiska uppsikt och hjälp. Det 

specialpedagogiska perspektivet på lärande är grundat i elevens svårigheter att söka 

förståelse för diverse tankemönster som främjar dennes intellektuella utveckling.  

 

Den specialpedagogiska behovsbilden hos elever har genom åren begränsats till 

beteendemönster, sociokulturella- och socioekonomiska ursprung samt elevens 

medicinska tillstånd (Ahlberg, 2007, s 84-88). Den specialpedagogiska forskningen 

delas upp i två olika inriktningar som utgör olika typer av behov hos individen, 

denna indelning är dock något simplistisk då många problem överskrider de båda 

perspektiven och utgör en starkare problematik som kräver olika perspektiv och 

synsätt för att lösas (Ahlberg, 2007, s 89-93). 

 

Det specialpedagogiska perspektivet utgör en starkt bidrag till studien i det avseende 

att det ökar förståelsen för problematiken och skapar underlag för diskussion kring 

åtgärdsprogram samt verka som utgångspunkt för de resonemang som 

åtgärdsprogram utgörs av i teori. Den specialpedagogiska forskningens resultat bör 

ha avspeglats i både planeringen och utförandet av åtgärdsprogram. Eftersom 

åtgärdsprogrammen i sig är ett specialpedagogiskt verktyg anser vi att det 

specialpedagogiska perspektivet också kan komma till hjälp för att besvara studiens 

frågor och bidra till diskussioner underlag för framtida forskning. 

3.1 Individinriktat perspektiv 

Ahlberg (2007, s 88) separerar den specialpedagogiska forskningens två olika 

teoretiska inriktningar, de två olika inriktningarna inom specialpedagogiken 

utmärker sig från varandra genom att ha olika typer av angreppssätt. Det 

invididinriktade perspektivet på specialpedagogik är det som grundar sig på att söka 

förklaringar hos varje individ som gör att denne har problem med skolan. Med det 

individinriktade perspektivet hamnar således fokus på avvikelser och handikapp 

(Ahlberg, 2007, s 88). 

 

Den specialpedagogiska forskningen har däremot utvecklats till större fördel för ett 

psykosocialt perspektiv snarare än det individinriktade perspektivet där forskningen 

tycks begränsa individinriktade överväganden till elever med tydliga handikapp, 

menar Ahlberg (2007, s 92-94). I dessa fall riktar sig forskningen att lösa problemen 

i samband med inkludering av elever med individgrundade behov för 

specialpedagogiska lösningar, om detta skriver Peter Karlsudd (2011, s 3-29) i 

rapporten “Sortering och diskriminering eller inkludering".  

 

Karlsudd (2011, s 16-18) redogör tydligt för att den specialpedagogiska inriktningen 

inför elever med tydliga inlärningshandikapp är felgrundad då den utser att separera 

specialpedagogiska överväganden i förhållande till den problembild som varje elev 

uppvisar. Traditionellt sett utgår man från elevens individuella förutsättningar och 

sedan utifrån individens sociala förutsättningar för att skapa en behovsbild för 
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specialundervisning, Karlsudd menar på att de båda kriterierna i många fall kan vara 

av en och samma natur (Karlsudd, 2011, s.17). Att separera de med tydliga 

inlärningshandikapp från de som lider av socialt betingade inlärningshandikapp, 

menar Karlsudd, är att förhindra specialpedagogikens framgångar på området 

(Karlsudd, 2007, s. 17-18). 

3.2 Deltagarperspektiv 

Det andra perspektivet kretsar kring elevens svårigheter som resultat av dennes 

sociala närvaro, i detta avseende spelar interaktionen i läromiljön en viktig roll för 

elevens intellektuella utveckling (Ahlberg, 2007, s.88-89). I detta fall renderas 

elevens möjligheter att delta i en skola för alla som starkt bidragande till de sociala 

konsekvenser eller möjligheter som existerar för eleven i lärosituationen. 

 

Deltagarperspektivet (Ahlberg, 2007, s 88) eller det psykosociala/relationella 

perspektivet (Rosenqvist, 2007, s 114) på lärande värdesätter det sociala samspelet 

mellan eleven och läraren i läromiljön, enligt Aspelin (2010, s 17-19) är det 

specialpedagogiska perspektivet grundat i socialpsykologiska överväganden och 

mellanmänskliga interaktioner. Vidare beskriver Aspelin (2010, s 9-10) att lärarens 

uppdrag kännetecknas av att skapa förstående hos eleven, för att uppnå detta skall 

undervisningen grundas på olika typer av deltagande från klassen i 

undervisningssituationen (Aspelin, 2010, s 75-105). 

 

Aspelin (2010, s81-86) redogör för tre olika former av behovsbilder som existerar i 

skolverksamheten när det gäller att hitta underlag för åtgärdsprogram, ordning och 

koncentration är ofta ett vanligt förekommande fenomen som många elever har svårt 

vid menar Aspelin (2010, s. 75-105). I många fall krävs av eleven en stillsam 

arbetsmiljö, och i vissa fall en ingående observation eller kontroll av läromiljön i 

realtid för att förhindra sidospår som kan uppstå i en livlig miljö. Bengt Persson 

(2004, s 101-102) skriver i sin avhandling att det är vanligt förekommande med 

koncentrationssvårigheter som underlag för åtgärdsprogram i yngre skolåldrar. 

 

Såväl Persson (2004, s 101-103) som Aspelin (2010, s 107-125) menar också på att 

det existerar problematik kring förståelseaspekten av elevernas lärande. Många 

elever under åtgärdsprogram har fått bli varse om mål som främst riktat sig till deras 

förståelseförmågor i lärosituationer, Persson (2004, s 102) beskriver att läs- och 

skrivsvårigheter dominerar de tidiga åldrarna, i de högre åldrarna är istället 

konceptförståelse det svåra för eleven det vill säga att binda samman relevans i 

ämnesstoffet till övergripande tankebilder och idéer som gynnar nyanserade svar och 

lösningar. 

 
“Andra tecken på att en elev är i behov av särskilt stöd kan vara att eleven vantrivs i 
skolan, har svårt att fungera i gruppen, är upprepat eller långvarigt frånvarande, har ett 
utagerande beteende eller drar sig undan. En del av de elever som är i behov av 
särskilt stöd uppvisar  koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter eller 
psykosociala besvär.” (Skolverket, 2008. s 10) 
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Även om det är den minst förekommande av underlagen för att bedriva 

åtgärdsprogram så spelar anknytningsförmågan en väldigt stor roll för elevens 

möjligheter att ta till sig ämnesstoffet på ett gynnsamt sätt. Aspelin (2007, s. 107-

125) beskriver hur eleven kan hämmas av att inte förstå vissa koncept av den enkla 

anledningen att denne inte kan finna sig i dem på en teoretisk nivå. Elever som ej kan 

finna anknytning till ämnesstoffet löper också “risken” för att hamna som underlag 

för åtgärdsprogram (Aspelin, 2007, s 105-114). 
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4 METOD 

För att besvara ovanstående frågeställning, är det mest metodologiskt försvarbart att 

arbeta utifrån en systematisk litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Detta innebär att 

vårt tillvägagånssät kommer att präglas av jakt på- och presentationen av 

vetenskapliga artiklar som hanterar området samt analys och värdering av dessa 

artiklar (Erikssson Barajas m.fl. 2013, s 31; Forsberg & Wengström, 2008, s.34-

35).En litteraturstudie är som bäst lämpad då den inkluderar allt som går att hitta 

inom ett specifikt område, i praktiken är det däremot så att författarna tvingas göra 

avgränsningar inom ämnesområdet i sig och därmed påverkas sökningen och 

resultaten av artiklar som avser det specifika problem som författaren väljer att 

undersöka (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s 31; Forsberg & Wengström, 2008, s.34-

35).  

 

En litteraturstudie kan göras på två olika sätt som medför konsekvenser och 

möjligheter för resultatet av denna. Det ena tillvägagånssättet är mer översiktligt än 

det andra. Den allmänna litteraturstudiens syfte är att samla forskningsresultat för att 

översiktligt beskriva- eller lägga grund för ett specifikt forskningsämne (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 25). Studiens syfte går i detta fallet inte ut på att samla 

övergripande information om ett specifikt ämne, utan att analysera ett problem, 

kommer studien därför att fungera som en systematisk litteraturstudie. Detta är mest 

metodologiskt försvarbart för att uppnå det syfteskrav som studien ställer. 

 

Eriksson Barajas (2013, s 26-28) beskriver den systematiska litteraturstudiens 

förhållande gentemot den data som utgör resultatets grund. En sytematisk 

litteraturstudie kräver artiklar eller studier av god kvalitet i förhållandet till 

forskningsämnet i sig. Därmed kan en systematisk litteraturstudie besvara kvalitativa 

problemfrågor som rör studiens ämnesval och därför ge en mer avancerad bild av 

problemet (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s 27 refererad i The Campbell 

Collaboration, u.å.). För att göra en systematisk litteraturstudie krävs att vissa 

föreskrifter eller krav uppfylls för att den systematiska litteraturstudien skall kunna 

erkännas som valid. Dessa krav är grundade på The Campbell Collaboration (u.å.), 

en internationell organisation som är ansvariga för att bedriva systematiska 

undersökningar på olika forskningsområden. 

 

1. Tydligt redogjorda avgränsningar i metod, sökning och urval av artiklar. 

2. En tydligt presenterad sökstrategi. 

3. Systematisk kodning och analys av inkluderade studier. 

4. Presenterad metaanalys av alla inkluderade studier (om möjligt). 

 

Eriksson Barajas m.fl. (2013, s 28-30, refererad i The Campbell Collaboration, u.å.) 

beskriver de underlag för den systematiska litteraturstudien som skiljer den från den 

allmänna litteraturstudien. Metaanalysen tjänar studien som en form av 

genomgående sammanvägning av flertal studier med syftet att hitta komparativa 

resultat som gynnar problemformuleringen. Styrkan i metaanalysen ligger i att 

kvalitativt värdesätta olika studiers vetenskaplighet och sammanhänga dessa för att 

ge en kvalitativ övergripande bild om foskningsämnet i sig. Samt att med hjälp av de 
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små (ofta problemrelaterat insignifikanta) skillnaderna mellan studier, skapa ett 

underlag för vidare forskning och främst en insikt i problematikens natur. I många 

avseenden är en metaanalys därmed det omlopp som beskriver den systematiska 

studiens utformning (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s 29). 

 

Problemformuleringen i denna studie är därmed formulerad på så sätt att stöda ett 

metaanalytiskt förhållandessät gentemot den data som tagits fram i form av 

vetenskapliga artiklar. I enighet med problemformuleringen kommer metaanalysen 

att presenteras i form av sammanfattande resultat som sedan kommer att vara grund 

för applicerbar teori i följande diskussionskapitel. För att ge en så rättvis och klar 

bild av verkligheten som möjligt och dessutom för att studien ska behålla sin 

trovärdighet är det lämpligt att presentera både material som stödjer och inte stödjer 

argument och överväganden gällande det valda forskningsområdet (Davidsson & 

Patel, 2011, s. 69). 

4.1 Metodiska avgränsningar 

Likt Eriksson Barajas (2013, s 31) överväganden gällande kvantitaiva- och 

kvalitativa avgränsningar inom ämnesområdet, har studien strukturerats på så sätt att 

den endast behandlar kvalitativa vetenskapliga artiklar inom området. Samtidigt har 

studien också avgränsats inom ämnesval då den endast behandlar åtgärdsprogram 

som del av dokumentationen i skolverksamheten. I sökandet efter artiklar och vid 

utvalet av dessa har vi kontrollerat att artiklarna är referee- och kvalitetsgranskade 

för att tjäna studiens validitet. 

 

De vetenskapliga artiklarna är från Sverige, Storbritannien och Irland där 

åtgärdsprogram inte är norm utan istället tillkommit på senare år. Vi valde att 

använda material från andra länder länder än Sverige i avseende att skapad ökad 

förståelse för problematiken och samtidigt beskriva problemet som allmängiltigt 

utanför de nationella gränserna. Genom de brittiska och irländska artiklarna hoppas 

vi att vi får en nyanserad förståelse för problemet, samt de temporära lösningar- och 

tillvägagånssätt som de irländska och brittiska skolsystemen tillämpar. 

 

Urvalet av artiklar har gjorts i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, 

urvalet gjordes i samband med helhetsbedömningar av varje enskild artikel där 

abstrakt, innehåll, rubriker, titlar och slutsatser har undersökts. Studiens 

syftesformulering har också haft sin påverkan på de sökord som vi har använt för att 

få fram de vetenskapliga artiklarna genom sökning i databaser som presenteras i 

omgående kapitel. Utöver detta var de brittiska och irländska artiklarna mer 

informationsgivande i förhållande till studiens syfte, det fanns få utländska artiklar 

som behandlade åtgärdsprogram på lika genomgående detaljerat vis som de brittiska 

och irländska. Därmed blev Irland och Storbritannien de länder som användes som 

kontrast för studiens syfte. 

4.2 Sökstrategi 

I vårt sökande av litteratur har vi framförallt använt oss av sökmotorn OneSearch. 

När vi hade identifierat “Individual education plan” som en lämplig sökfras på 

engelska för att hitta artiklar som handlar om åtgärdsprogram gjorde vi en utökad 

sökning i OneSearch på just den frasen. “Individual Education Plan” inom 
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citationstecken för att bara söka på den exakta frasen och med rutan för 

vetenskapliga, granskade artiklar ikryssad för att bara söka efter vetenskapliga 

artiklar. Vi lade även till ämnesordet “education” för att utesluta resultat från andra 

forskningsområden än utbildningsvetenskap. Vi gick vidare med att testa “Individual 

education plans” alltså plural istället för singular.  

 

Vi testade även en sökning på “Individual education plan” utan citationstecken vilket 

gav andra resultat än med citationstecken. Det gav bland annat resultat där man 

använt sig av frasen “Individual educational plan” istället för “Individual education 

plan” som vi tidigare hade sökt på som exakt fras. Vi Provade även “Individualized 

education plan” då det fanns med som sökord i några av artiklarna som vi hittade 

med hjälp av andra sökfraser, detta gav dock få nya resultat. Efter dessa sökningar i 

OneSearch gjorde vi identiska sökningar i ERIC, vilket inte gav några nya 

intressanta resultat, och i Taylor & Francis databas då många av de intressanta träffar 

vi fick genom OneSearch kom just därifrån. I Taylor & Francis ges inte möjligheten 

att välja endast “peer reviewed” annars var sökningarna identiska. När vi fick träffar 

i Taylor & Francis kollade vi på deras information om tidsskriften som träffen kom 

ifrån för att se om den var granskad eller inte. 

 

Vi tittade även vidare på några av författarna bakom artiklarna som vi hittade genom 

den tidigare sökning för att se om samma författare eventuellt hade skrivit något 

annat som var av intresse för vår studie. Sökningar på författare gjordes i samma 

databaser som vi använt tidigare, OneSearch, ERIC och Taylor & Francis. 

 

En av artiklarna som vi har använt oss av har vi hittat genom att titta på referenslistan 

i andra artiklar som vi har använt. Vi har sedan letat upp artikeln med hjälp av 

OneSearch och i ett fall genom att leta upp den specifika tidsskriften i 

universitetsbibliotekets lista med tidsskrifter och sedan leta upp artikeln direkt på den 

länken till tidsskriften som fanns i universitetsbibliotekets lista. Genom 

universitetsbibliotekets lista kunde man också finna information om tidsskriften var 

peer-reviewed vilket vi använt som sökkriterie vid sökningar i databaser. Artikeln 

var relevant för studiens syfte och därmed var det ytterst nödvändigt att kringgå 

sökningen, som beskrivet ovanstående, för att få tag i den. 

 

Av de träffar vi fick genom våra sökningar i de olika databaserna valde vi ut de 

artiklar som behandlar åtgärdsprogram inom skolan. Vi valde bort de artiklar som 

handlade om åtgärdsprogram inom andra verksamheter än skola och de artiklar som 

handlade om skola men  individuella utvecklinsplaner och utvecklingssamtal och 

valde att fokusera på just åtgärdsprogram. Utöver detta valde vi bort artiklar som 

handlade om en specifik funktionsnedsättning, exempelvis autism, och hur 

åtgärdsprogram utformas för den specifika funktionsnedsättningen. Att vi valde bort 

dessa artiklar beror på att vi snarare ville undersöka myndighetsutövandet med 

åtgärdsprogram. Val utifrån vad artiklarna handlar om gjorde vi baserat på vad vi 

hade läst i respektive artikels abstrakt. Utöver dessa val och bortval, baserade på 

artiklarnas innehål, valde vi även bort en artikel som verkade intressant för vår studie 

för att vi inte hade tillgång till den artikeln genom Linnéuniversitet. Vi har även valt 

att inte använda oss av några artiklar som är äldre än 10 år för undvika att 
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artiklarna är inaktuella då myndighetsutövandet påverkas av den 

specialpedagogiska forskningen. 

 

OneSearch är en söktjänst för att söka igenom alla fulltextdatabaser och 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog samtidigt. OneSearch erbjuder möjlighet att 

enbart söka efter granskade (“peer reviewed”) artiklar. 

(http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch) 

 

ERIC (Educational Research Information Center) är en referensdatabas som enbart 

innehåller referenser till utbildningsvetenskaplig litteratur. Det finns dessutom 

möjlihghet att begränsa sökningen till enbart granskade (“peer reviewed”) artiklar. 

(http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser) 

 

Taylor & Francis databas med drygt 1300 titlar som behnadlar flera olika 

ämnesområden. Däribland det för oss intressanta utbildningsvetenskap (Education). 

Möjlighet till att enbart söka efter granskade artiklar finns 

inte.  (http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser) 

 

Sökord OneSearch Eric Taylor 
and 

Francis 

”Individual 
education 
plan” 

136, SU 
Education = 
136 

78, 
begränsat 
till ”peer 
reviewed” = 
46 

703 

Individual 
education plan 

12 601, SU: 
Education = 
4 421 

_____ 
303 516 

Individual 
Educational 
plan 

4 230 
_____ 

308 308 

Individualized 
education plan _____ _____ 

299 622 

"Individualized 
education 
plan" 

SU 
Education = 
94 

49 4 

IEP SU 
Education = 
1 705 

712 3 618 

Figur 1 – Databaser i förhållande till sökord och antal träffar. 

http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch
http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser
http://lnu.se.proxy.lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser
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4.2.1 Presentation av de vetenskapliga artiklarna 

● Lessons learned from research on individual educational plans in Sweden: 

obstacles, opportunities and future challenges. Skriven av Ingela Andreasson 

(Instutitionen för pedagogik och specialpedagogik) och Lisa-Asp Onsjö 

(Instutitionen för didaktik och pedagogisk profession) vid Götebrogs 

universitet samt Joakim Isaksson (Instutitionen för socialt arbete) vid Umeå 

universitet. Publicerades i European Journal of Special Needs Education, vol. 

8, Issue 4, Juli 2013. 

 

Artikeln är en sammanställning av specialpedagogiskt forskningsmaterial som 

behandlar åtgärdsprogram i den svenska skolverksamheten, artikeln belyser de 

nationella och kommunala överväganden som tagits i samband med åtgärdsprogram. 

Artikeln behandlar också den ändamålsbild som upplevs existera, samt språkbruket i 

åtgärdsprogrammen inom den svenska skolan. Tydligt formulerade syftes- och 

metodkapitel förekommer inte. 

 

Databas: OneSearch 

Sökord: Individual Education Plan 

 

● School problems or individual shortcomings? A study of individual 

educational plans in Sweden. Skriven av Erik Bergström, Joakim Isaksson 

och Rafael Lindqvist (Institutionen för socialt arbete) vid Umeå universitet. 

Publicerades i European Journal of Special Needs Education Vol. 22, No. 1, 

Februari 2007. 

 

Artikelns syfte är att undersöka hur åtgärdsprogram definierar och möter problem 

som ska åtgärdas, om fokus ligger i socialt samspel mellan elev och omgivning eller 

skolverksamheten i sig samt hur resurser fördelas i samband med detta 

myndighetsutövande. Det metodologiska angreppssättet kännetecknas av en 

kvalitativ innehållsanalys i samband med frågeundersökningar. 

 

Databas: OneSearch 

Sökord: Individual Educational Plan 

 

● Individual Education Plans in the Republic of Ireland: an emerging system. 

Skriven av Richard Rose och Yu Zhao (University of North hampton), Paul 

O’Raw och Eileen Winter (Trinity College Dublin) samt Michael Shevlin 

(Institute of Child Psychology and Education Europe). Publicerad i British 

Journal of Special Education, September, 2012. 

 

Artikelns syfte är att kartlägga implementeringen av åtgärdsprogram i Irland, var 

dessas influenser kommer ifrån, hur attitydbilder ser ut i förhållande till dessa samt 
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huruvida åtgärdsprogram är ett bra hjälpverktyg. Det metodologiska angreppssättet 

karaktäriseras av obeservationer gjorda på tio låg- till mellanstadieskolor i landet. 

 

Databas: ERIC 

Sökord: Individual Education Plan 

 

● Constructing the Individual Education Plan: Confusion or Collaboration? 

skriven av Jane Goepel (the Department of Teacher Education), lektor vid 

Sheffield Hallam University i Storbritannien. Publicerad i Support For 

Learning 24, no. 3, Augusti, 2009. 

 

Artikelns syfte är att undersöka deltagande vid åtgärdsrogram i samband med 

vårdnadshavare för att få fram en stabil strategi i att bedriva åtgärdsprogram så nära 

metodutövandets teoretiska ramverk som möjligt. Genom intervjuer med 

vårdnadshavare och elever i samfund med lärare, anteckningar och genomförda 

program med alla deltagare, redovisas och uppnås syftet i artikeln. 

 

Databas: OneSearch 

Sökord: “Individual education plan” 

 

● Student perceptions of their IEP targets. Av författarna Hanne Pawley och 

Geoff Tennant (Institute of Education) vid University of Leicester. Artikeln 

publicerades i Support for Learning. Vol. 23 Issue 4, November, 2008. 

 

Artikelns syfte är att undersöka huruvida elever faktiskt har en stark delaktighet i 

deras egna åtgärdsprogram och hur de uppfattar deras egna situation i samband med 

detta myndighetsutövande. Författarna angriper problematiken genom intervju- och 

observationsundersökningar på 19 elever i åttionde klass. 

 

Databas: OneSearch 

Sökord: IEP SU: Education 

 

● The Individual Education Plan: A Gendered Assessment Practice? Skriven 

av Åsa Hirsh som är doktorand i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. 

Artikeln publicerades i Assessment in Education: Principles, Policy & 

Practice, v19 n4 2012. 

 

Artikelns syfte är att undersöka huruvida olika könsroller är tydliga vid 

åtgärdsrogram och vilka könsrelaterade likheter och skillnader som existerar mellan 

åtgärdsprogrammens subjekt. För att uppnå syftet har författaren valt att granska 379 



15 

 

åtgärdsprogram genomförda i klasserna tre, fem och åtta för att vidga spektrumet vid 

undersökningen. 

 

Databas: OneSearch 

Sökord: “Individual education plan” 

 

● A tool for learning? - An analysis of targets and strategies in Swedish 

Individueal Education Plans av Åsa Hirsh vid Högskolan i Jönköping. 

Artikeln publicerades i Nordic Studies in Education, no 1, 2011. 

 

En kvalitativ innehållsanalys av åtgärdsprogram gjorda inom grundskolan, syftet är 

att få insikt i hur hanteringen av åtgärdsprogram går till inom den svenska 

skolverksamheten och huruvida syftet med dessa finns presenterat i 

myndighetsutövandet i sig. 

4.2.2 Etiskt förhållningssätt 

Eriksson m.fl. (2013, s 69-70) redogör för de etiska aspektera och överväganden som 

existerar vid genomförandet av systematisk litteraturstudie, mycket av  dessa 

överväganden är bundna i tillvägagånssättet i sig. Att presentera- och redovisa för 

alla artiklar som ingår i en litteraturstudie är av stor vikt, samt bör författarna även 

visa på de artiklar som ej stödjer hypotesen eller författarnas åsikter (om problemet 

är formulerat som sådant). Utöver detta bör även författarna försäkra sig om att de 

artiklar som väljs har tillstånd från någon form av etisk kommitté där dessa ska ha 

granskats (Eriksson m.fl. 2013, s 70). 

 

Vetenskapsrådet (2002, s 5-14) klargör att grunden för forskningsetiska principer 

ligger i principer som reglerar studieförfattarnas personliga integritet och 

diskrimineringsgrunder, detta övervägande krav kallas för individskyddskravet och 

har i sig fyra andra separata indelningar som reglerar kravets olika etiska aspekter 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 5). 

 

Informationskriteriet reglerar informationsplikt vid hantering av en specifik studie 

och de inblandade som både utgör subjektet för datainhämntning men även som 

utomstående referenser (Vetenskapsrådet, 2002, s 7-9). Samtyckeskriteriet och 

konfidentialitetskriteriet hanterar det sociala kontrakt som uppstår vid individers 

medverkan i en specifik studie, deltaragnas rättigheter i samband med 

undersökningsmomentet redogörs också för i detta kriterie. Samt 

tystnadspliktskontrakt som försäkran på informationsskydd (Vetenskapsrådet, 2002, 

s 9-13). 

 

Det kriterie som spelar störst roll för just denna systematiska litteraturstudie är 

nyttjandekriteriet som hänvisar till försiktighetsåtgärder och förhållandessätt 

gentemot de personuppgifter som existerar i samband med artiklarnas publicering. 

Personuppgifterna får endast användas i samband med presentation av artikeln eller 

citatutdrag för referenser till text, att använda dessa uppgifter i samband med 
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affärdsändamål, sociala medier eller andra syften som ej rör forskningsprojektet är 

oetiskt (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). 

4.2.3 Artikelredovisning och bearbetning 

De vetenskapliga artiklarna som studiens resultat vilar på, har lästs igenom fler 

gånger både innan och i samband med skrivandet. Vi har också valt att se om 

artiklarna stämmer in på de kriterier som presenteras av The Campbell Collaboration 

(u.å) i fråga om vetenskapligheten i studier, samt vetenskapsrådets etiska kriterier. 

Återkommande begrepp i artiklarna var “Individual Education Plan” eller “IEP:s”, 

gemensamt för våra utvalda vetenskapliga rartiklar var att de presenterade processen 

med åtgärdsprogram från teori till handling. En av dessa artiklar var däremot en 

sammanställning av specialpedagogiskt foskningsmaterial med utgångspunkt i just 

åtgärdsrogram inom den svenska skolan. 

 

Innehållet i artiklarna har sedan ordnats i studiens resultat efter teoretiska och 

praktiska delar, detta har skett med tanke på studiens syftesformulering. I 

presentationen av resultatet har vi därmed valt att formulera våra rubriker på så sätt 

att de först avspeglar skolornas teoretiska förhållningssätt gentemot åtgärdsrogram 

(5.1, Skolverksamhetes teoretiska förhållningssätt), för att i senare rubriker behandla 

det praktiska angrepssättet (5.2, Skolverksamhetens praktiska förhållningssätt). 

Slutgiltigen har vi döpt vår tredje rubrik (5.3) till Måluppfyllelse, där vi har valt att 

belysa huruvida målen med åtgärdsrogram faktiskt har uppfyllts i enlighet med de 

teoretiska direktiven som finns. I dessa rubriker kommer problemfrågorna att 

besvaras med hjälp av presentationen av de vetenskapliga artiklarna. 

 

Underrubrikerna till varje “del” av resultatet ägnas åt de utländska artiklarna som 

behandlar åtgärdsrogram i Irland och Storbritannien. Materialet från resultatdelen 

blir sedan presenterat även i diskusionsdel där resultatet diskuteras sett från den 

specialpedagogiska teoretiska infallsvinkeln. Rubrikerna och underrubrikerna i 

diskussionsdelen är formade efter den specialpedagogiska förklaringsmodellen som 

beskrivs i teoridelen (se kapitel 3; Specialpedagogiskt perspektiv). I diskusionsdel 

framgår även (6.2) underlag för framtida studier, (6.3) pedagogiska implikationer 

och en rubrik (6.4) med titeln “Slutsats” där problemformuleringen återigen 

presenteras i form av ett svar. 

 

Studien är utformad på detta sätt för att ge svar på de frågeställningar som ställs i 

syfteskapitlet (se kapitel 2: Syfte): 

 

 Hur har målen med åtgärdsprogram formulerats i teorin? 

 Hur förankras och uppfylls dessa mål i praktiken? 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras den data som tagits fram i form av vetenskapliga 

artiklar som behandlar myndighetsutövandet med åtgärdsrogram i skolverksamheten. 

De flesta av dessa artiklar behandlar åtgärdsrogram i Sverige, medan två av 

artiklarna behandlar myndighetsutövandet i Irland respektive Storbritannien. Många 

av artiklarna är grundade i att undersöka och finna strategier vid åtgärdsprogram och 

huruvida dessa kan återkopplas till åtgärdsprogrammens överhängande syfte. 

Studiens svar på frågor och slutgiltiga produkt kommer att presenteras i 

diskussionskapitlet, och analyseras med hjälp av applicerbart teoretiskt angrepp. 

5.1 Skolverksamhetens teoretiska förhållningssätt 

Den grundläggande tanken bakom åtgärdsprogram var att skapa en ny grundbas för 

dokumentation inom skolväsendet, denna dokumentation skulle delvis fungera som 

en möjlighet för staten att ha viss insyn i skolverksamheten efter kommunaliseringen 

av skolväsendet 1994. Utöver detta skulle även åtgärdsprogrammens införande 

medföra en sorts kontroll eller översikt av elevernas kunskaper, en sorts 

“betygkontroll”. Varje åtgärdsprogram ska innehålla aspekter som berättar om den 

enskilde elevens svårigheter och möjligheter i dennes skolsituation, samt behandla de 

olika fenomenen som medför eller hindrar elevens intellektuella utveckling så som 

individuella- , sociala- eller organisatoriska (verksamhetsrelaterade) aspekter av 

dennes lärande (Andreasson m.fl. 2013, s 414-415). 

 

Inom skolverksamheten tycks mycket av tidsresurserna gå åt att identifiera de 

problem som specifikt hindrar elevernas möjligheter till att utvecklas på ett 

intellektuellt plan, de kriterier som utgör bedömningsgrunden tycks också ställas mot 

ett beteendemönster som skolan anser är norm för ett stabilt intellektuellt 

utvecklingsmönster, menar Andreasson m.fl. (2013, s 417). I många fall har just 

elevens centralisering i åtgärdsprogram medfört att de andra aspekterna kring 

problemen som resultatet av organisatoriska fel eller social komplexitet, 

undanskjutitis och ansetts mindre relevanta för elevens utveckling. Det som oftast 

ges högre prioritet till förändring är därmed inte de organisatoriska felen utan 

elevernas individuella problem, organisatoriska fel ges väldigt litet utrymme eller 

utesluts helt (Bergström m.fl. 2007, s 84-85, s 89). 

 

En vidare insikt existerar där elevernas möjligheter och svårigheter delas upp i 

problembild, grundläggande kunskaper och mål (betygsgrundade) som skall nås 

(Hirsh, 2012, s 474). I många avseenden innehåller utarbetatde åtgärdsprogram också 

formulerade aspekter som är irrelevanta i förhållande till det grundproblem som 

åtgärdsprogrammen är avsedd att behandla, exempelvis personliga karaktärsdrag 

som inte avser inlärningsvårigheteer men som jämförs mot en normativ social 

personlighet. (Andreasson m.fl. 2013, s 418). 

 

I många fall där skolor ej har insikt i syftet med åtgärdsrogram har man endast 

åtgärdsrogram som ett slags bevis för att arbete med specialundervisning bedrivs 

som del av verksamheten. Denna sorts hantering med åtgärdsprogram är ett resultat 

av högre instansers påtryckningar på skolverksamheten i sig, skolorna i har därför i 
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detta skede inte utvecklat ett organisatoriskt behov av åtgärdsprogram utan dessa 

existerar endast som ett resultat av bedriven specialpedagogisk forskning (Pawley, 

2008, s 185). 

5.1.1 Skolans teoretiska förhållningssätt i Storbritannien 
och Irland 

Uppföljandet med åtgärdsprogram har haft sina internationella startutskott i bland 

annat USA och Nya Zealand, i Irland är detta myndighetsutövande fortfarande 

väldigt nytt. Ursprungligen anses behovet av myndighetsutövande komma från 

skolverksamheten i sig hellre än lagförslag som reglerar nödvändigheten med dessa 

(Rose m.fl. 2012, s 110). Behovet för åtgärdsrogram kom från skolans vilja att 

dokumentera den egna verksamhetens möjligheter att skapa en stark grund för att ha 

kontroll över elevernas studier, skapa instuderingsunderlag. Man har även tänkt att 

åtgärdsprogram ska verka som dokumentationsgrund för insikt och transparens i 

skolverksamheten (Rose, m.fl. 2012, s 112). 

 

Förhållandet till åtgärdsprogram på de irländska skolorna var likartade de som fanns 

i den svenska skolverksamheten på så sätt att ett faktiskt arbetssätt eller en fast 

utgådspunkt för att kartlägga åtgärder inte fanns (Andreasson m.fl. 2013, s 414-415). 

Formuleringen kring åtgärdsprogram har varit utav flera olika drag som 

kännetecknas av de tidigare nämnda aspekterna kring individanpassade-, sociala- 

eller organisatoriska problem. Mycket tycktes bygga på de individuella svårigheterna 

och beteendemönstren som man fann problematiska likt den svenska modellen. Trots 

detta kunde man fastställa att lärare på vissa skolor fick utbildning i hur 

åtgärdsprogram skulle formuleras, denna utbildning kom från Special Education 

Support Service en sorts organisation som skall fungera som komplettering till det 

irländska utbildningsdepartementet (Rose m.fl. 2012, s 112-113). 

 

I en studie gjord på nio grunskolelever i Storbritannien, förmedlas  en insikt i 

formuleringar och fokus kring de problem hos elever som är underlag för 

åtgärdsprogram. De handfasta behoven av specialundervisning i dessa enskilda 

elevers planer finns presenterade, men utöver detta existerar även detaljerade 

analyser av elevernas personlighetsdrag och sociala samspel i klassrummen som 

anses vara “problematiska” eller “åtgärdskrävande”. Trots att många av dessa 

åtgärdsprogram gjordes tillsammans med eleverna, var det mycket detaljer kring 

eleven som denne inte själv hade framfört i det slutgiltiga protokollet. Det framgår 

tydligt att det, hos lärarna, existerar en form av besatthet kring elevens sociala 

svårigheter i exempelvis vänskapscirklar hellre än handfasta behovsbilder för 

specialundervisning (Goepel, 2009, s 128-129). 

5.2 Skolverksamhetens praktiska förhållningssätt 

Efter att åtgärdsprogramet väl har konstruerats har skolan ofta verkställt planen, i 

många fal har åtgärdsprogrammen formulerats på så sätt att enkelt stöd skall kunna 

ges. I vissa fall har syftet med åtgärdsprogram helt missförståtts då varken 

formuleringen av problemen eller lösningen på dessa har givit någon effekt. I vissa 

fall har den individgrundade problematiken lösts med ökad fokus på att skapa sociala 

band. I ett exempel har eleven svårigheter att fungera i en stor grupp, åtgärderna som 
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presenteras har i detta fall att göra med elevens omplacering i en miljö där denne 

känner sig trygg och skapandet av kontinuerliga relationer med speciallärare 

(Bergström m.fl. 2007, s 86-87).  

 

Vidare diskuteras även att många av de åtgärdsprogram som gjorts tillsammans med 

elever, inte gjordes med vårdnadshavares närvaro. Många föräldrar till dessa elever 

var ovetande om sina barns skolsituation. Majoriteten av åtgärdsrogrammen i studien 

konstruerades med insikt i elevens individuella brister och med åtgärder som 

handlade om individens intellektuella träning eller hjälpverktyg som skulle medföra 

en höjning i elevens slutgiltiga prestationer (Bergström m.fl. 2007, s 88). 

 

Åtgärderna som presenterades i åtgärdsprogram kan delas upp i tre stycken olika 

kategorier som symboliserar lösningar eller åtgärder på elevernas problem. 

Problembilden som varje enskild elev har har dominerats av en åtgärdsbild med 

fokus på att vara, göra eller lära. I Samband med detta kategoriseras varje 

åtgärdsprogram i något av dessa kriterier. De åtgärdsprogram som hanterade elevens 

sociala beteende kunde utformas på så sätt att åtgärden grundades på att eleven 

exempelvis “skulle vara samma snälla pojke som han varit tidigare” (Hirsh, 2011, s 

24). Åtgärdsprogram som kännetecknades av kriteriet “göra” utformades på 

uppmanande sätt till handlingar hos eleven, exempelvis: “Gör läxan bättre” (Hirsh, 

2011, s 24). Det sistnämda kriteriet grundade sig på uppmaningar till att försöka nå 

vissa intellektuella mål där man ansåg att brister existerade, exempelvis kunde man 

finna förmuleringar som “Sikta på högre betyg i Engelska” (Hirsh, 2011, s 24). 

Dessa tre kategorier anses vara frekvent återkommande i alla åtgärdsprogram som 

görs (Hirsh, 2011, s 24). 

 

I samband med kategoriseringen av elever på sociala och intellektuella grunder 

existerade även en förändring i förhållandet till yngre respektive äldre elever i låg- 

mellan- och högstadiet. Åtgärdsprogram på skolor i låg- och mellanstadiet var 

betydligt mer konkreta i sin formulering av åtgärder än de som skapades i 

högstadieskolor. De mer konkreta åtgärdsprogrammen var mindre inriktade enstaka 

uppmaningar till förändring, istället ingick exempel på vad eleven skulle kunna göra 

för att förbättra sig och vad skolan hade att erbjuda i förhållande till vilka möjligheter 

eleven hade att ta till sig hjälp (Hirsh, 2011, s 24-26). 

5.2.1 Det praktiska förhållningssättet i Storbritannien och 

Irland 

Den irländska modellen för metodutövandet inkluderar elever, deras vårdnadshavare, 

specialpedagoger och ordinarie lärare som del av processen med att kartlägga 

förhållanden och indentifiera behovsbilder. Lärarens direkta påverkan på 

åtgärdsprogrammen var mer administrativ i sin natur, till skillnad från det svenska 

systemet där läraren utgör en central aktör i planeringen som rådgivare med förslag 

på lämpliga åtgärder. Vid utförandet frågade man sig vad som var mest lämpligt att 

åtgärda, i många fall kretsade åtgärderna kring flera olika problem samtidigt. Detta, 

menar studiens författare, var ett starkt tecken på osäkerhet inför hur man skulle 

hantera åtgärdsprogrammen i sig. De brittiska och irländska skolorna har fastnat för 
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att utveckla strategier som passar eleverna hellre än att ägna sig åt själva åtgärderna. 

Behovet för strategier existerar för att de offentliga direktiven (då det finns sådana) 

inte fyller de krav som elevena ställer på sin undervisning, eller de resurskrav som 

krävs av skolan för att slutföra arbetet (Rose 2012, s 113-115). 

 

I jakten på handfasta metoder för att bedriva ågärdsplanering har man inom 

skolverksamheten i Storbritannien tendenser att kopiera och återanvända 

formuleringar och åtgärder för att påskynda arbetet med att skapa en plan som ger 

möjlighet till specialundervisning. Detta dolda myndighetsutövande var vanligt 

förekommande i vissa skolverksamheter medans i andra typer av åtgärdsprogram på 

andra brittiska skolor kunde man hitta åtgärder som exempelvis istället grundade sig 

på att elever skulle städa sina rum hemma. Huruvida detta var något som påverkade 

skolsituationen, och i så fall hur, framkom inte i åtgärdsprogram (Goepel, 2007, s 

184-185). Detta anses (Andreasson m.fl. 2013, s 418-419, 422) vanligt 

förekommande även i den svenska skolverksamhetens sätt att ta sig an 

åtgärdsprogram. Att samma typer av språkbruk används och att elevers behovsbilder 

är förvrängda med avsikt att främja beteendeidéal och sammhällelig fostran, hör till 

en långtgående historisk norm i detta specifika myndighetsutövande. 

5.3 Måluppfyllelse 

Att elevers problem inte egentligen åtgärdas utan istället behandlas med temporära 

lösningar för att gynna skolverksamhetens resultat, anses (Andreasson m.fl. 2013, s 

421-422) vara väldigt vanligt förekommande av den specialpedagogiska forskningen 

som gjorts inom området. Att direktiv från högre instanser bortses och att skolors 

resurser medför ett problematiskt förhållningssätt gentemot åtgärdsprogram, är också 

noterat. I dagens skolverksamhet i allmänna drag, gällande för både Sverige och 

Europa, anser man att skolan inte implementerar de faktiska direktiven som gäller för 

åtgärdsprogram och istället endast utför åtgärder på egen hand som ska “lösa” de 

akuta problemen. Lärarna tar egna intiativ till lösningar som ska åtgärda elevens 

problem på så kort sikt som möjligt. Detta till följd av att skolorna inte hade insikt i 

meningen med åtgärdsprogram eller hur de skulle användas. Utöver detta upplevdes 

åtgärdsplrogram vara extremt tidskrävande och därför är det vanligt förekommande 

med en negativ kvalitetsförändring på dessa (Goepel, 2007, s 185). 

 

Traditionellt sett uppstår en segregation mellan de elever som är utanför och innanför 

åtgärdsprogrammens domäner, denna segregation existerar i skolornas ekonomiska- 

och pedagogiska möjligheter att bidra med specialundervisning för de elever  som är 

i behov av det. Man menar att föräldrar med insikt i problematiken väljer att placera 

sina barn i skolor där resurserna för att bedriva en stabil specialundervisning är höga 

och utnyttjandet av dessa visar på en positiv utveckling (Bergström m.fl. 2007, s 89). 

 

Följderna av myndighetsutövandet är beroende av skolornas möjligheter att bedriva 

hållbar dokumentation, dessa möjligheter kännetecknas av yrkeskompetens hos lärare 

och ekonomiska resurser. Förmågan att upptäcka problem som kan vara underlag för 

åtgärder och att bedriva själva arbetet med åtgärdsprogram är viktigt för att uppnå 

goda resultat. Åtgärdsprogram som lyckades innehöll därmed inte bara konkreta 

målformuleringar för eleven utan grundades även på en stark sammarbetsbas för 

interaktion med föräldrar. I dessa avseenden var själva processen med att genomföra 
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åtgärdsprogrammen viktigare än att upptäcka problemens grunder. Trots detta 

positiva utfall av myndighetsutövandet var det 67% av 539 inspekterade skolor som 

visade på ett negativt utfall av myndighetsutövandet. I dessa skolor hade kvaliteten 

på åtgärdsprogram inte nått de önskvärda målen som presenterats för de resterande 

skolorna där utfallet av myndighetsutövande var positivt (Hirsh, 2011, s 20). 

 

Att den stora problematiken med åtgärdsprogram ligger i utformandet och 

hanteringen av dessa råder inget tvivel om, men att avskaffa detta 

myndighetsutövande är dock inte något som diskuteras. Trots bristerna i 

åtgärdsprogram tycks många snarare vilja utveckla detta arbetssätt till någonting 

fungerande, oavsett myndighetsutövandets syften att skydda den egna verksamheten 

eller hjälpa elever i behov. Anställda inom skolan och vårdnadshavare tycks se 

åtgärdsprogram som någonting positivt trots åtgärdsprogrammens många brister ser 

man en meningsfullhet i att tillämpa dem (Hirsh, 2011, s 20-21; Rose 2012, s 115; 

Pawley, 2008, s 185). 



22 

 

6 DISKUSSION 

I följande kapitel presenteras en slutdiskussion där det framtagna resultatet och det 

teoretiska underlaget kombineras. I följande rubriker kommer resultatet att diskuteras 

med hjälp av de teoretiska ramverk som utgör det specialpedagogiska perspektivets 

förklaringsmodeller. I detta kapitel kommer också dragna slutsatser av studien att 

presenteras som slutgiltig rubrik där det sammanfattade resultatet av studiens syfte 

kommer att presenteras. 

6.1 Specialpedagogiska överväganden 

Åtgärdsprogrammens meningsfullhet förankras bäst i specialpedagogikens 

framgångar, att skapa en stark grund för att främja alla elevers möjligheter att klara 

sin skolgång är den starkaste teoretiska utgångspunkten för åtgärdsprogram i 

allmänhet (Skolverket, 2008 s. 10). Den specialpedagogiska aspekten av 

skolväsendet i traditionellt avseende fokuserad på elevernas 

kommunikationsmöjligheter, sociokulturella tillhörigheter och medicinska tillstånd 

(Aspelin, 2007, s 84-88). Detta bidrar därmed till att åtgärdsprogram som beskrivet i 

ovanstående kapitel, utformas på likartade grunder fastän specialpedagogikens 

forskningsområde utvecklats. 

 

Det gamla specialpedagogiska tänkandet genomsyrar mycket av de teoretiska 

förhållningssätt som skolorna har gentemot åtgärdsprogram, i många av fallen 

beskylls inte skolan som institution utan snarare elevens tillkortakommanden som 

problematiska (Andreasson m.fl. 2013, s 418; Goepel, 2009, s 128-129). I den gamla 

specialpedagogikens anda framkommer ännu en uppdelning av elever med grund i 

deras intellektuella-, medicinska- eller sociala- svårigheter. I vissa avseenden har 

denna uppdelning ställts i samband med dåligt utformade motiv, varav många var 

utan förankring i skolverksamheten som de skulle påverka (Bergström m.fl. 2007, s 

89; Karlsudd, 2011, s 16-18). 

 

Precis som framtagna resultat påpekar är problembilden som målas upp för många 

elever att fungera i skolans strukturerade sociala miljöer. Att kunna finna 

meningsfullhet och sinnesro för att bedriva arbete i klassrummen tycks vara stora 

svårigheter för elever med åtgärdsprogram. Att skolan är en bidragande faktor till 

detta nämns väldigt sällan (Bergström m.fl. 2007, s 86-89; Hirsh, 2011, s 20-21). 

Inom den specialpedagogiska inriktningen tror man däremot att problem inte behöver 

bero på antingen elevens egna psykosociala tillstånd eller skolans normativa sociala 

standard, utan kan mycket väl vara en kombination av de båda. I detta fall fungerar 

skolan som ett komplement för elevens redan inneboende känslor av exempelvis 

social otrygghet, eller tvärtom (Karlsudd, 2011, s.17). 

6.1.1 Individinriktade överväganden 

Den mest dominanta aspekten av åtgärdsprogram i förhållande till specialpedagogisk 

teori, är det individinriktade förhållningssättet gentemot eleven, problemet och 

skolan. I detta fall med avseendet på eleverns tydliga sociala- eller medicinska 

brister. En indelning av varje enskild elevs förmågor, kunskaper och beteenden är 

väldigt vanligt förekommande (Hirsh, 2011, s 24). Indelningen av behovsbilder har 
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hittills haft sin grund i elevens personliga tillkortakommanden och sociala situation. I 

samband med detta separeras eleven från ordinarie undervisning för att få sina 

problem “åtgärdade” (Ahlberg, 2007, s 88; Karlsudd, 2011, s.17). 

 

På det teoretiska planet läggs istället enormt mycket tid på att inte bara leta efter de 

problembilder som finns utan att även kartlägga och definiera problemets typart och 

de lösningar som existerar (Bergström m.fl. 2007, s 84-85, s 89). Att faktiskt åtgärda 

problemen fortgående upplever många skolverksamheter som svårt. Problemen 

definieras oftast utifrån aspekter som både inkluderar eleven och skolmiljön som 

bidragande faktorer till elevens intellektuella förhinder i skolan. Men i de flesta 

fallen där åtgärdsprogram gjorts, framkommer inte skolan som någon bidragande 

faktor till problemet i sig. Fokus läggs istället på elevens förmågor att anpassa sig till 

den rådande konformiteten som kännetecknas av skolorganisationens normer 

(Andreasson m.fl. 2013, s 414-415). 

En segregation av elever med åtgärdsprogram från andra elever som inte är i behov 

av detta, är en frekvent förekommande situation. Elever som är bundna till 

åtgärdsprogram omlokaliseras från den ordinarie undervisningen för att få den hjälp 

de behöver. I många av fallen placeras elever i grupper med andra elever som också 

har utformade åtgärdsprogram. Detta fenomen tycks vara vanligt inte endast i 

Sverige utan även i Irland och Storbritannien (Bergström m.fl. 2007, s 89; Goepel, 

2007, s 184-185). I vissa av fallen med utarbetade åtgärder ingick ingen direkt 

segregering, i andra fall skulle istället elever förbättra sina läromiljöer hemma 

(Andreasson m.fl. 2013, s 418-419, 422). 

 

De teoretiska överväganden som gjordes i samband med individinriktade 

överväganden inför åtgärder, hade mycket med barnets bästa att göra. Det vill säga 

att segregationen från den ordinarie undervisningen och uppmaningarna till 

beteendestrukturering kunde försvaras ur ett teoretiskt perspektiv från den 

verkställande personalen på skolan som hade hand om åtgärdsprogrammen. Man 

hade helt enkelt inte resurser, kompetens eller tid att skapa en läromiljö som kunde 

gynna alla elever samtidigt och därmed kringgå behovet av segregering (Andreasson 

m.fl. 2013, s 421-422; Pawley, 2008, s 185). Inom den specialpedagogiska 

forskningen menar man istället att sådan omplacering från ordinarie undervisning 

inte kommer att vara gynnsam för elever med åtgärdsprogram på lång sikt. Att skapa 

sociala situationer av interaktionism där eleven kan använda andra för att lära sig är 

därför ytterst viktigt, även för elever med svårigheter i en undervisningssituation 

(Karlsudd, 2007, s. 17-18). 

6.1.2 Överväganden om deltagande 

Deltagandeperspektivet inom den specialpedagogiska skolan är starkare inriktat på 

de sociala samspel som sker mellan individer i grupp, som ett övergripande fenomen 

av kommunikation. Det sociala samspelet formar oss och förstör oss beroende på hur 

bra vi lyckas att knäcka de sociala koderna och förstå övergripande innehåll i själva 

interaktionen (Ahlberg, 2007, s.88-89; Aspelin, 2010, s 75-105). Alltså är inte 

elevens egna förutsättningar så dominerande som man kan tänka sig i detta scenario, 

det är dessvärre den organisatoriska miljön som eleven befinner sig i som bär 

möjligheter och konsekvenser för att det sociala samspelet lyckas (Karlsudd, 2007, s. 

17-18). Detta förankras väl i skolverkets dokument om behovsbilder för 
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åtgärdsprogram där vantrivsel i skolan är ett starkt återkommande fenomen, trots 

detta förankras det sällan i praktikens åtgärdsrogram (Skolverket, 2008. s 10). Men 

som tidigare redovisat är inte alla situationer självklara, i de flesta fallen är 

deltagarperspektivet och individperspektivet sammanbundna. 

 

Vid utformandet av åtgärdsprogram var deltagarperspektivet förankrat i elevernas 

sociala samspel mellan varandra och gentemot skolverksamheten, man baserade 

åtgärdsprogram på tre olika kriterier som skulle mätas för att hitta problem eller 

“inlärningssvårigheter” hos eleven. Intellektuella-, medicinska- eller sociala 

svårigheter var dominanta begrepp, de sociala svårigheterna hade däremot en grund i 

individuella problem snarare än organisatoriska felsteg. Man utgick från att skolans 

sociala normer var perfekta och inte behäftade med någon negativ inverkan på 

elevers beteende, med andra ord var deltagandet i undervisningen snarare upp till 

eleven själv att behandla med skolans hjälp (Goepel, 2009, s 128-129; Rose m.fl. 

2012, s 112-113). Att undervisningen inte formas för att integrera alla elever 

samtidigt, är oftast inte något som tas upp i åtgärdsprogram utan hellre någon form 

av intern fråga som lärare och lärarutbildare får bedriva. Att formge undervisningen 

för att minska antalet elever med åtgärdsprogram är en norm som många lärare väljer 

att ta efter, problematiken är dock att kompetensen för elever med svårigheter för 

sociala samspel, oavsett dess karaktär, är fortfarande liten (Persson 2004, s 101-103; 

Aspelin 2010, s 107-125). 

 

Även om skolverksamheten ytterst sällan kritiserar sig självt som bidragande faktor 

till sociala problem hos elever, så finns det ändå en bas som grundar sig på att hitta 

handfasta metoder för att motverka problemet. Det sociala samspelets komplexitet 

och elevens svårigheter i skolmiljön och lärosituationen tas först på allvar och 

bearbetas först när interaktion och sammarbete med vårdnadshavare blir verklighet. I 

de flesta fall där detta sammarbete har varigt vanligt förekommande, har resultaten 

varit av positiv karaktär för både elev, organisation och vårdnadshavare (Hirsh, 2011, 

s 20). På Irland förhöll man sig likartat för att skapa god grund för kommunikation 

mellan elever, vårdnadshavare och lärare. I detta fall var samtalet mellan alla parter 

dominerande och kan nästan uteslutas som den faktiska processen av 

åtgärdsprogram, samtalen grundade sig i vilka bäst lämpliga åtgärder som skulle 

bidra till en bättre miljö för eleven (Rose 2012, s 113-115). Detta tillvägagångssätt 

vid utforming av åtgärdsprogram medför positiva utfall eftersom det ger ett vidare 

spektrum av inblickar på hur åtgärderna skall skötas, tillsammans med föräldrars 

samtycke och bidragande. 

 

Lärarens uppdrag i samband med åtgärdsprogram kännertecknas som rektors 

handlingskraft, inom den svenska skolverksamheten bär rektorn beslutsfattandet 

kring huruvida åtgärdsprogram skall uträttas. Läraren blir sedan det verkställande 

organet som ansvarar för denna process, i många avseenden utför lärare 

åtgärdsprrogram utifrån egen kompetens och i samfund med elev. De framtagna 

resultaten presenteras sedan inför, och diskuteras i samband med vpårdnadshavare 

(Hirsh, 2011, s 25-26). Inom den irländska skolverksamheten sker utövandet av 

åtgärdsprogram på ett mer inkluderande sätt i samfund med vårdnadshavare, där 

läraren utofrmar själva åtgärdsplanen som ett protkolldokument i samband med 

samtal (Rose 2012, s 113-115). Lärarrollen tycks förändras till att bli mer indirekt 
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ledande i samtal rådande elevers skolgång i den brittiska skolverksamheten. Men 

även i den svenska skolverksamheten har man tagit åt sig detta sätt att bedriva 

åtgärdssamtal och i de fallen där detta har fungerat som bäst, raporterar lärare nöjda 

resultat (Hirsh, 2011, s 20-21).  

 

Kanske är svaret på åtgärdsprogrammens dilemma endast en fråga om att begrunda 

och förhindra missuppfattanden gentemot skola, vårdnandshavare och elev. Genom 

att skapa underlag för sammarbeten inom- och utanför skolverksamhetens 

arbetsområde, forskningsresultaten tyder på att det praktiska utförandet av 

åtgärdsplanering gynnar alla parter bäst då det sker ett sammarbete mellan hem och 

skola (Hirsh, 2011, s 20-26; Rose 2012, s 113-115). Men huruvida det faktiskt 

gynnar eleven eller skapar problem för denne återstår att begrunda ytterligare, samt 

att förstå var de positiva och negativa konsekvenserna av sammarbetsenliga 

åtgärdsprogram är. Dessa fårgor är speciellt intressanta i de scenarion då varken 

läraren eller vårdnadshavaren vet vad elevens problematik ligger (Goepel, 2009, s 

128-129). 

6.2 Underlag för framtida forskning 

I dagsläget är många skolor i brist på lärarkompetens och ekonomiska resurser för att 

bedriva en stabil åtgärdsprogram, tiden och arbetsbördan är också bidragande 

faktorer till de negativa konsekvenserna. På grund av dessa organisatoriska problem 

existerar en svårighet att förstå grundtanken med åtgärdsprogrammen i skolväsendet, 

bristen på specialpedagogisk kunskap inom skolverksamheten som helhet har lett till 

att utformningen av åtgärdsprogram faller efter i den specialpedagogiska 

forskningens resultat. 

 

Att undersöka de mekanismer som bidrar till åtgärdsprogrammens bristande kvalitet i 

praktiken är en stark utgångspunkt för att förstå problemet på en större nivå, som 

komplement för detta kan man även presentera de förhållningssätt som skolan har 

gentemot eleven och vårdnadshavaren. Skolverksamheten som institution verkar ha 

en svårighet till självkritik i samband med kartläggning av elevers problem, i många 

utav fallen presenterade i studiens resultat verkar det finnas en övertro inom den 

egna institutionen när det gäller att planera och utforma undervisningen på ett sätt 

som passar alla.  

 

Det är först när skolan som institution har fastställt sociala normer inom den egna 

verksamheten som de kan brytas av eleven. Det existerar en “normal” beteendessyn i 

många skolor, att döma av språket och några av de åtgärder som framkommer i 

elevers åtgärdsprogram. För att inte störa den “normala” ordningen i ordinarie 

undervisning, segregerar man åtgärdsbundna elever för att specifikt hjälpa dem 

tillbaka till en ordinarie undervisning. Man ifrågasätter därmed inte själva 

undervisningen som problematisk för elevens förmåga att förstå utan utgår från 

eleven. 

 

Bristen på kompetens och tidskonsumtionen upplevs vara de dominerande 

anledningarna till den försämrade kvaliteten i åtgärdsprogram (Andreasson m.fl. 

2013, s 417). Därför kan det behövas undersökningar i skolverksamheten som 
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verkställande organ för åtgärdsrogram, frågan huruvida skolverksamheten är lämpad 

att bedriva och planera åtgärder för barn i behov av hjälp bör undersökas.Att 

begrunda huruvida skolan bidrar med fler problem än vad den löser ,genom 

segregering och fel fokus på beteendeproblem, är också en stark utgångspunkt i sig. 

6.3 Pedagogiska implikationer 

Skolverksamhetens bristande funktioner, och därmed elevernas bristande kunskaper 

är ett resultat av snabb ökning av arbetsbördan, försämrad kompetens hos anställda 

och försvagade ekonomiska resurser. I många fall förväntas nya arbetsuppgifter ge 

positiva resultat så snabbt som möjligt, det är föga förvånande att kvaliteten på 

arbetsuppgifter inom skolväsendet minskar i samband med att tidsresurser placeras 

på andra områden som bär dokuemntationasvar för skolverksamheten. I desperata 

försök har därmed lärare försökt konkretisera arbetsuppgifter för att få saker gjorda, i 

detta avseende har man inte tagit till sig några specialpedagogiska tankessätt eller 

fokuserat på rätt problem. I många fall har alltså skolan medvetet eller omedvetet 

prioriterat andra arbetsuppgifter. 

 

Åtgärdsprogrammen har medfört att vissa problem hos elever uppmärksammats, men 

i många fall inte åtgärdats. I andra avseenden har åtgärdsprogrammen inte fungerat 

som ett stöd till eleven utan dessvärre som ett komplement för att skydda skolan och 

undervisningen från “störande” moment. I andra sammanhang används 

åtgärdsprogram istället som ett “bevis” för att skolan vidtagit rätt åtgärder vid 

inspektion av skolverksamheten utförd av en tredje part. Tolkningen av 

åtgärdsprogram och meningsfullheten med att bedriva en sådan myndighetsutövning 

är olika på olika skolor beroende på vilka typer av resurser som skolorna har att 

hushålla med. 

 

Man kan tydligt se att det existerar brister i kompetens när åtgärdsprogram innehåller 

observationer på elevernas privata livsstil och beteendemönster i och ibland även 

utanför skolan som inte har en direkt effekt på lärandet. Specialpedagogisk 

kompetens hos alla lärare i landet är ytterst nödvändig, inte minst då alla elever kan 

dra nytta av en undervisning som är konstruerad med specialpedagogiska 

överväganden. Betydelsen av att bedriva åtgärdsprogram för elevens bästa får inte 

kollidera med en besatthet att finna icke-önskvärda beteendemönster, 

meningsfullheten bakom åtgärdsprogram får inte heller genomsyras av ett behov att 

dokumentera snarare än behovet att hjälpa den enskilde individen. 

6.4 Slutsats 

Åtgärdsprogram är i teorin ett verktyg som skall hjälpa eleven att klara sig i 

skolverksamheten, det vill säga att kunna få samma grundläggande möjligheter att 

lära sig. Detta råder sällan tvivel över, men vad som är viktiga aspekter att begrunda 

hos en elev gällande dennes möjligheter i skolan råder det däremot tvivel om. I 

praktiken tycks åtgärdsrogram tjäna två syften, det ena med stark förankring i den 

teoretiska utgångspunkten att tjäna som hjälpmedel för elever med 

inlärningssvårigheter. Det andra syftet är att skydda skolans verksamhet genom 

dokumentering. Utöver detta existerar också ett syfte inom skolverksamheten att 

fastställa beteendenormer hos elever, detta framkommer som tydligast i de 

åtgärdsrogram som skrivs med utgångpunkt i förändringar hos elevens beteenden i- 
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och utanför skolan. Dessa åtgärder har oftast ingen koppling till elevens svårigheter i 

skolan, utan fungerar dessvärre som en metod att sätta en normativ standard i elevens 

beteendemönster. 
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