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Sammanfattning 
I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på 
mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera 
över vad som skrivs. Skriva bra åtgärdsprogram är en utmaning då det handlar om elever i en 
redan utsatt position där inte utanförskapet ytterligare ska förstärkas. Detta gör formulering av 
insatserna i sig och var de förläggs viktiga.  
Urvalet, 55 åtgärdsprogram från årskurs 3 från en skolenhet i mellansverige, analyserades 
med metoden summativ innehållsanalys. Studien undersöker förekomsten av matematik i 
åtgärdsprogram. Syftet är att analysera fördelningen av det matematiska innehållet i  
procedurkunskap respektive konceptuellt kunskap. Dessutom är syftet att analysera på vilken 
nivå: individ, grupp och organisation, stödet förläggs samt vilka specialpedagogiska 
perspektiv; kompensatoriskt, kritiskt och dilemma, som framkommer ur texten.  
 
Resultatet visar att 27 åtgärdsprogram innehåller matematik. Sammanfattningsvis syns flera 
perspektiv i de flesta åtgärdsprogram med information om det matematiska innehållet, vem 
som ska hjälpa eleven och var eleven ska få hjälpen och till viss del hur stödet ska ges. 
Däremot gör stora målformuleringar i åtgärdsprogram dem oklara i vilket det matematiska 
innehållet är samt hur undervisningen ska förändras för att möta elevens behov. 
 
Nyckelord 
Åtgärdsprogram, särskilt stöd i matematik, procedurkunskap, konceptuell kunskap, 
individnivå, gruppnivå, organisationsnivå, specialpedagogiska perspektiv. 
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Förord 
Denna uppsats är skriven av Jenny Barne Ljung och Siw Åström Andersson. Vi har valt att 
skriva vår uppsats tillsammans där vi delat upp arbetet lika mellan oss. Vår samarbetsform har 
varit att diskutera och analysera tillsammans till stora delar genom Skype. Vi har haft många, 
långa och givande pedagogiska diskussioner där inte bara uppsatsämnet diskuterats utan även 
stora delar av det specialpedagogiska uppdraget. Vi vill rikta ett särskilt stort tack till våra 
tålmodiga familjer som har stöttat oss hela vägen in i mål.  
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Inledning 
Läsåret 2016-2017 hade 5% av Sveriges elever, det vill säga 51400 elever ett åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2017). Hur dessa utformas får stor betydelse för många elever i svårigheter vilket 
har lyfts i skoldebatten. Då åtgärdsprogram inte har en standardiserad mall utan skrivs med fri 
text vägledda av rubriker har Skolverket gett ut allmänna råd (2014a, 2014b) som stöd för 
skolor i sitt utformande av särskilt stöd i åtgärdsprogram. 

Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt 
att reflektera över vad som skrivs. Texten formar elevens identitet och verklighet vilket kan få 
konsekvenser (Andreasson och Asplund Carlsson, 2009).  

Vi har valt att studera åtgärdsprogram med fokus på det särskilda stödet i matematik utifrån 
text i åtgärdsprogram. Det matematiska innehållet undersöks utifrån procedur- och 
konceptuell kunskap. Dessutom undersöks på vilken nivå det särskilda stödet förläggs, 
individ-, grupp- och organisation. I studier av åtgärdsprogram har resultatet visat att störst 
fokus legat på individnivå där eleven ska ändra sig (Asp-Onsjö, 2011, Andreasson, Asp-Onsjö 
och Isaksson, 2013, Andreasson och Asplund Carlsson 2009).  

Studien vill generera mer kunskap om hur åtgärdsprograms matematiska innehåll ser ut samt 
bidra till utgångspunkt för utveckling av åtgärdsprogram som arbetsverktyg.  Vi vill också 
undersöka vilket specialpedagogiskt perspektiv i matematik som uttrycks i text i 
åtgärdsprogram för att lyfta dess vikt vid utformandet av dokument.  

Tidigare studier inom områdena matematiskt kunnande, nivåer, perspektiv och 
åtgärdsprogram finns, däremot har vi haft svårt att hitta forskning kring samband mellan 
matematik och nivåer samt matematik och perspektiv. 

Forskning finns kring matematiskt kunnande vad gäller procedur och konceptuella kunskaper 
(Hunt och Little, 2014, Fritz-Stratmann, Ehlert och Klusener, 2014). Tidigare studier kring 
vilken nivå insatser förläggs har gjorts av Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) och 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007). Vad gäller perspektiv har följande författare 
Nilholm (2007), Lunde (2010) och Connor (2013) samt Thomas (2013) diskuterat och 
definierat de olika perspektiven. Studier kring åtgärdsprogram har gjorts av Andreasson och 
Asplund Carlsson (2009), Asp-Onsjö (2011) och Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka förekomsten av matematik i åtgärdsprogram. Vi vill också undersöka 
det planerade särskilda stödet i matematik med avseende på: 1) I vilken utsträckning avser 
stödinsatserna i matematik procedurkunskap respektive konceptuell kunskap 2) I vilken 
utsträckning förläggs stödinsatserna i matematik på individ-, grupp- respektive 
organisationsnivå 3)Vilka specialpedagogiska perspektiv framträder i hur stödinsatserna i 
matematik skrivs fram 
 
Frågeställningar: 

- I vilken utsträckning förekommer matematik i studiens åtgärdsprogram? 
- Vilket är det särskilda stödet i matematik?  
- I vilken utsträckning förekommer det särskilda stödet på nivåerna individ, grupp och 

organisation?  
- Vilka specialpedagogiska perspektiv kommer till uttryck i de studerade 

åtgärdsprogrammen och hur ser fördelningen ut? 
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Bakgrund 
Det är en utmaning att upprätta ett bra åtgärdsprogram då det handlar om elever i en redan 
utsatt position där inte utanförskapet ytterligare ska förstärkas. Formulering av insatserna i sig 
och var de förläggs blir därför viktiga. Risk finns att det matematiska innehållet i det särskilda 
stödet blir det enkelt mätbara (Pettersson, 2010, Asp-Onsjö 2011) då det är svårare att mäta en 
kunskap som handlar om förståelse. 

I bakgrunden beskrivs först styrdokumentens riktlinjer kring åtgärdsprogram och elever i 
behov av särskilt stöd. Därefter presenteras åtgärdsprogrammens historik för att få en bild av 
hur lärare och skola styrts av direktiven genom åren. På det följer orientering i 
forskningsområdet med forskning kring åtgärdsprogram och slutligen teoretiska perspektiv 
med forskning kring matematik, nivåer och specialpedagogiska perspektiv. 

 

Styrdokument 
Enligt skollagen 9§, ska en elev som ges särskilt stöd ha ett åtgärdsprogram. I detta ska 
framgå elevens behov, insatser, uppföljning och utvärdering. Vid utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet ska vårdnadshavare och elev ges möjlighet att vara med i utformningen. 
Rektorn beslutar om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Likaså om utredningen visar att särskilt 
stöd inte behöver ges, är det rektorns beslut eller den pedagog som fått det delegerat till sig 
(SFS 2010:800). 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns riktlinjer till läraren och skolan hur de ska arbeta för elever i 
behov av stöd. 

“Alla som arbetar i skolan ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter,  

Läraren ska:   

- ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande,       
- organisera och genomföra arbetet så att eleven:       

* utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga, 

* upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt” (s.9, Skolverket, 2011).  

Rektorn ansvarar för att arbetsmiljön på skolan utformas så att elever har tillgång till bra 
läromedel, annat stöd för utveckling av kunskaper samt handledning. Exempel på detta är 
datorer, bibliotek och andra hjälpmedel. 
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För att elever ska få det särskilda stöd de behöver ska rektor ansvara för att elevhälsan och 
undervisningen utformas så att behovet tillgodoses. Grunden för resursfördelning och 
anpassning av insatser ska lärarens värdering av elevernas utveckling ligga (Skolverket, 
2011). 

I stödmaterialet (Skolverket, 2014b) till skolan står beskrivet vad det innebär att motverka 
funktionsnedsättningars konsekvenser: 
“Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. För 
elever med olika funktionsnedsättningar gäller det att undervisningen motverkar 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser 
innebär att läraren tar hänsyn till elevers olika behov i alla lärmiljöer och i hela 
undervisningsprocessen, det vill säga vid planering, genomförande,  
kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.”(s.12, Skolverket, 
2014 b). 

 

Åtgärdsprogrammens historik 
Redan 1974 formades begreppet åtgärdsprogram i SIA-utredningen, (SOU 1974:53). 
Utredningen gjordes för att förbättra skolsituationen för elever i behov av särskilt stöd. 
Resultatet av utredningen gjorde att i Lgr 80 inskrevs vikten av att upprätta åtgärdsprogram 
för elever i behov av särskilt stöd. 1994 skrevs ett krav in i 5 kap., 4 § 
grundskoleförordningen (SFS1994:1194) om upprättande av åtgärdsprogram för elever i 
behov av särskilt stöd. Det dröjde till 2008 tills Skolverket gav ut allmänna råd om 
åtgärdsprogram där arbetsprocessen, med uppföljning och regelbundna utvärderingar, lyfts 
som viktiga delar för att eleven ska nå målen. Här poängteras dessutom lärandemiljön och 
dess vikt för att elever med olika förutsättningar ska ta till sig undervisningen. I en artikel i 
tidningen Specialpedagogik menar Cervin (2015, 15 feb) att då arbetet med dokumentation 
och utredning kring åtgärdsprogrammen tog mycket av lärarens tid i anspråk, vilket påverkade 
elevens undervisning, förändrades skollagen. Därför kom, 1 juli 2014, en ny bestämmelse om 
stödinsatser i skolan vilken innebar att innan ett åtgärdsprogram aktualiseras ska extra 
anpassningar tillämpas (Skolverket, 2014a). 

Allmänna råd “Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” gavs ut 
2014 i syfte att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet med åtgärdsprogram och särskilt 
stöd då nya styrdokument från hösten 2011 började gälla (Skolverket, 2014a). Dessutom 
utkom ett stödmaterial som ville underlätta för skolan att uppfylla författningarnas krav. Detta 
är en konkretisering av de allmänna råden som nämns ovan (Skolverket, 2014b).  
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Forskning kring åtgärdsprogram 
När en pedagog skriver ett omdöme eller en dokumentation är den aldrig neutral utan präglas 
av ett visst perspektiv. En sanning produceras och pedagogens sätt att se får företräde framför 
andra möjliga tolkningar och även möjliga alternativ till insatser. Texten som skrivs skapas i 
en speciell pedagogisk praktik och formas av de villkor som gäller på skolan (Andreasson och 
Asplund Carlsson 2009, Asp-Onsjö 2011). 
I Andreasson och Asplund Carlssons (2009) bok beskrivs hur skolan påverkats till att bli en 
dokumentationskultur där olika insatser ska dokumenteras, till exempel i ett åtgärdsprogram. 
Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt 
att reflektera över vad som skrivs. Författarna menar att texten formar elevens identitet och 
verklighet vilket kan få konsekvenser. Eftersom åtgärdsprogram i kommunala skolor omfattas 
av offentlighetsprincipen kan de läsas av andra människor än den berörda eleven och dess 
vårdnadshavare vilket i sin tur kan påverka synen på eleven (Andreasson och Asplund 
Carlsson, 2009). Även Asp-Onsjö (2011) uppmärksammar risken att dokumentet styr 
pedagogernas syn och blir en sanning som inte ifrågasätts. Skolan underordnar sig 
dokumentet och försöker få föräldrarna att anta deras perspektiv på situationen. Dialogen 
mellan elev, föräldrar och skolans personal samt elevens eget inflytande över sitt skolarbete 
lyfts som betydelsefulla för elevens skolprestationer vid arbetet med åtgärdsprogram (Asp-
Onsjö, 2011). 

 

Begränsningar och möjligheter 

Åtgärdsprogram får en motstridig roll då de å ena sidan lyfter fram elevens svårigheter och 
eleven kan få insatser som är segregerande, å andra sidan kan tydliggöra vilket stöd eller krav 
på förändring som behövs i elevens skolmiljö. (Isaksson, Lindqvist och Bergström, 2007).  

I Andreasson och Asplund Carlssons (2009) analys av åtgärdsprogram hittar de ofta 
förekommande ord som “träna”, vilket de analyserar som en särskild träning som ska 
kompensera elevens brister. Det handlar om att “komma ikapp” vilket är en kompensatorisk 
lösning som kritiseras inom specialpedagogiska forskningsfältet. En annan vanlig åtgärd är 
resursperson, stöd i form av speciallärare eller annan vuxen. Tid är ytterligare en vanlig åtgärd 
som oftast är särskiljande och riktad mot eleven i form av extra tid att jobba på lovet, speciellt 
schema eller mer tid vid prov. Särskilda platser att få stöd på framkommer också i de 
åtgärdsprogram som författarna analyserade. Det finns en risk att dessa åtgärder gör att eleven 
tydliggörs som särskild, både för sig själv och för omgivningen. 

 

Flera forskare kritiserar innehållet i åtgärdsprogram och visar på att innehållet fokuseras på 
individens tillkortakommanden och förläggs på individnivå. Asp-Onsjö (2011) skriver i sin 
artikel om hur texten i ett åtgärdsprogram kan påverka elevens identitetsuppfattning negativt 
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genom att eleven själv och dess personliga egenskaper beskrivs. Även Andreasson och 
Asplund Carlsson (2013) skriver om ett fokus på brister på individnivå i åtgärdsprogram och 
hur insatserna har sina rötter i den behavioristiska psykologin. 

I många av de åtgärdsprogram som Andreasson och Asplund Carlsson (2013) analyserade i 
sin undersökning med 358 dokument från 14 olika skolor, fanns endast den summativa 
bedömningen med, ej den formativa. Det var fokus på beskrivningar av elevens problem 
istället för vilka möjliga utvecklingsmöjligheter eleven hade och hur dessa skulle stödjas. 
Fokus var på individens uppförande utan att i det sammanhanget beskriva undervisningen 
eller organisationen av skolan. Det saknades alltså argumentation för detta och en kritisk 
analys av problemet. I dokumentationen skrivs elevens svårigheter fram i jämförelse med den 
andre, det vill säga deras tillkortakommanden beskrivs i förhållande till skolans syn på hur en 
idealelev är. Enligt Skolverket (2012) bör formativ bedömning användas i både individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, det vill säga inkludera tydliga kort- och långsiktiga 
mål.  

Enligt Isaksson, Lindqvist och Bergströms (2007) textanalys av 51 åtgärdsprogram, var den 
kompensatoriska synen på specialpedagogik fortfarande dominerande i skolorna när denna 
undersökning gjordes 2007. Skolproblem ses som problem med eleven, inte skolan. 
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Teoretiska perspektiv 
Utgångspunkterna för vår studie i åtgärdsprogram är att analysera det särskilda stödet i 
matematik; vilket det matematiska innehållet är och hur stödet ges, på vilken nivå det förläggs 
samt vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder. Därför redovisas centrala begrepp 
inom forskningen under följande rubriker: matematiskt kunnande, matematiska svårigheter, 
matematik i åtgärdsprogram, nivåer - individ, grupp och organisation samt olika 
specialpedagogiska perspektiv.  

 

Forskning kring matematiskt kunnande, procedur 
och konceptuell kunskap 
Hunt och Little (2014) tar i sin artikel upp balansen mellan procedur- och konceptuella 
kunskaper och menar att dessa båda former är beroende av varandra under elevens utveckling 
av matematikkunskaper. I empiriska studier gjorda av Rittle-Johnson, Schneider och Star 
(2015) visas också att procedur- och konceptuella kunskaper är beroende av varandra, det vill 
säga lärandet är dubbelriktat och att matematiskt kunnande vilar på en utveckling av både 
procedur- och konceptuella kunskaper. Studien slår hål på myten om att kunskap endast lärs 
in i en viss bestämd ordning, först procedur och sen konceptuell (Rittle-Johnson, Schneider 
och Star, 2015). I motsats till detta anser Fritz-Stratmann, Ehlert och Klusener, (2014) att den 
konceptuella kunskapen kommer före procedurkunskapen. De menar att konceptuellt 
resonerande är det första steget yngre barn (4-8 år) tar för att känna igen och lösa ett problem. 
De strategier de väljer utgår ifrån deras konceptuella förståelse och kunskap. 

Skillnaden mellan procedur och konceptuell kunskap kan förklaras som att procedurkunskap 
innebär användning av uppgiftsspecifika strategier som hjälper eleven att lösa en 
beräkningsuppgift medan konceptuell kunskap gör det möjligt att själv skapa en 
beräkningsuppgift utifrån en given situation. Elevens val av strategier kan avslöja vilken slags 
konceptuell kunskap som ligger bakom (Fritz-Stratmann, Ehlert och Klusener, 2014). 

Definitionen av procedurkunskap kan beskrivas som kunskap om förfarande, hur det görs, där 
ett förfarande är en serie steg eller insatser, gjorda för att uppnå ett mål (Rittle-Johnson, 
Schneider och Star, 2015). Frostad (2005) menar att det är färdigheter som är direkt 
observerbara. Det handlar om räkning, lösning av enkla additions- och subtraktionsuppgifter 
samt strategier i räkning och talfakta. 

Definitionen av konceptuella kunskaper är grundläggande matematiska idéer och förståelse 
som skapar en mening till beräkningar och siffror. Problemet många elever har med 
textproblem kan delvis förklaras med svårigheten att välja en strategi på grund av brister i 
elevens konceptuella kunskaper. Om lärare endast använder beräkningar eller så kallad 
procedurkunskap i sin undervisning, försvåras matematikförståelsen hos många barn. Även 
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om de lär sig procedurerna via instruktioner är det inte säkert att de förstår vad de gör. Om de 
inte utvecklar sin begreppskunskap behövs tidiga insatser för att förhindra att eleverna får 
kämpa med matematiksvårigheter långt upp i åldrarna (Fritz-Stratmann, Ehlert och Klusener, 
2014). 

Pettersson (2010) och Asp-Onsjö (2011) tar upp uttrycket det enkelt mätbara. Det är svårare 
att mäta en kunskap som handlar om förståelse än en kunskap som är observerbar och därför 
lätt att mäta. Detta kräver att läraren bedömer det väsentligaste och inte det enkelt mätbara. 

I en dokumentationsverksamhet omvandlas kunskapssynen. Kortsiktiga mål tenderar att stå i 
fokus och långsiktiga mål kommer i skymundan. En syn på kunskap framträder där det 
mätbara och endimensionella blir styrande istället för mer komplexa och sammansatta 
kunskaper (Asp-Onsjö, 2011). 

 

Matematiksvårigheter  
Enligt Lunde (2010) är forskare inte eniga om beskrivningen av matematiksvårigheter. Det är 
ett multifaktoriellt problem som berör olika fackgrupper såsom didaktiska, psykologiska, 
specialpedagogiska, kognitiva och juridiska. Dessa grupper har en bristande kommunikation 
då de inte talar samma språk. Detta påverkar de ca 15 % av elever som är i 
matematiksvårigheter. Lunde (2010) har gjort en sammanställning av forskning för att skapa 
en helhetsbild. Matematiksvårigheter är komplext och behöver belysas från många olika 
perspektiv för att skapa en förståelse för fenomenet. En förklaring till räknesvårigheter är svag 
taluppfattning. En annan förklaring till matematiksvårigheter är att det kan bero på flera 
faktorer utifrån relationen fonologiska svårigheter, koncentrations- och 
uppmärksamhetsproblem, arbetsminne och språksvårigheter. Ytterligare en förklaring ligger 
mer inom den emotionella upplevelsen av matematik som till exempel matematikångest. Allt 
detta kan påverka elevens tänkande i lösningen av matematiska problem.  

Lunde (2010) lyfter vidare vikten av att tidigt kvalitativt kartlägga elevers matematiska 
lärande och utforma en god lärmiljö. Dessutom skriver författaren om hur viktig den muntliga 
delen i matematik är, att i dialog med lärare och klasskamrater utbyta tankar om olika sätt att 
lösa problem. Om elever möts av en genomtänkt matematikundervisning där alternativa 
lärverktyg används och där problematiken förstås, ges bättre förutsättningar att erövra 
matematisk kompetens, en rätt alla människor har för att skapa livskvalitet. 

Vidare menar Lunde (2010) att det blivit ett stort fokus på testning av elever. Det intressanta 
är inte om en elev har något som vissa kallar dyskalkyli eller inte utan hur den anpassade 
undervisningen ska se ut. Istället för uttrycket matematiksvårigheter vill han använda 
uttrycket matematikbemästrande för att flytta över fokus från eleven till undervisningen.  

Dyskalkyli definieras som en specifik lärsvårighet med någon störning i det centrala 
nervsystemet och lägger orsaken till svårigheten hos eleven (Lundberg och Sterner, 2009). 
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Sjöberg (2006) menar dock att kvaliteten på undervisning och hjälpinsatser kan vara en del i 
förklaringen till varför en elev är i svårigheter. 

Lunde (2010) sammanställer olika forskares syn på insatser vad gäller hur, vad och när 
hjälpen ska ges. Det är av stor betydelse att göra en kvalitativ kartläggning och noga 
uppföljning av hur de insatser som sätts in fungerar. Dessa insatser ska sättas in så tidigt som 
möjligt när svårigheterna upptäcks. De kan vara i klassrummet, i mindre grupp och eller en-en 
undervisning, intensivare perioder och långsiktiga mål beroende på elevens behov. Att 
fokusera på centrala övergripande begrepp även kallade “big ideas”, vilka ofta är abstrakta 
och som kräver lång tid att bemästra, är i linje med den grundläggande matematik som ska 
hjälpa elever i svårighet (Baroody, Feil och Johnson, 2007).  Om lågpresterande elever ges 
tillräckligt med tid och får möjlighet att förstå ett begrepp, ges de bättre förutsättningar till en 
konceptuell förståelse. Detta uppnås genom att utföra flera olika övningar med olika ingångar 
till begreppet vilket i sin tur ger eleven en stabil och hållbar grund för kommande lärande 
(Fritz-Stratmann, Ehlert och Klusener, 2014). 

Matematiksvårigheter i åtgärdsprogram 
Samuelsson och Hallström (2016) undersöker matematikdidaktikens vad och hur fråga, i en 
studie av 42 åtgärdsprogram i matematik för elever i årskurs 7-9. Vad ska uppnås och hur 
bedrivs undervisningen men även utifrån aspekterna vad matematisk förmåga är, vad för 
matematiskt innehåll undervisas i skolår 7-9 och hur representeras matematiken samt hur ser 
de specialpedagogiska insatserna ut. I åtgärdsprogram beskrivs vad elever behöver lära sig. 
Vaga formuleringar såsom: “lära sig grundläggande taluppfattning” eller ”eleven ska nå 
målen” leder till osäkerhet om vad det är eleven ska lära sig. För att uppnå önskat resultat med 
hjälp av åtgärdsprogram, bör arbetet med vad eleverna ska få stöd i och hur det 
specialpedagogiska stödet ska gå till, tydligt beskrivas (Samuelsson och Hallström, 2016). 

I Samuelsson och Hallströms (2016) analys av åtgärdsprogram relaterar han ord och uttryck 
som känna till, begrepp, förståelse och tolka till konceptuell kunskap. Orden träna, 
automatisera, räkna och avläsa kopplar Samuelsson och Hallström (2016) till procedurer som 
ska utvecklas. Problemlösning kräver konceptuell förståelse med resonemang och 
kommunikationsförmåga men även procedurkunskap för att kunna lösa problemet. I 
Samuelsson och Hallströms (2016) analys av åtgärdsprogram anges hur skolan ska stödja 
eleven i form av liten grupp, mer tid, tydliggöra mål, undervisningsmetoder och innehåll, hur 
eleven ska motiveras och hur material anpassas.  

Individnivå, gruppnivå och organisationsnivå 
I Skolverkets allmänna råd (2008, 2014) ska kartläggning göras av elevens hela skolsituation 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Den ska även innehålla information om 
undervisningen och elevens lärande. Åtgärdsprogrammets innehåll ska bygga på denna 
kartläggning. 
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Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson, (2013) har analyserat 15 års forskning på 
åtgärdsprogram i Sverige. Ett fokus forskningen hade var på själva skrivandet och vilket språk 
som använts. Forskningen visar att de flesta åtgärdsprogrammen endast täcker individnivån 
och beskriver elevens svårigheter som individuella tillkortakommanden och avvikelser. I 
Skolverkets rapport (2008) framkommer att trots ambitionen att arbeta med mer inkluderande 
insatser är särskiljande lösningar fortfarande vanligast då åtgärdsprogram ofta beskriver 
elevers svårigheter på individnivå.  

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) har gjort en undersökning av 51 stycken 
åtgärdsprogram i åk 3, 6 och 9 i skolor i norra Sverige. Deras resultat visar att ett stort fokus 
ligger på individens svårigheter och personlig karaktär, alltså en medicinsk-traditionell syn på 
specialundervisning som Nilholm (2007) kallar kategoriskt perspektiv. Endast 2 av 51 
åtgärdsprogram fokuserade mer på skolmiljö i både beskrivningen av svårigheten samt i de 
föreslagna insatserna, vilket signalerar ett kritiskt perspektiv.  

Ökad delaktighet av elev och föräldrar i elevdokumentation gynnar elevens skolsituation men 
på de flesta skolor är det ändå pedagogerna som har mest inflytande över det som skrivs. 
Detta kan vara en förklaring till att fokus blir på elevens tillkortakommanden och missar att se 
elevens skolsituation ur ett relationellt perspektiv (Asp-Onsjö, 2011). 
 

I Isaksson, Lindqvist och Bergströms (2007) undersökning gjordes en indelning av 
svårigheter och insatser i individ- kontra organisationsperspektiv. Avvägningar gjordes kring 
insatsen liten grupp. Beroende på sammanhanget avgjordes vilken nivå insatsen tillskrevs. I 
ett av fallen finns en beskrivning om kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin, vilket gjorde 
att insatsen hamnade på individuell nivå då eleven skulle hjälpas ur svårigheten. I ett annat 
åtgärdsprogram ansågs insatsen liten grupp höra till organisationsnivå då den anpassas efter 
elevens svårighet med koncentration. Insatser som författarna anser tillhör 
organisationsperspektivet och som har skolmiljöfokus är hur läraren organiserar sitt ämne 
och betydelsen av elevens sociala situation. Insatserna handlar om att skolan anpassar sig till 
elevens behov och inte tvärtom. 

Specialpedagogiska perspektiv 
Vi har valt Nilholms (2007) definitioner av olika specialpedagogiska perspektiv för att studera 
hur olika perspektiv skrivs fram i åtgärdsprogram. Även Lunde (2010) lyfter perspektiv men 
utifrån matematik diskuterar han perspektiven på svårigheter då frågeställningen lyfter vilket 
synsätt på matematik som uttrycks i åtgärdsprogram som ingått i studien. 

I forskning om perspektiv har vi sett olika ord för samma perspektiv; exempelvis 
kompensatoriskt/kategoriskt/medicinskt är ett och samma perspektiv. Ett annat exempel är 
relationellt/miljö/kritiskt/sociokulturellt som ligger inom samma perspektiv. 
Dilemmaperspektivet har vi däremot inte funnit någon synonym till. 
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Nilholm (2007) definierar perspektiv som något som utvecklas i sociala och kulturella 
sammanhang, i samtal och i handlingar mellan människor och inte något som en människa bär 
på. Han menar vidare att en människas syn på demokrati också påverkar vilket perspektiv en 
pedagog antar. Lunde (2010) skriver också om perspektiv och vikten av att använda rätt ord. 
Att säga att en elev är i matematiksvårigheter istället för har förändrar perspektivet och vårt 
sätt att tänka kring svårigheter. 

Kompensatoriskt perspektiv 

Det kompensatoriska perspektivet handlar om att se en brist och kompensera för den. Man 
tittar på neurologiska och psykologiska faktorer och avvikelser där individen tillskrivs 
problemet. Skolan skapar problemgrupper, (Nilholm, 2007). Även Lunde (2010) definierar 
perspektivet på liknande sätt men utifrån matematisk syn. Han menar att inom detta 
perspektiv diagnostiseras och kategoriseras elever för att sätta in insatser som kompenserar 
svagheten och uppväger de svårigheter eleven har. 

Connor (2013) kritiserar den forskningsgrund som finns bakom det medicinska perspektivet. 
Han menar att den är smal och självuppfyllande. Perspektivet placerar problemet inne i 
individen, som något som individen saknar och behöver fixa till eller bota. Språket som 
används är medicinska termer. Författaren menar att åtgärdsprogram är en “behandlingsplan” 
som följs upp årligen för att utvärdera effekterna. Att sjukliggöra vissa sorters olikheter hos 
människan såsom funktionsnedsättningar, som är grunden i specialpedagogiskt tänkande, 
erbjuder ett väldigt trångt synsätt för lärare. 
 

Kritiskt perspektiv 

Det kritiska perspektivet är kritiskt mot specialpedagogik och viljan att dela in elever i 
normala och onormala och marginalisera vissa elever. Här vill man istället för att lägga fokus 
på individen, lägga fokus på samhället och skolsystemet och vad som görs för att möta elevers 
olikheter i en skola för alla. Elevers olikheter ses som en resurs för skolans arbete. Detta 
perspektiv är kritiskt mot diagnoser och bristen på objektivitet i dessa (Nilholm 2007, Lunde 
2010).  

Connor (2013) skriver om synen på ordet “disability” och ställer sig frågan om “dis” ska tas 
bort och vem som avgör detta. Både Connor (2013) och Thomas (2013) presenterar ett 
alternativ till det kategoriska perspektivet, en sociokulturell kunskap som breddar förståelsen 
av dis/ability. Detta är en kritik mot det traditionella synsättet, kategoriskt perspektiv, där 
synsättet vad gäller utbildning behöver förändras. Connor (2013) menar att specialpedagogik 
som institution är utmanad av kritiker eftersom den har intellektuella begränsningar och 
restriktioner. Alla människor har ett visst mått av dis/ability, förmågor och unikhet beroende 
på sammanhanget, uppgiften och växelverkan hur variationen blir. Connor (2013) skriver 
vidare om kritiska speciallärare som funderar över normalitet och förklarar dis/ability genom 
sociala, kulturella och historiska traditioner. 
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Thomas (2013) menar att erkännande, respekt och identitet är det viktigaste för att elever ska 
lyckas i skolan. Det finns ett starkt samband mellan elevens egen upplevelse av sig själv och 
sitt lärande. Speciallärare måste analysera det lärande som fungerar och våga släppa det gamla 
arvet av jämförande och dömande. Inkludering genom delaktighet behöver genomsyra hela 
samhället för att detta ska fungera i skolan.  

Dilemmaperspektiv 

Dilemmaperspektivet har sin utgångspunkt i att utbildningssystemet har en del dilemman i 
form av att systemet samtidigt ska ge alla elever liknande kunskaper och förmågor men också 
anpassa sig till att elever är olika. Det blir en svår balansgång mellan det gemensamma och 
det olika (Nilholm, 2007). Utifrån ett matematikperspektiv tar Lunde (2010) också upp 
dilemmaperspektivet och menar att fokus ligger på vad eleven kan ha för användning av sina 
kunskaper långsiktigt istället för kompensatoriskt. Han tar upp livsmatematik som ett exempel 
och menar att den traditionella kompensatoriska undervisningen är förlegad. Redan i SOU 
(1974:53) kommer man i slutsatserna fram till att hela elevens lärmiljö behöver ses över. Först 
konstateras i utredningen att fokus ligger mot den enskilde eleven vilket gör att skolans roll 
kommer i skymundan. Därefter resoneras om hur skolan ska komma till rätta med 
skolsvårigheter. En analys av hela skolmiljön behöver göras då detta ska ligga till grund för 
den förebyggande verksamheten. För att lösa skolsvårigheter behöver både individ och 
miljöinriktade insatser tas i beaktande. 
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Metod 
Upprättandet av ett åtgärdsprogram är en språklig handling. Både orden och avsikten behöver 
förstås. Det blir ett budskap till mottagaren med känslor och reaktioner som väcks 
(Andréasson och Asplund Carlsson 2009).  

Enligt Boréus och Bergström (2005) har text och språk två huvudfunktioner:  

◦ en innebördsfunktion (de uttrycker något) 

◦ en interpersonell funktion (den används för att påverka någon eller något)  

Eftersom datamaterialet består av text där ord och meningar undersöks samt den 
underliggande betydelsen, valdes innehållsanalys som metod. 

Inom innehållsanalys genomgår forskaren 7 steg (Hsieh och Shannon, 2005): 

1. Formulera forskningsfrågor 
2. Val av datamaterial som ska analyseras 
3. Definition av kategorier  
4. Utformning av kodschema 
5. Genomförandet av kodningsprocessen 
6. Kontrollera trovärdighet  
7. Analysera och presentera resultatet från kodningsprocessen 

 

Enligt Hsieh och Shannon (2005) definieras kvalitativ innehållsanalys som en 
undersökningsmetod för subjektiv tolkning av innehållet i textdata genom systematisk 
indelning samt kodning och identifiering av teman och mönster. Kvalitativ innehållsanalys 
har tre olika sätt att ta sig an och förstå en text: konventionell, riktad och summativ. Enligt 
författarna kan den summativa innehållsanalysen kort sammanfattas i följande punkter:  

* Identifiera och kvantifiera vissa ord eller innehåll i text med avsikt att förstå orden i 
sammanhanget.  

*Fokus ligger på att upptäcka den underliggande betydelsen av orden och innehållet i texten, 
att se mönstret. 

*Därefter tolkas mönstret närmare utifrån sammanhanget och det underliggande innehållet där 
även aspekter såsom vem som sagt vad och faktorer i omgivningen tas hänsyn till (Hsieh och 
Shannon, 2005). 

Innehållsanalys kan göras på många olika sätt och en av dem är den summativa 
innehållsanalys, vilket är den metod vi valt. Den innebär identifiering och kvantifiering av ord 
eller uttryck i text för att upptäcka den underliggande betydelsen och se mönstret. Sedan 
tolkas mönstret utifrån sammanhanget.  
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De steg från sjustegsmodellen (Hsieh och Shannon, 2005) ovan som är relevanta för studiens 
metoddel redovisas här nedan. 

 

Definition av kategorier 

En förstudie gjordes genom att samla in totalt 11 åtgärdsprogram från de skolor vi är 
verksamma på för att prova frågeställningarna mot ett verkligt underlag. Efter att ha läst, 
jämfört och sammanställt samt analyserat dessa framkom vilka matematiska insatser som 
gjordes, på vilken nivå, individ-, grupp-, organisationsnivå, stödet gavs samt vilka 
specialpedagogiska perspektiv som framkom i studiens åtgärdsprogram. Kategorier och olika 
infallsvinklar till kodschema diskuterades utifrån studiens frågeställningar. Därefter 
markerades ord/meningar i åtgärdsprogrammens text och fördes in i kodschema under 
respektive kategori. För att höja validiteten på kategorier diskuterades varje kodning och 
exempel gavs från texten i de studerade åtgärdsprogrammen. 
 
Val av datamaterial 

En skolenhet innehållande flera skolor valdes att tillfrågas för att få tillgång till ett stort antal 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram från årskurs 3 studerades då läroplanen har kunskapskrav 
som alla elever ska nå i slutet av årskursen. I årskurs 3 skapas ett högre krav på lärarna att 
sätta in insatser för elever som inte uppnår kunskapskraven. Datamaterialets omfång var 
femtiofem stycken åtgärdsprogram från årskurs 3 under åren 2013-2017. Varje 
åtgärdsprogram bestod av 2-3 sidor.  

En första genomläsning av datamaterialet som bestod av drygt100 sidor, gav uppdelning i 
åtgärdsprogram innehållande matematik, 27 stycken och åtgärdsprogram som inte innehöll 
matematik, 28 stycken.  
 
Utformning av kodschema 

Resultaten från förstudien diskuterades av författarna och gav ett underlag till vilka kategorier 
som skulle användas i den stora undersökningen. Antalet kategorier drogs ned och 
kategorinamn förändrades. Kodning gjordes utifrån våra tre teman: 

1) Vad i det matematiska innehållet som är procedur respektive konceptuella kunskaper.  

2) Nivåer; individ, grupp och organisation, i hur det särskilda stödet ges.  

3) Specialpedagogiska perspektiv; kompensatoriskt, kritiskt och dilemma, som skrivs fram i 
hur det särskilda stödet ges.   
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Genomförande av kodningsprocessen 

Åtgärdsprogrammen i studien som innehöll matematik lästes en tredjedel i taget med öppet 
sinne utifrån syftet och frågeställningarna. Författarna kodade datamaterialet var för sig i ett 
första steg. Genom jämförelser, diskussioner och revidering sammanfördes dessa kodningar i 
ett andra steg till ett gemensamt kodschema. (bilaga 1) 

 

Kodning från författare 1↘ 

                    Gemensamt kodschema  

Kodning från författare 2↗ 

 

Trovärdigheten 

Förstudien som gjordes för att se om frågeställningarna kunde besvaras i ett empiriskt 
material gav ett underlag för definition av kategorier till kodschema och höjde därmed 
trovärdigheten i studien. För att ytterligare höja trovärdigheten i kodningen genomfördes den i 
två steg, först en kodning var för sig gjord av författare ett och författare två som sedan 
jämfördes, diskuterades och resulterade i ett gemensamt kodschema. Vid analysen användes 
citat från texten för att öka trovärdigheten i tolkning av ord och uttryck.  

 

Analys och kategorisering  

a) matematiskt innehåll 

Studiens åtgärdsprogram granskades utifrån det matematiska innehållet, vad det särskilda 
stödet innehåller, procedur- och konceptuella insatser. Analys gjordes utifrån följande 
definition av procedur- och konceptuell kunskap. Procedurkunskap innebär användning av 
uppgiftsspecifika strategier och kan beskrivas som kunskap som går att direkt observera och 
hjälper eleven att lösa en beräkningsuppgift. Konceptuella kunskaper är grundläggande 
matematiska idéer och förståelse vilket är en mental aktivitet som skapar mening till 
beräkningar och siffror. Dessutom har ord som förknippas med procedur- och konceptuell 
kunskap legat till grund vid tolkningen.  

Oklara insatser vad gäller matematiskt innehåll tolkades utifrån det sammanhang de var 
skrivna i och exempel gavs med citat från åtgärdsprogrammen. 
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b) Individnivå, gruppnivå och organisationsnivå 

Åtgärdsprogrammen i studien granskades utifrån hur det särskilda stödet gavs. Detta låg till 
grund för analys av den nivå de olika insatserna var placerade i, individ-, grupp- eller 
organisationsnivå. Analysen gjordes utifrån följande definition av de olika nivåerna; Insatser 
på individnivå är riktade mot elevens kunskapsutveckling och kan också beskriva elevens 
svårigheter. Insatser på gruppnivå är riktade mot undervisningen och kan beskriva 
förändringar som läraren utför i klassrummet. Insatser på organisationsnivå kan vara 
övergripande förändringar på skolan som lokalmässiga förutsättningar, resursfördelning och 
faktorer som påverkar eleven utanför klassrummet.  

Oklara insatser tolkades utifrån det sammanhang de var skrivna i och exempel gavs ur 
åtgärdsprogrammen. Val gjordes att inte särskilja mål och insatser skrivna i studiens 
åtgärdsprogram då flera var vaga i sin formulering och placerade under fel rubrik.  

 c) Specialpedagogiska perspektiv 

Åtgärdsprogrammen i studien granskades utifrån hur det särskilda stödet gavs vad gäller de 
olika specialpedagogiska perspektiven, kompensatoriskt, kritiskt och dilemma. Detta gjordes 
för att få syn på var problemet förläggs och upptäcka mönster. Analys har gjorts utifrån 
följande definitioner av perspektiven. Det kompensatoriska perspektivet handlar om att 
kompensera brister där problemet förläggs hos eleven och kan förklara svårigheter med en 
diagnos. Insatser som hör till det kritiska perspektivet ligger inom områden som har med 
relationer, undervisning och anpassningar av skolmiljön att göra. Dilemmaperspektivet har sin 
utgångspunkt i att skolan har en del dilemman såsom att ge alla elever liknande kunskaper och 
förmågor men samtidig anpassa sig till elevers olikheter.  

Utifrån ord och uttryck gjordes en tolkning av vilka perspektiv som syntes i studiens 
åtgärdsprogram. Oklara mål och insatser tolkades utifrån det sammanhang de var skrivna i 
och exempel gavs med citat ur åtgärdsprogrammen. 
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Studiens urval 
Datamaterialet var åtgärdsprogram från grundskolan. För att få tillräckligt stor mängd 
datamaterial diskuterades om flera skolor skulle kontaktas. Beslut togs att kontakta en stor 
skolenhet innehållande flera skolor för att ha större chans att få en stor mängd datamaterial på 
samma gång.  
Skolenheten som valdes har 965 elever i årskurserna F-9. På skolenheten finns idag 
sammanlagt 10 speciallärare och specialpedagoger. Under åren har en satsning gjorts med 
anställning av fler speciallärare och specialpedagoger. Skolenheten har genomgått 
matematiklyftets fortbildning under åren 2013-2015. 
En diskussion fördes om vilken årskurs som urvalet skulle gälla. Valet föll på årskurs 3 där 
det finns kunskapskrav som eleven ska nå. Detta kan skapa ökade krav på skolan att utforma 
åtgärdsprogram för de elever som inte når målen. Urvalet blev alla åtgärdsprogram för årskurs 
3 under åren 2013-2017 från en skolenhet i mellersta Sverige. Femtiofem stycken 
avidentifierade och numrerade åtgärdsprogram för årskurs 3 samlades in från skolenheten. För 
att ingen baklängesidentifiering skulle kunna göras var alla identifieringsord som elevnamn, 
personnummer, klassbeteckning, lärarnamn, gruppnamn med mera borttagna av skolan innan 
datamaterialet överlämnades till författarna.  
 
 

Genomförande 

En förstudie gjordes på sammanlagt elva stycken åtgärdsprogram. Förutsättningslöst 
undersöktes vilken information åtgärdsprogrammen skulle kunna ge i kommande studie. 
Utifrån underlaget gjordes ett förslag på kodschema. 

Kontakt togs via ett missivbrev (bilaga 1) med rektorn på en skolenhet, som var tillräckligt 
stor, för att få tillgång till ett stort antal åtgärdsprogram. Skolan ligger i mellansverige i en 
stor kommun. I missivbrevet beskrevs tankar kring uppsatsen och att tillgång till skolans 
åtgärdsprogram för årskurs 3 under åren 2013-2017 eftersöktes. Skolenheten erbjöds en 
redovisning av uppsatsen och dess resultat vid en elevhälsoteamkonferens i slutet på terminen. 
Då svar inte erhållits inom en vecka, skickades ett påminnelsemail och därefter togs en 
personlig kontakt med rektor. Vederbörande ville få ytterligare några dagars betänketid innan 
beslut togs i frågan och gav därefter ett positivt besked. Processen tog ungefär en månad. 
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Trovärdighet 
För att säkerställa att syfte och frågeställningar var relevanta, gjordes en förstudie. Analysen 
av den låg sedan till grund för definition av kategorier och utformning av kodschema. 
Metoden, att var för sig koda och analysera innehållet samt därefter jämföra resultaten och 
sammanställa i ett gemensamt kodschema, gav hög bedömaröverenstämmelse. För att höja 
validiteten i kategorierna diskuterades varje kodning och exempel gavs från texten i 
åtgärdsprogrammen. Detta gjordes både i förstudien och i kodningen samt analys av 
datamaterialet i studien. 

Westlund (2015) skriver om vikten av transparens i sin metod för att få inblick i 
tolkningsprocessen och därmed höja trovärdigheten. Då perspektiven inte skrivs ut i texten i 
åtgärdsprogrammen måste texten och sammanhanget tolkas utifrån definitionen av de olika 
perspektiven. För att skapa så hög trovärdighet som möjligt beskrivs gången i tolkningen 
bland annat med citat från åtgärdsprogrammen. I vissa fall behövdes även nivåerna tolkas då 
en del åtgärdsprogram inte skrev ut de olika nivåerna som rubriker. I dessa fall har även tagits 
citat från åtgärdsprogrammen för att visa tolkningen. Vad gäller det matematiska innehållets 
vad har tolkning gjorts utifrån ord som förknippas med procedur- och konceptuella kunskaper.  
I de fall det matematiska innehållet var oklart tolkades det utifrån citat och sammanhang. 

Vid textanalys analyseras endast den skrivna texten och alla diskussioner, insatser, samtal 
som inte skrivs in i åtgärdsprogrammen som lärare, rektorer, speciallärare, elever och 
föräldrar deltar i, saknas i texten. Detta skulle vara intressant att följa upp i en ny studie i form 
av intervjuer och klassrumsobservationer för att får en djupare bild av hur det särskilda stödet 
i matematik ser ut och upplevs i verkligheten. 

Studiens resultat är ett avtryck i text i åtgärdsprogrammen hos just denna skolenhet under 
denna tidsperiod vilket gör att det inte går att generalisera till andra skolor. Dock kan 
resultatet skapa en diskussion på skolor kring matematiskt innehåll och perspektiv på 
specialpedagogik i matematik. 

  



 

20 
 

Forskningsetiska principer 
Här nedan följer en redogörelse för de etiska överväganden som tagits vid insamlandet av 
datamaterialet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens datamaterial är åtgärdsprogram. 

Rektorn för utvald skolenhet har genom missivbrev informerats om syftet med denna studie 
och varför det är av vikt att få ta del av åtgärdsprogram från enheten. Rektor informerades om 
deltagandets frivillighet och har sedan efter nogsamt övervägande samtyckt och tillhandahållit 
åtgärdsprogram från skolenheten i studien. Elev och dess vårdnadshavare har inte tillfrågats 
dels då åtgärdsprogram är en offentlig handling och dels då studiens syfte undersöker åtgärder 
och insatser oberoende av elev. Dessutom var åtgärdsprogrammen avidentifierade av 
skolenheten och noga genomlysta i det avseendet att ingen baklängesidentifiering skulle vara 
möjlig att göra, innan de lämnades ut. Av intresse var dock att alla åtgärdsprogram gällde 
årskurs 3 vilket gjorde att denna information inte tagits bort. Dock är alla datum borttagna och 
därför inte möjligt att härleda vilket år personerna gått i år 3. Det är inte heller studiens syfte 
att se vilken pedagog som skrivit vilket åtgärdsprogram och därmed skilja ut enskilda 
pedagogers specialpedagogiska synsätt. Även skolenheten samt dess anställda har 
anonymiserats så att ingen baklängesidentifiering ska vara möjlig att göra.  

Informationen i åtgärdsprogrammen behandlades konfidentiellt och användes enbart i syfte att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Datamaterialet kommer förstöras då uppsatsen är 
klar och godkänd.  

I och med de åtgärder vi vidtagit ovan bedöms inte nödvändigt att informera och ta in 
samtycke från elev och vårdnadshavare.  

Vår förförståelse av åtgärdsprogram och frågeställningarnas innehåll påverkar vårt sätt att läsa 
och tolka språket i datamaterialet (Andréasson och Asplund Carlsson, 2009). Vi har därför 
flera gånger fått lyfta blicken och anta ett så neutralt perspektiv som möjligt då vi som utför 
studien själva är verksamma pedagoger. 
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Resultat 
Syftet var att analysera de åtgärdsprogram som ingick i studien utifrån förekomsten av 
matematik. Syftet var också att analysera vilket det matematiska innehållet var i form av 
procedur- och konceptuella kunskaper. Dessutom var syftet att undersöka på vilken nivå 
individ, grupp och organisation stödet förlades samt vilka specialpedagogiska perspektiv, 
kompensatoriskt, kritiskt och dilemma, som framkommer i texten. 

 
  

 
  
  
I resultatet nedan redovisas först förekomst av matematiskt innehåll i de studerade 
åtgärdsprogrammen. Därefter redovisas kodschema samt resultatet utifrån analysen av de tre 
tema; matematiskt innehåll, nivåer, och perspektiv.  

Förekomsten av matematik i studiens 
åtgärdsprogram 
För att undersöka hur många av undersökningens totalt 55 åtgärdsprogram som innehöll 
matematik, sorterades åtgärdsprogrammen och resultatet gav 27 åtgärdsprogram innehållande 
särskilt stöd i matematik.  
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I diagrammet nedan syns fördelningen av matematik i åtgärdsprogrammen. 

 

Figur 1. Fördelning av förekomsten av matematik i åtgärdsprogrammen 

De 27 åtgärdsprogrammen som innehöll någon form av särskilt stöd i matematik utgjorde 
underlaget för det fortsatta arbetet. 
 

Kodschema 
Nedan följer resultatet av slutgiltiga teman och kategorier som användes i kodschemat. 
 
Tema och kategorier  
Tema matematiskt innehåll utifrån vad stödet är 
Kategorier     
● Procedur  
● Konceptuell 

 
Tema nivå: individ, grupp, organisation utifrån hur stödet ges 
● Individnivå  
● Gruppnivå  
● Organisationsnivå 

        
Tema specialpedagogiskt perspektiv utifrån hur stödet ges 
Kategorier 
● Kompensatoriskt 
● Kritiskt 
● Dilemma 
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Särskilt stöd i matematik 
Det särskilda stödet i matematik delades upp i vad och hur stödet ges. I vad ingår matematiskt 
innehåll, procedur och konceptuell kunskap som redovisas under rubriken med samma namn. 
Hur det särskilda stödet ges beskriver hur och var undervisningen ska bedrivas. Resultatet för 
hur stödet ges redovisas dels under rubriken individnivå, gruppnivå och organisationsnivå och 
dels under rubriken specialpedagogiskt perspektiv. Hur och var stödet förläggs visar på både 
nivå och perspektiv och redovisas därför under båda rubrikerna. 

Matematiskt innehåll, procedur och konceptuell kunskap 

Det särskilda stödet med matematiskt innehåll sorterades och delades in i procedur eller 
konceptuell kunskap vilket redovisas i nedanstående tabell. Till stöd för denna uppdelning 
ligger definitionerna av procedurkunskap, det vill säga direkt observerbart och 
uppgiftsspecifika strategier och konceptuell kunskap, det vill säga förståelse av 
grundläggande matematik i en mental aktivitet. Dessutom har ord som relateras till respektive 
kunskap legat till grund vid tolkningen.  
Varje åtgärdsprogram i studien innehåller flera olika särskilda stödinsatser exempelvis både 
en åtgärd innehållande addition och subtraktion och en annan åtgärd innehållande begrepp. 
 
Tabell 1. Fördelning av matematiskt innehåll i procedur och konceptuella kunskaper 

Matematiskt innehåll, 
(Vad) 

Särskilt stöd 

Procedurkunskap Konceptuell kunskap 

skriftliga räknesätt 12  

klockkunskaper 2  

10-kamrater 2  

talområdet 0-20 
huvudräkning 

6  

multiplikation 2 1 

geometri 2  

begrepp 1 3 

taluppfattning 1 8 

problemlösning  3 

övriga insatser 3 4 

Totalt antal insatser 33 19 
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I tabellen ovan visar resultatet att fler insatser är inriktade på procedurkunskaper än insatser 
inriktade på konceptuella kunskaper. Det mest frekventa matematiska innehållet är skriftliga 
räknesätt och ligger inom procedurkunskaper. Taluppfattning är det mest frekventa innehållet 
inom de konceptuella kunskaperna.  
 
56 % (15/27) av studiens åtgärdsprogram innehöll någon form av procedurkunskap. Av dessa 
är 12 stycken uttalade procedurkunskaper relaterade till addition och subtraktion och av dessa 
är 6 stycken relaterade direkt till att ställa upp talen under varandra och räkna ut. 44 % (12/27) 
av studiens åtgärdsprogram innehöll någon form av konceptuella kunskaper. Visst 
matematiskt innehåll som till exempel skriftliga räknesätt var uttryckt direkt i texten och 
kunde direkt härledas till procedurkunskap. Ett annat matematiskt innehåll som till exempel 
multiplikation har behövts tolkas med hjälp av ord och uttryck (tabell 2) som signalerar 
procedur eller koncept i sitt sammanhang. Ett exempel från åtgärdsprogrammen är uttrycket 
förstå betydelsen av som hjälpt tolkningen mot konceptuell kunskap. 
 
Nedanstående tabell, är en översikt av ord och uttryck vilka legat till grund för vår tolkning av 
det matematiska innehållet i procedur och konceptuell kunskap. 
 
Tabell 2. Ord och uttryck förknippade med olika matematiskt innehåll 

Ord förknippade med procedur Ord förknippade med koncept 

Träna (6) Få förståelse för (3) 

Hinna med (1) Grundläggande begrepp (3) 

Öva (2) Beskriva (1) 

Behärska* (2) Förklara (1) 

Korta uppgifter (3)  

Befästa* (1)  

Automatisera (2)  

 
*Orden behärska och befästa kan tolkas antingen som procedur eller konceptuell kunskap 
beroende på sammanhanget. Följande citat tagna från studiens åtgärdsprogram visar på 
procedurkunskap: “Behärska additions och subtraktions algoritmerna”, ” Befästa uppställning 
addition och subtraktion”. I studiens åtgärdsprogram har orden behärska och befästa inte 
kunnat tolkats mot konceptuell kunskap. 
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Individnivå, gruppnivå och organisationsnivå 

Indelning gjordes av hur det särskilda stödet ges utifrån tre nivåer: individ, grupp och 
organisation. Nivån individ riktar stödet mot eleven och fokuserar på kunskapsutvecklingen 
men kan även se elevens brister. Nivån grupp handlar om undervisningen i klassrummet och 
stöd som ges där och nivån organisation är stöd riktat mot skolmiljön. Genom analys av det 
särskilda stödet i studiens åtgärdsprogram placerades insatserna på de olika nivåerna och 
kvantifierades. Detta gjordes för att få syn på fördelning av nivåer i studiens åtgärdsprogram. 
I tabell 3 nedan syns en fördelning av det särskilda stödet efter vilken nivå den förlagts på. 
 
Tabell 3. Särskilt stöd, vilket det är, vilken nivå och antal insatser 

Individ Grupp Organisation 

liten grupp, en-en, 
enskild undervisning, 

(28) 

placering i 
klassrummet (3) 

liten grupp, en-en, 
enskild 

undervisning, (28) 

uppgifter på elevens 
nivå (1) 

korta 
matematikuppgifter (2) 

arbeta laborativt, 
konkret material 

(7) 

anpassade 
läromedel (1) 

tid (2) stöd av klasslärare 
(6) 

 

extra läxor (2)   

belöning (I)   

matematiskt innehåll 
(52) 

se tabell 1 
 

  

totalt 88 totalt 16 totalt 29 

  
 
Resultatet av det särskilda stödet visar på olika typer av insatser inom nivåerna; individ, grupp 
och organisation, där störst antal insatser är på individnivå. Av insatser placerade på 
individnivå ligger 59 % (52/88) på matematiskt innehåll. Insatsen liten grupp, en-en, enskild 
undervisning ligger under både individnivå (28/88) och organisationsnivå (28/29). 
Anledningen till detta beslut beror på att insatsen liten grupp, en-en, enskild undervisning är 
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både riktad mot eleven och mot skolan som måste se över sin organisation för att möta 
behovet av enskild undervisning eller liten grupp. Av det särskilda stödet placerat på 
gruppnivå ligger 44 % (7/16) på insatsen arbeta laborativt och 38 % (6/16) på stöd av 
klasslärare.  
 
Följande citat från studiens åtgärdsprogram visar på individnivå “korta matteuppgifter precis 
på hans nivå som han snabbt kan genomföra …” och “stöd i matematik ...strategier för olika 
räknesätt”. Följande citat visar på gruppnivå “Klassläraren X ska med hjälp av klasskontakten 
och assistenten ge XX så mycket extra stöd de kan på helklasslektionerna” och “X behöver att 
någon hjälper henne att plocka fram laborativt material i matte och komma igång med att 
använda det. Det gäller särskilt i stor klass då X har svårt att fokusera på uppgiften.” Följande 
citat visar på organisationsnivå “X behöver gå ifrån och jobba i liten grupp i både svenska och 
matte för att verkligen kunna fokusera och lära in” och ”X har stora behov av mycket 
feedback, behov av anpassat läromedel …”. 
 
Analysen av studiens 27 åtgärdsprogram gav ett resultat som visade att insatser kan ges på 
flera nivåer inom ett och samma åtgärdsprogram. I diagrammet nedan syns fördelning av 
nivåerna inom åtgärdsprogrammen. 

 
Figur 2. Fördelning av nivåer i åtgärdsprogram. 
 
Av de 27 åtgärdsprogrammen i studien är individ i kombination med organisation de 
vanligaste nivåerna på insatser.  
Sammanfattningsvis visar resultatet att 96 % (26/27) av åtgärdsprogrammen i studien 
innehåller någon insats på individnivå, 48 % (13/27) av åtgärdsprogrammen i studien 
innehåller någon insats på gruppnivå samt 89 % (24/27) av åtgärdsprogrammen i studien 
innehåller någon insats på organisationsnivå. Skolverkets instruktioner om särskilt stöd på alla 
tre nivåer; individ, grupp och organisation, följs i 41 % (11/27) av de analyserade 
åtgärdsprogrammen i studien. 
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Specialpedagogiska perspektiv  

För att få svar på frågeställningen om vilka perspektiv som speglas i de studerade 
åtgärdsprogrammen, gjordes en analys av hur det särskilda stödet skrivs fram. Till stöd för 
detta ligger de olika perspektivens definitioner; det kompensatoriska perspektivet att 
kompensera brister där problemet förläggs hos eleven, det kritiska perspektivet som har med 
undervisning och anpassningar av miljön i klassrummet att göra samt dilemmaperspektivets 
balansgång mellan det gemensamma, i form av kunskaper och förmågor och det enskilda i 
form av elevers olikheter. Med hjälp av ord och uttryck gjordes en tolkning av vilka 
perspektiv som syntes i studiens åtgärdsprogram. I tabellen nedan redovisas exempel på ord 
fördelade under respektive perspektiv. 
 
Tabell 4 Exempel på ord och uttryck i studiens åtgärdsprogram tillhörande de olika 
perspektiven 

Kompensatoriskt 
perspektiv 

Kritiskt perspektiv Dilemma perspektiv 

Når inte  Förstå  Vara med i stora klassen  

Träna  Trygg  Visa och leder  

Diagnos Trivas  Tillgodogöra sig den 
gemensamma 

undervisningen 

Svårt att  Lust   

 Motivation   

 
Det kompensatoriska perspektivet åskådliggörs genom följande citat: “Han uppnår inte 
kunskapsmålen i matte”, ”...behöver träna sitt arbetsminne”, “ behöver arbeta i liten grupp och 
ha tydliga korta mål pga sin …. (diagnos) och …..(diagnos)” och “Kunna addition och 
subtraktion upp till 20 så hon klarar diagnos a2” (matematikdiagnos) samt “har svårt att 
komma igång med arbetet och blir lätt ofokuserad”. 
Några citat från studiens åtgärdsprogram som visar kritiskt perspektiv är: “han får känna att 
lusten är kvar och får mer motivation till arbete”, “förstå samband och se hur olika delar inom 
olika områden hänger ihop”, “hon ska trivas så bra som möjligt i skolan och känna att hon 
lyckas” samt “hon behöver bli trygg i vetskapen att hon kan och vågar göra saker hon inte 
känner sig säker på”. 
 
Dilemmaperspektivet har varit svårt att analysera i de åtgärdsprogram som ingått i studien. 
Följande citat från studiens åtgärdsprogram “klara av att vara med i stora klassen” visar att i 
en och samma insats kan flera perspektiv synas. Detta beror mycket på hur insatsen är 
beskriven och analyseras därför i sitt sammanhang. Insatsen uttrycker ett kompensatoriskt 
perspektiv i form av att eleven ska “klara av” men även ett kritiskt perspektiv då insatsen 
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syftar till att eleven ska ingå i gruppen. Detta är ett dilemma då eleven ska klara av att delta i 
stora klassen samtidigt som undervisningen ska anpassas individuellt så att eleven kan delta.  
För att få syn på hur det särskilda stödet kan ges och vilket perspektiv insatsen har, gjordes 
följande tabell. 

Tabell 5. Fördelning av särskilda stödinsatser i specialpedagogiska perspektiv 

Perspektiv/ 
Särskilt stöd 

(Hur) 

Kompensatoriskt Kritiskt Dilemma 

speciallärarstöd 
liten grupp, en-en 

27   

stöd av klasslärare i 
klassrummet 

 4  

placering i 
klassrummet 

 4  

arbeta laborativt i 
klassrum 

5 4  

höja lust och 
motivation 

 3  

struktur och 
flexibilitet 

 3  

hjälpjag   9 

delta i den 
gemensamma 

undervisningen 

  5 

extra tid   2 

osäkerhet att nå 
målen 

9   

test 1   

totalt 42 18 16 

 
Insatsen hjälpjag, där även assistent och resurspersoner ingår, beslutades höra till 
dilemmaperspektivet då eleven ingår i helklass men samtidigt behöver stöd av en vuxen. Två 
exempel från de studerade åtgärdsprogrammen som visar dilemmaperspektivet:” Klassläraren 
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ska med hjälp av klasskontakten och assistenten ge X så mycket extrastöd de kan på 
helklasslektionerna”. “Resursen behöver sitta bredvid och hjälpa X med allt skolarbete”.  
Insatsen arbeta laborativt har i vissa fall tolkats mot det kompensatoriska perspektivet i de 
fall då insatsen ges i liten grupp eller en-en. “I matematik behöver X arbeta laborativt med 
stöd av vuxen. Arbeta i liten grupp hos XX under tre lektioner i veckan”. Insatsen kan också 
tolkas mot det kritiska perspektivet i de fall då insatsen ges i klassrummet. “X behöver att 
någon hjälper X att plocka fram laborativt material i matte och komma igång med att använda 
det. Det gäller särskilt i stor klass då X har svårt att fokusera på uppgiften”. 
 
Uttrycket tid kan höra till dilemmaperspektivet beroende på hur behovet skrivs fram. Följande 
citat är från åtgärdsprogram i studien: “Varje uppgift måste få ta tid. Detta för att hon ska få 
möjlighet att lära sig och utveckla det hon inte känner sig säker i” visar hur tid kan vara ett 
dilemma. Här ställs det individuella att varje uppgift måste får ta tid, mot det gemensamma i 
form av att alla elever ska uppnå samma kunskapskrav på samma tid. 
 
Vid analys av studiens 27 åtgärdsprogram fördelades perspektiven på följande sätt: 
  

 
 Figur 3. Fördelningen av perspektiven kompensatoriskt, kritiskt och dilemma inom 
åtgärdsprogrammen. 
 
Av de 27 studerade åtgärdsprogrammen var det vanligast att ha alla perspektiv inkluderade i 
insatserna och minst vanligt att åtgärdsprogrammen i studien innehöll kombinationen 
kompensatoriskt- och dilemmaperspektiv. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att flera perspektiv kan ingå i ett och samma 
åtgärdsprogram. Resultatet visar att av de 27 studerade åtgärdsprogrammen innehåller 100 % 
(27/27) kompensatoriskt perspektiv, 70 % (19/27) innehåller kritiskt perspektiv och 48 % 
(13/27) innehåller dilemmaperspektiv. 
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Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet utifrån varje frågeställning.  

Syftet var att undersöka förekomsten av matematik i åtgärdsprogram samt det planerade 
särskilda stödet i matematik med avseende på; 1) I vilken utsträckning avser stödinsatserna i 
matematik procedurkunskap respektive konceptuell kunskap 2) I vilken utsträckning förläggs 
stödinsatserna i matematik på individ-, grupp- respektive organisationsnivå 3)Vilka 
specialpedagogiska perspektiv framträder i hur stödinsatserna i matematik skrivs fram. 

Av de 55 åtgärdsprogrammen resulterade sorteringen i 27 åtgärdsprogram innehållande 
matematik. Dessa analyserades utifrån det särskilda stödet i matematik. 

En sammanfattning av studiens resultat vad gäller det särskilda stödet i matematik visar att det 
vanligaste åtgärdsprogrammet har ett matematiskt innehåll bestående av skriftliga räknesätt 
som ligger inom procedurkunskap, flest insatser inriktade på individnivå innehållande vad i 
matematik eleven ska nå samt insatsen individuellt stöd eller arbete i liten grupp, som ligger 
på individ- och organisationsnivå. Vanligast var att alla perspektiv syntes i 
åtgärdsprogrammen.  

Studiens datamaterial kommer från en och samma skolenhet och går därför inte att 
generalisera till övriga skolor i Sverige. Vi är också medvetna om att texten i åtgärdsprogram 
inte visar de faktiska perspektiven på specialpedagogik eller det faktiska särskilda stödet då vi 
inte gjort intervjuer med dem som skriver åtgärdsprogram eller undersökt genom 
observationer hur det särskilda stödet ser ut i verkligheten. 

Datamaterialet bestod av åtgärdsprogram från årskurs 3. Valet att ta en årskurs gjordes för att 
få en gemensam plattform i samma kunskapskrav samt för att undvika att samma elever 
återkommer i flera åtgärdsprogram.  
 

Förekomst av matematik i åtgärdsprogram 
Analysen visade att av de 55 studerade åtgärdsprogrammen innehöll 27 stycken särskilt stöd i 
matematik. Endast fem av dessa innehöll enbart matematik. Det styrks även av Isaksson, 
Lindqvist och Bergströms (2007) studie av 51 åtgärdsprogram där en övervägande mängd 
insatser är riktade mot läsa och skriva, det vill säga ämnet svenska och färre riktade mot 
matematik i årskurs 3.  
Mängden åtgärdsprogram i matematik kan förändras av effekterna av Skolverkets nya 
obligatoriska bedömningsmaterial riktat till årskurs 1. Användningen av detta obligatoriska 
bedömningsmaterial kan betyda att matematiksvårigheter upptäcks tidigt och särskilt stöd i 
åtgärdsprogram skrivs för fler elever i tid. Eller så fångas elever upp i tid och undervisningen 
utvecklas och elever slipper definiera sig med dålig självkänsla i matematik.  
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Matematiskt innehåll, procedur och konceptuell 
kunskap  
En del av studiens åtgärdsprogram har varit kortfattade i sin formulering och därmed svåra att 
analysera. Det blev tydligt att vi saknade den pedagogiska utredningen som innehåller 
beskrivningar av elevens svårigheter och skolsituation och som legat till grund för 
åtgärdsprogrammens innehåll. Eftersom det skolområde vi undersökt använder färdiga mallar 
samt att instruktionerna är sådana att informationen ska vara kortfattad, blir 
åtgärdsprogrammens text därefter. Det är en balansgång för skolan hur mycket information 
som ska läggas i åtgärdsprogrammen då detta är en offentlig handling men samtidigt få fram 
vad behovet är och hur skolan ska anpassas så att eleven får stöd.  

De studerade åtgärdsprogrammen visar insatser innehållande olika former av stöd: 
klassläraren ska ge stöd i klassrummet, konkret material ska finnas tillgängligt och extra 
struktur ska ges. I flera av dessa åtgärdsprogram beskrivs inte konkret hur stödet ska ges. 
Detta ser även Samuelsson och Hallström (2016) i sin analys av åtgärdsprogram där de saknar 
en beskrivning av hur arbetet med matematiken ska gå till för att nå målen. De pekar även på 
att undervisningen inte får en framträdande plats i åtgärdsprogram. Lunde (2010) diskuterar 
användningen av ordet matematikbemästrande istället för matematiksvårigheter. Genom detta 
hoppades han få fokus på utformandet av den anpassade undervisningen för elever i 
matematiksvårigheter.  
 
Vårt resultat visar att det i flera fall är svårt att förstå vad matematikinnehållet är eftersom det 
är vagt beskrivet. “Arbeta med konkret material” står som ett mål i ett av åtgärdsprogrammen. 
Detta är inget mål utan hjälpmedel att konkretisera ett matematiskt innehåll. Även Andréasson 
och Asplund Carlsson (2009) har i sin undersökning sett att i dokument blandas mål och 
metod samman. I ett av våra åtgärdsprogram stod insatsen “använda laborativt material för att 
förtydliga det abstrakta”. Detta åtgärdsprogram är på väg i sin förklaring av metoden men 
vilket matematiskt innehåll som ska konkretiseras är okänt och därmed svårt att mäta och 
utvärdera. 
 
I flera av åtgärdsprogrammen i studien står som mål att eleven ska nå kunskapskraven i 
matematik för årskurs 3. Denna formulering är väldigt oklar då det inte är preciserat vilket 
eller vilka av kunskapskraven i matematik som menas. Denna vaga formulering av mål såg 
även Andréasson och Asplund Carlsson (2009) i sin undersökning. 
 
I uppdelningen av det matematiska innehållet hittades i de 27 åtgärdsprogrammen bland annat 
följande ord och uttryck; träna, behärska, automatisera vilka är förknippade med 
procedurkunskap och begrepp, förstå, känna till vilka är förknippade med konceptuella 
kunskaper. Intressant är att Samuelsson och Hallström (2016) även hittat dessa ord och 
uttryck samt gjort samma analys i sin undersökning av åtgärdsprogram. 
 
Resultatet i studien visade att något fler åtgärdsprogram innehåller procedurkunskaper (15/27) 
än konceptuella kunskaper (12/27). Däremot när vi analyserade uppdelningen utifrån det 
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totala antalet insatser i åtgärdsprogrammen blev resultatet en övervägande del mot 
procedurkunskaper (33/52) och andelen konceptuella kunskaper (19/52) blev färre. En 
förklaring till detta kan vara att procedurkunskaper är mer detaljrika och beskrivs i flera steg 
medan konceptuella kunskaper kan vara mer övergripande i sin beskrivning och därmed blir 
färre.  
 
Många av insatserna i studien handlar om procedurkunskapen uppställning i addition och 
subtraktion. Beror det på att många elever har svårt med uppställning eller beror det på att 
resultatet av insatsen är enkelt att mäta? 
En förklaring till högre andel procedurkunskaper kan vara Skolverkets instruktioner att ha 
kortsiktiga och utvärderingsbara mål. De långsiktiga målen har, i de studerade 
åtgärdsprogrammen, blivit alltför stora och otydliga i form av att “nå kunskapskraven för åk 3 
i matematik”. Dessutom kan en annan förklaring vara att pedagoger väljer det enkelt mätbara i 
procedurkunskap då det är svårare att mäta konceptuell kunskap. Andra metoder än 
traditionella test behöver användas för att kunna mäta den konceptuella kunskapen, 
exempelvis genom intervjuer. Asp-Onsjö (2011) lyfter även den svenska skolans betyg- och 
bedömningsinriktning där lärandet ska mätas och kontrolleras som en anledning till att 
målformuleringen hamnar i det enkelt mätbara. Det kan vara ett problem om undervisningen 
är fokuserad på att all kunskap ska mätas och bedömas. En konsekvens kan vara att vi tappar 
elevernas nyfikenhet och glädje i att vilja våga pröva ny kunskap, vilket ibland kan ta tid och 
kräver mod och tålamod. Detta gäller särskilt elever i svårigheter och i synnerhet elever i 
matematiksvårigheter där självkänslan har stor påverkan på elevens resultat. 
 
I åtgärdsprogrammen som ingått i studien kan konstateras att var stödet gavs och av vem var 
tydligt dokumenterat. Däremot var målen stora och omfattande vilket gjorde dem otydliga. 
Det matematiska innehållet behöver vara tydligare och preciseras i form av vad målet är och 
vilken undervisning som krävs. Samuelsson och Hallström (2016) fick liknande resultat i sin 
undersökning av 41 åtgärdsprogram utifrån matematiskt innehåll och gör en liknelse till 
fotbollens värld. Om du ska bli bättre på straffar kan inte stödet och målet vara att gå till 
fotbollsplanen. Det är en bra liknelse som dras till sin spets om hur otydligt ett stöd eller mål 
kan vara. 
 

Individnivå, gruppnivå och organisationsnivå 
Av de 27 åtgärdsprogrammen i studien var insatser på individ och organisationsnivå vanligast 
och insatser på gruppnivån var hälften så många. En förklaring till fler antal insatser på 
individnivå kan vara att dessa blir mer detaljrika och därför fler. Att många åtgärder ligger 
mot individnivå kan tolkas som att det är eleven som ska tränas i sina kunskaper och att 
ansvaret ligger på eleven. Det kan också tolkas som att elevens kunskaper har kartlagts och att 
detta är de kunskapskrav som eleven behöver utveckla vilket ligger till grund för insatser på 
grupp och organisationsnivå. Problemet uppstår när endast individnivån finns med i 
åtgärdsprogrammet och det skrivs fram eller tolkas som att detta är elevens problem och inte 
lärarens (gruppnivå) eller skolmiljöns (organisationsnivå). I forskning på åtgärdsprogram syns 
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detta fokus på insatsernas placering på individnivå. Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson, 
(2013) lyfter några förklaringar till detta i sin artikel. Om skolorna mäts utifrån sina 
åtgärdsprogram finns risken att skolan inte vill fokusera på grupp och organisation, för att inte 
avslöja några brister i skolmiljön. Detta ökade krav, på skolors resultat- och kvalitetsmätning, 
kan påverka dokumentationen i åtgärdsprogrammen. I vår studie har vi inte undersökt hur 
detta individfokus påverkar elevens självkänsla men andra studier (Andreasson och Asplund 
Carlsson, 2013) har visat på att självkänsla och identitetsbyggande påverkas negativt. 

 
Redan 1974 diskuterades på vilken nivå de olika insatserna skulle sättas in och varför. SIA-
utredningen förespråkar en balans och blandning av individ- och miljöåtgärder då resultatet av 
insatserna på miljönivå är svåra att se i ett kort perspektiv. SOU (1974:53) skriver att skolan 
domineras av individcentrerade insatser och förklarar detta med att ganska få personer 
behöver blandas in i insatserna vilket gör detta enklare. Om insatser i skolmiljön ska användas 
krävs en förmåga till omställning bland praktiskt taget alla i skolmiljön. Dessa förebyggande 
insatser är svårare att genomföra och tar längre tid att se resultat från. Till detta kan läggas att 
stödmaterial från Skolverket (2008, 2014) förespråkar och har blanketter där alla tre nivåerna 
lyfts i kartläggningen. 

Utifrån resultatet i vår studie har vi ställt oss frågan varför färre insatser finns på gruppnivå. 
2014 tillkom direktiv om extra anpassningar (Skolverket, 2014) vilket medförde att antalet 
åtgärdsprogram halverades. Extra anpassningar som ofta genomförs i klassrummet sker på 
gruppnivå och gagnar hela klassen, till exempel visualiserad planering för lektionen eller 
dagen. Extra anpassningar ska ligga parallellt med det särskilda stödet och dokumenteras i 
den individuella utvecklingsplanen och blir därför inte synliga i åtgärdsprogrammen. Detta 
kan vara en anledning till att insatser på gruppnivå är så få och därför kan vårt resultat 
troligtvis inte ge en rättvisande bild. En annan anledning kan vara svårigheten på gruppnivå 
angående utveckling av undervisningen. Lärarens perspektiv på elevens svårighet har stor 
betydelse för om hen är benägen att se över sin egen undervisning i syfte att möta alla elever. 
Detta kan handla en del om lärarens prestige, förändringsbenägenhet, kontroll och trygghet. 
Ett sätt att förbättra undervisningen är att använda sig av kollegialt lärande eller fortbildning 
genom till exempel Matematiklyftet.  

I de studerade åtgärdsprogrammen är den vanligaste insatsen träning med speciallärare. Detta 
resultat får även Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) i sin studie om 51 åtgärdsprogram. 
Här blir insatsen tydligt relaterad till skolans perspektiv på var svårigheten ligger och hur den 
ska “lösas”. Insatsen träning med speciallärare, signalerar ett kompensatoriskt perspektiv där 
specialläraren ska träna eleven så att dess brister kompenseras. Vi har valt att placera liten 
grupp, individuellt stöd eller en-en både på individnivå och organisationsnivå då det är en 
åtgärd på individnivå där eleven ska tränas i ett mindre sammanhang och en organisatorisk 
fråga för skolan. I ett och samma åtgärdsprogram finns följande beskrivning av insatserna 
som hamnar på både individ och organisation: 
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“Han behöver också jobba enskilt med matematik varje dag” -individ (eleven ska gå ifrån och 
anpassa sig efter skolan). 
“Efter lunch har han möjlighet att gå till en fritidspedagog och jobba i liten grupp de dagar 
han inte orkar vara i stor klass. “ - organisation (skolan anpassar sig till elevens behov).  

Perspektiv på specialpedagogik 
En grupp elevers variation, socialt och kunskapsmässigt, kan ses som brist eller olikhet, vilket 
styr perspektivet som skrivs fram i texter kring elever. I resultatet av studien syntes 
svårigheten att tolka och analysera vilket perspektiv som skrevs fram i texten.  Ett exempel på 
detta är stödet arbeta laborativt som å ena sidan kan tolkas mot det kompensatoriska 
perspektivet genom att stödet ges i liten grupp eller en-en. Å andra sidan kan insatsen tolkas 
mot det kritiska perspektivet i de fall då insatsen ges i klassrummet. Insatsen arbeta en-en 
eller i liten grupp har i vårt resultat placerats inom kompensatoriskt perspektiv men det kan 
vara framskrivet i en text som resultat av elevens eget önskemål eller behov av ett mindre 
sammanhang. Då är det inte eleven som anpassas efter skolan utan skolan som anpassas efter 
eleven och perspektivet på insatsen ändras från kompensatoriskt till dilemmaperspektiv. 

Då det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet i vissa avseenden tangerar varandra, till 
exempel i synen på elevers olikheter som en resurs, försvårades tolkningen av perspektiven i 
analysen. 

 I vårt resultat har flera perspektiv synts i samma åtgärdsprogram. Intressant är då att se hur 
styrdokumenten skriver fram perspektiven då dessa ska vara vägledande för skolor och 
pedagoger. I del 1 och 2 av läroplanen (Skolverket, 2011) syns olika perspektiv i vad skolan 
skall göra och vilka riktlinjer lärare har till elever i svårigheter. Ett kompensatoriskt 
perspektiv i form av citatet “Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter“ (s.14, Skolverket 2011), och ett kritiskt perspektiv i form av följande 
citat “Lärarens ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (s.14, 
Skolverket 2011).  

Eftersom Skolverket i sitt stödmaterial (Skolverket, 2014 b) tar upp att åtgärdsprogram ska 
innehålla alla tre nivåer; individ, grupp och organisation signalerar det ett dilemmaperspektiv 
då svårigheten ses ur flera synvinklar. Dessutom signaleras ett kritiskt perspektiv:”...läraren 
tar hänsyn till elevers olika behov i alla lärmiljöer ...”, (s.12 Skolverket 2014b) och ett 
kompensatoriskt perspektiv...” kompensera för funktionsnedsättning i undervisningen”... 
(s.13, Skolverket 2014 b). Den variation av perspektiv som syns i styrdokumenten, speglas 
även i de studerade åtgärdsprogrammen. 

Att alla åtgärdsprogram i studien innehåller kompensatoriskt perspektiv är väntat då 
utbildningssystemet är upplagt utifrån att alla elever ska nå kunskapskraven och sker inte 
detta ska kartläggning göras av elevens kunskaper och åtgärder ska sättas in.  
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För att hjälpa eleven på bästa sätt behöver vi ha en helhetssyn med så många olika 
infallsvinklar som möjligt vid skrivandet av åtgärdsprogram. Dilemmaperspektivet gör denna 
balansgång mellan det enskilda och det gemensamma. Här har elevhälsan en stor insats att 
göra. Skolverket satsar på att utveckla elevhälsan så att olika professioner (skolsköterska, 
psykolog, kurator, specialpedagog/speciallärare, skolledare) samarbetar och ger olika 
perspektiv på problemet. Med denna satsning kan dilemmaperspektivet bli mer framträdande 
vilket i sin tur kan komma att påverka diskussionen på skolan och i förlängningen innehållet i 
framtida åtgärdsprogram. Denna syn på samarbete har även Lunde (2010) som beskriver hur 
matematiksvårigheter är ett multifaktoriellt problem där olika fakulteter som didaktiskt, 
psykologiskt, specialpedagogiskt, kognitivt och juridiskt behöver kommunicera mer för att 
hjälpa elever i matematiksvårigheter.  

Eftersom Nilholm (2007) definierar perspektiv som något som uppstår i ett socialt och 
kulturellt sammanhang i mötet mellan människor, blir det extra viktigt hur skolor och 
arbetslag arbetar för att få ett gemensamt perspektiv och en samsyn på elevers olikheter i en 
skola för alla. För att alla elever ska nå målen behöver skolan anpassa sig efter eleverna och 
inte tvärtom. Detta kräver att skolan och lärare ser elevers olikheter utifrån flera perspektiv 
vilket också återspeglas i de åtgärdsprogram som vi analyserat.  

Slutsats  
Under analysens gång framgick frågeställningarnas inbördes samband, hur de samverkar och 
hur de påverkar varandra. Av resultatet framkommer att innehållet i det särskilda stödet, 
vilken nivå, individ, grupp eller organisation det särskilda stödet ligger på, speglar 
perspektivet. Denna analys kan även gälla omvänt det vill säga vilket perspektiv som skrivs 
fram i texten i åtgärdsprogrammen speglar vilken nivå och vilket innehåll det särskilda stödet 
får: 

särskilt stöd    ⇄    nivå    ⇄    perspektiv 
 
För att förbättra åtgärdsprogram behöver pedagoger få mer utbildning och tid att diskutera, 
formulera och utvärdera sina åtgärdsprogram i syfte att vara ett verktyg som hjälper elever 
och lärare. Dessutom måste undervisningen lyftas och diskuteras i ännu större utsträckning än 
vad som nu görs, för att få fram undervisning som möter så många av eleverna som möjligt. 
Matematiklyftet med det kollegiala lärandet skulle ständigt finnas på skolorna. 
En annan slutsats är dilemmat att hitta sätt att möta skolans uppdrag där alla elever ska nå 
samma kunskapskrav, samtidigt som vi ska möta elevers olikheter i undervisningen. 
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att följa upp åtgärdsprogrammen och undersöka hur det faktiska 
stödet ser ut i verkligheten genom intervjuer och observationer. Dessutom skulle vi vilja 
undersöka utvärderingen för att se om eleven har utvecklat sina kunskaper genom det 
särskilda stödet. 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur förståelsen, det vill säga konceptuella 
kunskaper i matematik, kan mätas och bedömas.  
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Metoddiskussion 
Vid första uppdelningen av de 55 åtgärdsprogram i matematikinnehåll respektive utan 
matematikinnehåll blev utfallet 27 stycken. En diskussion fördes om antalet var tillräckligt för 
vår undersökning. En första analys gav att de 27 åtgärdsprogrammen innehöll räckte som 
underlag för vår studie. 

Som metod valdes summativ innehållsanalys. Fördelen med metoden är insikten om hur orden 
egentligen används där forskaren behöver vara uppmärksam på ordens användning i en vidare 
mening. Ett sätt att visa på denna trovärdighet är att vara konsekvent i tolkningen av text samt 
transparent i hur resultatet framkommit. Detta har vi försökt att eftersträva. För vissa ord som 
signalerar perspektiv och procedur samt konceptuell kunskap har vi funnit stöd i forskningen. 
Dock blev ibland en tolkning av hela sammanhanget nödvändig för att kunna analysera 
perspektivet eller det matematiska innehållet. Denna tolkning av sammanhanget kan skapa en 
osäkerhet i resultatet.  
 

En svårighet har varit att hitta balans mellan kvantitativ och kvalitativ analys som den 
summativa innehållsanalysen innebär. Det matematiska innehållet passade för att kvantifieras. 
Däremot var det svårt att kvantifiera perspektiven då flera perspektiv ingick i samma 
åtgärdsprogram samt att det var svårt att särskilja de olika perspektiven. Här hade det varit 
mer lägligt att analysera några få åtgärdsprogram som följts upp av intervjuer med författare 
av dessa. Då hade vi fått ett annat djup i analysen och fått rösterna bakom 
åtgärdsprogrammen. Även nivåerna var svåra att kvantifiera då det i resultatet blev stort fokus 
mot individnivån där det matematiska innehållet i form av kunskapskrav låg. Vi skulle kunnat 
lyfta ut det matematiska innehållet från individnivån då det kan misstolkas som att många 
insatser på individnivå indikerar att eleverna är bärare av problemet. Dock valde vi att 
problematisera detta resultat i diskussionen.  

 Då det i flera åtgärdsprogram fanns mål och insatser som dels var vaga i sin formulering och 
dels var inskrivna under fel rubrik, valde vi att inte särskilja dem. Det skulle krävt mycket tid 
och tolkning att försöka dela upp mål och insatser. Att inte särskilja dem har i vissa avseenden 
dock gjort analyserandet svårare. Vid en annan studie skulle kanske ett annat val kunna göras. 
 
En del av studiens åtgärdsprogram har varit kortfattade i sin formulering och därmed svåra att 
analysera. För att förstå insatserna i de studerade åtgärdsprogrammen bättre hade vi behövt 
läsa den pedagogiska kartläggningen men denna ingick inte i vårt datamaterial. 
 
Diskussioner fördes kring det etiska i åtgärdsprogrammen där namngivna diagnoser stod 
utsatta i meningar. Dessa togs bort i citaten för att inte kunna baklängesidentifiera elever. Då 
vi inte skulle undersöka vilka diagnoser som åtgärdsprogrammen innehöll utan om diagnoser 
nämndes i texten som ett perspektiv på specialpedagogik, togs detta beslut.  

Intressant hade varit att jämföra åtgärdsprogrammen med elevers resultat i  
Nationella proven för att se om dessa hade någon överensstämmelse med innehållet i 
åtgärdsprogrammen. Det hade också varit intressant att välja blandade årskurser för att 
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eventuellt upptäcka hur det matematiska innehållet utvecklas genom åren samt se skillnader i 
insatser mellan yngre och äldre elever. 
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Bilaga 1 
 
Kodschema 
Det särskilda stödet i matematik i åtgärdsprogram. 
 
     Vad?          Vad? 

ÅP 
Nr. 

Procedur Konceptuell Nivå Hur 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÅP 
Nr. 

Kompensatoriskt Kritiskt Dilemma Övrigt 
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Bilaga 2 
2017-02-13 
Till …, rektor 
 
Hej! 
Vi är två lärare, Jenny Barne Ljung & Siw Åström Andersson, som går sista 
terminen på speciallärarprogrammet inriktning matematik vid Stockholms 
universitet, specialpedagogiska institutionen.  
Denna termin skriver vi vår avslutande uppsats på avancerad nivå.  
Vår inriktning handlar om åtgärdsprogrammens innehåll. Vi vill titta på om 
pedagogers synsätt på specialpedagogik speglas i åtgärderna, det vill säga var 
problemet förläggs, hos eleven, läraren och/eller skolan. Vi vill också titta på vilka 
åtgärderna i matematik är för elever i behov av stöd.  
För att kunna göra detta behöver vi din hjälp med att ge oss tillgång till 
avidentifierade (både vad gäller elevuppgifter, skola, personals namn) 
åtgärdsprogram från 2013 och framåt. Vi tror oss behöva åtgärdsprogram från 
enhetens alla skolor då vi behöver ca 50 stycken åtgärdsprogram. Vi tänker oss att 
analysera åtgärdsprogram för årskurs tre från 2013 och i tre år framåt.  
Informationen i åtgärdsprogrammen kommer endast läsas av oss, inga uppgifter 
som röjer elevers identitet, personals identitet eller skola kommer användas samt 
att åtgärdsprogrammen kommer förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. 
Resultaten presenteras i vår uppsats. 
 
 
Vi tror också att den genomlysning vi gör av skolenhetens åtgärdsprogram och 
den uppsats vi skriver, med dem som underlag, har förutsättningar att bidra till 
skolans interna utvecklingsarbete. Vi erbjuder er en redovisning av resultaten 
exempelvis på ett EHT möte då vår uppsats är godkänd.  
Vi hoppas på positiv respons och att du återkopplar så snart som möjligt. 
 
Vid frågor kontakta oss gärna 
 
Siw Åström Andersson 
andersson.siw.astrom@stockholm.se 
 
Jenny Barne Ljung 
jennybarneljung@gmail.com 
 
Handledare 
Hanna Hau 
hanna.hau@specped.su.se 
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