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Förord 
En förutsättning för att denna C-uppsats har kunnat genomföras har varit rektorernas och 
framföralt specialpedagogernas varma mottagande och engagemang kring frågor runt 
åtgärdsprogram. Därför vill vi i första hand rikta ett stort tack till alla er specialpedagoger som 
varit delaktiga i studien.   

Tack! 
 

Tack också till er föräldrar som har delat med er av era erfarenheter omkring arbete med 
åtgärdsprogram för era barn. Er hjälp har varit värdefull. 
 

Tack! 
 
Vi vill också tacka vår handledare Anita Söderlund som handlett oss i vårt skrivande och gett 
oss stöd i innehåll och form av c-uppsatsen. 
 

Tack Anita! 
 

Tack också till Barbro Johansson som vi har haft under vår utbildning i specialpedagogik och 
kommunikation 1-40p. Trots din höga arbetsbelastning på lärarhögskolan, Barbro, har du tagit 
dig tid att läsa och ge oss synpunkter på vår C-uppsats, vilket vi är tacksamma för. 
 

Tack Barbro! 
 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som gett oss sitt stora stöd i vårt skrivande av c-uppsatsen 
och under hela vår utbildningstid. Våra män, Göran och Johnny som under hela skrivandet 
stöttat oss till fortsatt arbete och våra barn som tyckt att vi är jätteduktiga. En kommentar 
under skrivandet av c- uppsatsen från ett av barnen var:  
 

”Arbetar ni med uppsatsen? Ni verkar bara ha roligt!” 
 

Tack Göran och Johnny! 
 

Tack Sofie, Ida och Louise! 
 

Tack Johanna, Emma, Jonathan, Maja, Benjamin och My!  

 
 



  

Åtgärdsprogram 
-föräldrar och specialpedagogers uppfattning 

om åtgärdsprogram som verktyg för elever 

som behöver mer.  

Marjo Johansson och Astrid Söderin 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka rutiner olika skolor i en kommun har i 
samband med att upprätta åtgärdsprogram, om det finns likheter och skillnader i 
specialpedagogers och föräldrars upplevelse av processen, och i upplevelsen av föräldrars 
delaktighet omkring arbetet med åtgärdsprogram och pedagogers utbildning och kunskaper 
om åtgärdsprogram. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv beskrivet utifrån 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teorier Studien är gjord som en kvalitativ 
intervjuundersökning med kvantitativa inslag för att få en tydlig bild av vad 
intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt i fråga om åtgärdsprogram. I studien 
ingår sex av kommunens tolv F-9 skolor. Studien är inriktad på skolornas yngre elever, det 
vill säga år F-5. Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån vilka som skriver och har kunskap 
och erfarenhet om åtgärdsprogram. Intervjupersonerna var åtta specialpedagoger, en rektor, 
fem föräldrar och en representant från pedagogiskt centrum i den aktuella kommunen. 
Resultatet visar att det fortfarande, trots tydliga direktiv i styrdokument och förordningar 
sedan lång tid tillbaka, finns kunskapsbrister hos specialpedagoger och lärare i hur 
åtgärdsprogram ska upprättas, hur de ska formuleras och vad de ska fokusera på. Resultatet 
visar också att när föräldrar är delaktiga i processen leder det ofta till en positiv förändring för 
en elev i behov av stöd.  
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Inledning 
Många elever i dagens skola är någon gång under sin skoltid i behov av någon form av 

stödåtgärder. Enligt skolans styrdokument skall ett åtgärdsprogram upprättas för varje elev 

som är i behov av stöd. Det är rektor som har ansvar för att se till att ett åtgärdsprogram 

upprättas. Enligt styrdokumenten ska åtgärdsprogrammen beskriva hur den pedagogiska 

omgivningen ska anpassas för att möta varje elev som är i behov av stöd. Styrdokumenten 

beskriver också vikten av att elev och föräldrar är delaktiga i processen.  

I kursen ”specialpedagogik och kommunikation 1-40p” ingick ett moment om 5p i området 

åtgärdsprogram.  Detta gjorde oss uppmärksamma på att det finns stora kunskapsbrister, 

speciellt hos nyblivna ämneslärare, i arbetet kring åtgärdsprogram. När vi under vår 

utbildningstid varit ute på verksamhetsförlagd utbildning i olika skolor i kommunen har vi 

kunnat se att stödjande insatser och synen på stödundervisning varierar i de olika skolorna. 

Det har gjort att vi har valt att undersöka hur man arbetar med åtgärdsprogram för elever i 

skolsvårigheter. Vi har undersökt om det finns likheter och skillnader mellan 

specialpedagogers och föräldrars upplevelser av delaktighet och hur processen går till. Vi har 

också studerat om de föreslagna åtgärderna verkligen genomförs och utvärderas och vilken 

utbildning och kunskap specialpedagoger har om åtgärdsprogram. 

Vi har genom intervjuer av specialpedagoger och föräldrar undersökt en specifik kommun. Vi 

har valt att benämna lärare som både pedagog och lärare i vår studie, detta för att litteraturen 

använder båda benämningarna. 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka vilka rutiner olika skolor i en kommun har i samband med att upprätta 

åtgärdsprogram, om det finns likheter och skillnader i specialpedagogers och föräldrars 

upplevelse av processen, och i upplevelsen av föräldrars delaktighet omkring arbetet med 

åtgärdsprogram och pedagogers utbildning och kunskaper om åtgärdsprogram.   
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Frågeställning 
 
•Vilka rutiner har olika skolor i en kommun i samband med upprättandet av 

  åtgärdsprogram?  

 

•Anser specialpedagoger och föräldrar att beslutade åtgärder genomförs och utvärderas? 

 

•Har specialpedagoger och föräldrar samma upplevelse av föräldrars delaktighet i att  

  upprätta och utvärdera åtgärdsprogrammet? 

 

•Vilken utbildning och kunskap har specialpedagoger och lärare om åtgärdsprogram? 
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Bakgrund  
Begreppsbeskrivning 

SIA- utredningen 
Asp-Onsjö (2006) förklarar hur SIA-utredningen uppkom och syftade till att förändra skolans 

inre arbete för att förbättra situationen för och integrera elever i behov av stöd. Utredningen 

fokuserade på de förändringar som behövde göras inom skolans verksamhet för att möta 

variationen av elever. 

 

Elever i behov av stöd 
Grundskoleförordningen (1994) kap.5 § 4 definierar ”elever i behov av stöd” genom att 

stödundervisning ska ges en elev om eleven inte kommer att minst ha uppnått de mål 

läroplanen föreskriver vid slutet av femte eller nionde skolåret eller om eleven behöver stöd 

av andra skäl. 

 

Individuell utvecklingsplan 
I Grundskoleförordningen (1994) kap, 7, § 2 beskrivs den individuella utvecklingsplanen som 

ett verktyg för pedagogen om att informera föräldrar och elev om hur elevens kunskap och 

sociala utveckling framskrider. Den individuella utvecklingsplanen skall enligt 

grundskoleförordningen göras minst en gång per termin och vid detta tillfälle skall elev, 

förälder och pedagog närvara. Den individuella utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande 

och framhålla förslag till insatser som behövs för eleven för att nå målen i läroplanen. 

Grundskoleförordningen beskriver också att den individuella utvecklingsplanen i vissa fall 

kan resultera i att eleven är i behov av särskilda stödinsatser och då skall ett åtgärdsprogram 

upprättas. 

 

Åtgärdsprogram 
I Grundskoleförordningen (1994) kap 5, § 1 står det att om en elev är i behov av särskilda 

stödinsatser skall rektor se till att behovet utreds. Enligt grundskoleförordningen kan dessa 

uppgifter komma från skolans personal, elevens vårdnadshavare eller av eleven själv. Om 

utredningen visar att detta stöd behövs är det rektorns ansvar att se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Enligt grundskoleförordningen skall det i åtgärdsprogrammet framkomma vilka 



 4 
 

behoven är, hur de ska tillgodoses och hur utvärdering och uppföljning skall ske. 

Grundskoleförordningen beskriver också att förälder och elev skall ges möjlighet att närvara 

då åtgärdsprogrammet upprättas. 

 

Mål att uppnå 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 beskriver mål att uppnå som ett uttryck 

för vad eleverna innan de lämnat skolan minst skall ha uppnått. Det är skolhuvudmannens och 

skolans ansvar att ge eleverna möjlighet att nå målen. 

 

Historik 
Skolverket (2003) beskrev i en rapport hur utredningen om skolans inre arbete (SIA) redan 

1974 förklarade begreppet åtgärdsprogram. Där beskrivs en av de stora förändringarna som 

SIA utredningens förslag innebar, nämligen att eleven själv skulle vara delaktig i att analysera 

sina skolsvårigheter och i att upprätta ett åtgärdsprogram. Genom SIA utredningen infördes i 

Läroplanen för grundskolan, Lgr -80, krav på att upprätta åtgärdsprogram. Lgr -80 beskrev 

hur åtgärdsprogrammet skulle innehålla både individuella och organisatoriska insatser. Den 

beskrev också vikten av att åtgärdsprogrammen skulle utgå från elevens starka sidor och att 

förändringar skulle genomföras på ett positivt sätt så att eleven kunde stärkas i sin 

självuppfattning och självtillit. 

 

Asp-Onsjö (2006) beskriver kvalitetsgranskningen som skolverket gjorde 1999, en inspektion 

av skolors arbete med åtgärdsprogram. Det visade sig att åtgärdsprogram skrevs men att man 

inte alltid arbetade efter innehållet. Det visade sig också att problematiken fortfarande oftast 

lades på individen.  

 

Myndigheter för skolutveckling (2005) skriver i en rapport att elever som har rätt till stöd inte 

alltid får det. I rapporten står hur skolverket inledde en undersökning år 2000 om tillgång och 

innehåll i åtgärdsprogram i grundskolorna i Sverige. Undersökningen visade att var femte elev 

är i behov av stöd men inte får det och att var fjärde elev som får specialpedagogisk hjälp har 

inte ett åtgärdsprogram skrivet. I rapporten beskrivs hur Wennebo, Emanuelsson och Persson 

år 1998 gjorde ett uppdrag åt skolverket om tillsynsbeslut i enskilda ärenden i området 

särskilda stödinsatser under åren 1995 till 1998. Denna granskning gjordes för att få fram hur 
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rätten till stöd tillfredsställdes och hur skolorna tillhandahöll detta stöd. Granskningen visade 

att de anmälningar av brister som gjorts var fyra gånger vanligare för pojkar än flickor och att 

90 procent av anmälningarna var gjorda av föräldrar, i de senare skolåren. Granskningen 

visade också att anmälaren, som i de flesta fall var föräldrar ansåg att de åtgärder som skulle 

ha genomförts inte tillgodosågs. 

 

Styrdokument och förordningar 
Lgr -80 är  den första läroplan där man nämner åtgärdsprogram. Där står skrivet att ett 

arbetslag eller en elevvårdskonferens ska behandla elevers problematik tillsammans med elev 

och föräldrar. I åtgärdsprogrammet ska det enligt Lgr-80 stå vad man vill åstadkomma, vilka 

medel och metoder man vill använda. I Lgr-80 under avsnittet om ”elever med särskilda 

behov” betonas att när en elev får svårigheter i skolan är det nödvändigt att först prova om 

man kan ändra något i skolans arbetssätt. En behovsstyrd resursfördelning spelar en stor roll 

för elever i behov av stöd. När det gäller att upprätta åtgärdsprogram skriver Lgr - 80 att det är 

viktigt att stärka elevens självuppfattning och självtillit genom att utgå från elevens starka 

sidor. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), Lpo- 94 står under rektorns ansvar 

- undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att elever får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver (s.19) 

 

I Grundskoleförordningen (1994) kap 5§1 står följande: 

Om det genom uppgift från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att behovet utreds. 

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare 

skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. (s.93) 

 
I Salamancadeklarationen (1994) betonas att inlärning måste anpassas till eleverna istället för 

tvärtom eftersom alla människor har olika inlärningstakt och utveckling. I texten beskrivs 

också hur rektorer har ett stort ansvar när det gäller att bemöta elever i behov av stöd. En 

viktig uppgift är att inventera de pedagogiska resurserna och genom detta sätt bygga upp en 
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effektiv samverkan i både arbetslag och med föräldrar. Deklarationen markerar också att 

lärarutbildningen bör ge goda kunskaper i att anpassa arbetssätt, kursplaner och metoder för 

att tillgodose alla barns behov.  

 

Tidigare forskning 
Öhlmer (2006) har arbetat med ett projekt för skolpersonal för att höja deras kompetens med 

inriktning på elever som behöver extra stöd. Pedagogerna har bland annat övat på att 

formulera åtgärdsprogram och på att utvärdera dessa. Trots att skolan ända sedan Lgr-80 har 

haft en skyldighet att utarbeta åtgärdsprogram för elever i behov av stöd visade projektet att 

det finns ett stort behov av kunskap om hur man använder åtgärdsprogram som ett verktyg i 

skolans vardagsarbete. Öhlmer poängterar särskilt att pedagogerna måste bli bättre på att 

uppmärksamma elevernas styrkor. Pedagoger är bra på att beskriva svårigheter men de måste 

också beskriva elevernas förmågor. Det har i undersökningen visat sig vara svårt att konkret 

beskriva vad som ska göras. Det är viktigt att tydligt beskriva vad som ska göras för att det 

senare i en utvärdering ska gå att bedöma om en åtgärd ska behållas eller revideras. En tydlig 

beskrivning av vem som ansvarar för de olika insatserna är viktig. Öhlmers undersökning 

visar att 34 procent av skolornas åtgärdsprogram saknar sådan ansvarsfördelning, och cirka 

hälften av åtgärdsprogrammen saknar datum för uppföljning. 

 

Qvarsell (2003) diskuterar i sin artikel om lärarna verkligen sätter barnet i centrum då de 

vidtar åtgärder för elever i skolsvårigheter. Hon beskriver liksom Öhlmer hur lärarna i 

åtgärdsprogram ofta utgår från barnets brister i stället för från insikter om deras möjligheter 

och kompetenser.  

  

I Wahlunds (2002) studie går det att läsa om hur lärares olika sätt att se på sina elevers 

svårigheter återspeglas i de åtgärdsprogram de skriver. Wahlund hänvisar till styrdokumenten 

som säger att åtgärderna främst ska gälla den egna verksamheten. Undersökningen visar dock 

att lärarna i första hand ser eleverna som problembärare och att effekten av 

åtgärdsprogrammet då blir som Öhlmer och Qvarsell tidigare i texten beskriver, att lärarna 

utgår från elevens brister istället för möjligheter och kompetenser. Wahlund förklarar också 

orsakerna till lärares olika synsätt genom att det kan finnas ekonomiska orsaker, elevers 

skolsvårigheter kan vara en grund för att söka ekonomiskt stöd för att anställa resurser. Han 
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hänvisar även till Lahdenperäs undersökning som visar att lärarutbildningen har en viss 

betydelse, man lär sig för lite utvecklingspsykologi vilket leder till att det blir svårt att 

upprätta åtgärdsprogram av god kvalité. Wahlund beskriver också hur lärare är vana att följa 

upp elevers framsteg, men inte att utvärdera sin egen arbetsinsats. 

 

Även Asp- Onsjö (2006) har gjort en studie i en kommun för att utveckla kunskap om hur 

olika arbetslags värderingar och synsätt påverkar utformningen av åtgärdsprogram. Asp- 

Onsjös resultat visar liksom Wahlunds tidigare studie att det förekommer en stor variation i 

hur pedagoger arbetar kring elever i behov av stöd. Asp- Onsjö menar att i vissa skolor har 

personalen redan bestämt vad som ska skrivas i åtgärdsprogrammet innan föräldrarna bjuds in 

till ett möte, i andra fall har elever och föräldrar varit delaktiga redan innan åtgärder 

diskuterats i eventuella arbetslag. Det har visat sig att de åtgärdsprogram som skrivits med 

delaktiga elever och föräldrar har lett till en bättre situation för eleven.   

 

Wingård (2007) undervisar på Lärarhögskolan i Stockholm och en av hennes tidigare studier 

bygger på insamlat material från studenter i det kursmoment som behandlar åtgärdsprogram i 

den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. Syftet med studien är att visa hur de 

studerandes erfarenhet kan påverka och förbättra utbildningen på lärarhögskolan, vilket är bra 

med tanke på vad Wahlund (2002) skrev tidigare i texten då han hänvisade till Lahdenperäs 

undersökning där Lahdenperä påtalade lärarutbildningens betydelse för upprättandet av 

åtgärdsprogran av god kvalité.  I Wingårds studie har ett relativt stort antal åtgärdsprogram 

samlats in och analyserats. Resultatet visar bland annat att föräldrar och elever inte alltid 

deltar då åtgärdsprogram upprättas. Det visade också på brister i åtgärdsprogrammet gällande 

kartläggningen av elevens situation. I analysen av resultatet var studenterna kritiska till att de 

föreslagna åtgärderna ofta ställde höga krav på föräldrarna, och att de ofta var segregerande. 

Detta, menar Wingård, leder till ett bevarande av en individuell syn på skolsvårigheter.  

 

Skidmore (1999) menar också att det i många tidigare studier inom forskningen i England 

finns två ledande diskurser i de engelska grund- och gymnasieskolorna om elever med 

inlärningssvårigheter. Skidmore beskriver hur pedagogerna i samma skola genom de båda 

diskurserna kan hitta ett samarbete och då ge eleverna en mer inkluderande och utvecklande 

undervisning. Diskurserna har enligt Skidmore varit mellan att hitta elevens 
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inlärningspotential, var och när eleven med inlärningssårigheter finner bästa sätt att lära och 

mellan elevens individuella svårigheter, var bristerna hos eleven finns och hur eleven gör för 

att åtgärda dessa brister. Skidmore anser att det inte endast är negativt med dessa diskurser 

utan genom ett samarbete där de båda diskurserna kommer till utveckling och skapar goda 

förutsättningar som kan det ge pedagogerna verktyg att mellan de olika diskurserna hitta 

arbetssätt som utvecklar och gynnar den enskilda eleven och elevens inlärningssvårigheter. 

Skidmore anser att dessa diskurser pågått i närmare 15 år i England och att diskurserna 

handlat om skolans kulturella aspekter så som vilka värderingar och mål den enskilda 

pedagogen och skolan har i förhållande till elever med inlärningssvårigheter. Detta beskriver 

även Asp-Onsjö (2006) tidigare i texten, där även hon menar att olika arbetslags värderingar 

och synsätt i en kommun även i Sverige påverkar elever med inlärningssvårigheter speciellt 

vid utformningen av åtgärdsprogram.  Skidmore vill dock framhålla att diskurserna har börjat 

ändra karaktär. Han menar att när han studerat andras undersökningar gjorda i England, med 

empiriska underlag, kan han påvisa att diskurserna i de olika skolorna i dag handlar om att 

kompromissa och visa ömsesidighet. Skidmore menar att pedagogerna genom att 

kompromissa om olika pedagogiska arbetssätt och visa både elever och andra pedagoger 

ömsesidighet kommer längre med att utveckla elever med inlärningssvårigheter och då även 

ge större möjlighet för dessa elever till en inkluderande verksamhet.  Skidmore hävdar 

bestämt att en öppen dialog eller diskurs mellan olika pedagogiska arbetssätt och olika 

inlärningspotentialer är nödvändig för att utveckla en inkluderande skolmiljö för elever med 

inlärningssvårigheter. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 Tidigare forskning visar att pedagoger i skolan måste bli bättre på att utgå från elevens 

styrkor och förmågor liksom att se över den egna verksamheten. Det finns stora 

kunskapsbrister i lärares utbildning när det gäller att bemöta elever i behov av stöd. 

Ovannämda forskare visar att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar är ett viktigt verktyg 

för att ge elever i behov av stöd en bättre skolsituation. De värderingar och den syn på 

skolproblem som råder inom den enskilda skolan påverkar elevens situation ( Asp-Onsjö 

2006., Skidmore 1999., Qvarsell 2003., Wahlund 2002., Wingård 2007., Öhlmer 2006). 
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Litteraturgenomgång  

Synen på skolsvårigheter och stödinsatser 
Öhlmer (2001) beskriver hur pedagoger talar om elever som är i behov av stöd som en 

homogen grupp. Hon ställer sig då frågan om det är så självklart att alla inom skolan vet vilka 

elever det syftar på. Öhlmer ingick i ett kompetensutvecklingsprojekt under läsåret 1996-1997 

på Carlforska gymnasiet i Västerås där de inventerade de ungdomar som tillhörde gruppen 

”elever i behov av särskilt stöd”. Denna inventering skapade enligt Öhlmer frågan om vilka 

elever som inte var i behov av stöd. Hon menar att under en elevs skoltid var det mer ovanligt 

att en elev inte behövde något slags stöd under sin skoltid. Det framgick enligt Öhlmer att 

periodvis, längre eller kortare perioder, behövde majoriteten elever någon form av särskilt 

stöd. 

 

I likhet med Öhlmer som menar att de flesta elever under sin skoltid behöver hjälp, kortare 

eller längre perioder, anser Teveborg (2002) att det är viktigt att stödinsatserna inte kan 

utformas lika för några elever utan den enskilda elevens behov måste styra stödinsatserna. 

Stadigvarande segregering får ej förekomma som åtgärd. Teveborg menar att vid utarbetandet 

av de individuella åtgärdsprogrammen måste åtgärderna sättas in i elevens 

undervisningssituation och skolsituation så långt det är möjligt. 

 

Drugli (2003) anser liksom Teveborg att det är viktigt att eleven får den hjälp och stöd den 

behöver, detta  för att kunna stävja negativ utveckling längre fram. Hon menar att elever som 

till exempel har beteendesvårigheter i tidiga skolåldern är hjälpta av att man använder 

adekvata hjälpinsatser snabbt för att kunna stävja allvarligare problem i tonåren. Drugli 

påtalar också att det ofta leder till missförstånd och osämja när det råder bristfällig 

information mellan föräldrar och skolpersonal. Det är enligt Drugli av stor betydelse att 

pedagoger samtalar med föräldrar om elevens problematik och pedagogens oro så att 

föräldrarna ges tillfälle att ta emot oron som pedagogen påtalar. Samma sak bör ske enligt 

Drugli åt andra hållet, då föräldrarna ges tillfälle att säga det som de oroar sig för eller det 

som de ser är problematik.  

 

Andersson (1999) beskriver hur skolproblemen ofta läggs på eleven. Det eleven har upplevt 

under sin uppväxt blir då en förklaring till skolproblematik. Om elevens utveckling inte 
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framskridit som småbarnsåldern påtalar till exempel genom att eleven har svårt att klara 

utmaningar, komma överrens med kamrater eller lära sig nya saker, läggs bristerna som 

uppstår enbart på eleven. Andersson menar att ett uttryck som ofta kommer upp under denna 

typ av problematik är ”elever med särskilda behov”. Hon menar att elevernas skolproblem 

förklaras med att eleven har ”särskilda behov”. Andersson menar att hon ser denna typ av 

problem som något som uppstår när mötet mellan barnets behov och omgivningens förmåga 

att tillfredställa dessa inte fungerar. Andersson beskriver ett mått på elevers behov som att det 

handlar om elevens upplevelse av trygghet, kompetens och uppskattning.  Upplevelsen 

innebär enligt Andersson alltid en relation och därför menar hon att det inte bara handlar om 

egenskaper hos eleven eller skolmiljön utan ett samspel mellan dessa.  Utveckling är enligt 

Andersson en produkt av samspel.  Det räcker inte med att titta på individens egenskaper eller 

läraren eller klassen utan problemet anser Andersson ligga i en större och mer komplex 

problematik där det handlar om skolan och hela verksamheten.  Andersson hävdar att 

läroplanen strävar efter individualisering det vill säga att utbildningen skall anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen skriver däremot enligt Andersson att 

utbildningen skall vara likvärdig. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. 

Andersson påpekar att skolan fortfarande i många avseenden är en stelbent institution som 

präglas av många traditionella synsätt, som blir påtagliga både när det gäller undervisningen 

och elever.  Andersson anser att många skolor ännu inte har kommit ikapp synsättet som 

läroplanen avspeglar när det gäller eleverna och undervisningens mål och riktlinjer. Hon 

poängterar att i verkligheten är utrymmet mycket begränsat för att anpassa undervisningen 

efter alla elevers olika förutsättningar. Andersson menar att förändringar inom skolan är svåra 

att åstadkomma och kräver stort engagemang hos hela personalen.   

 

Börjesson och Palmblad (2003) beskriver precis som Teveborg (2002) att det är fel att söka 

elevers skolsvårigheter på individnivå i stället för att se problemen i en social eller på en 

organisatorisk nivå där det ofta handlar om, precis som Andersson också hävdar, störningar i 

samspel och relationer.  

 

Föräldrars delaktighet 
Larsson-Swärd (1995) beskriver vikten av föräldrasamarbete vid upprättande av 

åtgärdsprogram. Hon menar att om föräldrar och personal inte är överrens kan det arbete som 

pedagogerna gör bli bortkastat genom att föräldrarna inte är delaktiga. När föräldrarna inte vet 
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hur personalen planerar eller vilka mål som de som föräldrar ska arbeta efter kan det leda till 

uteblivet samarbete som inte gynnar eleven. Larson- Swärd menar att pedagoger ibland kan 

ha en rädsla för att föra fram elevers svårigheter för att de inte vet hur föräldrarna kommer att 

reagera inför detta. Föräldrar kan ibland mena, enligt Larsson- Swärd, att det är skolans och 

personalens skyldighet att ta hand om elevens skolproblematik, speciellt om föräldrarna själva 

inte orkar. Larsson- Swärd menar dock att om föräldrar får ett vänligt men rakt budskap om 

sitt barns skolsvårigheter leder detta i de flesta fall till ett gott samarbete där pedagogerna 

uttrycker föräldrarnas delaktighet och kunskap om deras barn som viktig och betydelsefull för 

elevens fortsatta kunskapsutveckling och skolgång.  

 

Lpo -94 uttrycker tydligt det Larsson- Swärd beskriver, att arbetet i skolan måste ske i 

samarbete med hemmen. Även Åhs (2005) beskriver föräldrars delaktighet som ytterst viktig 

när det gäller barn i behov av stöd. Speciellt menar han att delaktigheten handlar om ett 

gemensamt ansvar mellan pedagog, elev och föräldrar. Föräldrarnas synpunkter angående 

eleven är av särskild vikt när det gäller respekt för att det är föräldrarna som har den bästa 

kunskapen om sina barn. Åhs poängterar vikten av pedagogernas förståelse och kunskap om 

att de måste kunna variera sin pedagogik i undervisningen. Detta för att inte fastna i 

tankesättet att den största delen av eleverna är mottaglig för en slags metodik. Åhs menar att 

genom att endast använda en slags metodik i klassrummet lämnas de elever som har en 

långsammare inlärningstakt i en riskzon där de riskerar att utveckla en negativ självbild och 

detta kan då leda till sämre möjligheter att lyckas i skolarbetet.  Åhs menar också att det är 

viktigt att beskrivningar av eleven till exempel i ett åtgärdsprogram inte görs negativt utan att 

situationsbeskrivningar görs så exakt som möjligt. Åhs utrycker speciellt att om det finns 

möjlighet att beskrivningar kan göras genom en positiv formulering är det en fördel för 

föräldrarna och eleven att bearbeta detta och på så sätt gynna föräldrars delaktighet och 

elevens utvecklingsmöjligheter.  

 

Torstensson- Ed (2003) hävdar precis som Åhs att föräldrarnas delaktighet är av största 

betydelse genom ett gemensamt ansvar mellan hem och skola. Torstensson- Ed hänvisar i sin 

text också till Merleau-Ponty som menar att det är viktigt att se skolans två regioner av 

livsvärlden, både det pedagogiska och det sociala. Ur elevens synvinkel måste hela livet vägas 

in för att förstå vad en åtgärd i form av särskilt stöd kan innebära. Merleau- Ponty beskriver 

hur ungdomar ibland till exempel kan peka ut sin mamma som den viktigaste 
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specialpedagogen och läraren och på detta sätt påvisas brister, enligt Merleau- Ponty, i 

skolans förmåga att ta in föräldrar som en del av ungdomarnas världsbild. Sigsgaard (2003) 

uppmärksammar också detta allvarliga problem som kan förekomma i skolorna, nämligen att 

när pedagogerna i skolan misslyckas med att lära eleverna något förväntas föräldrarna göra 

det.  

 

Även Andersson (2004) beskriver föräldrars upplevelse av samarbetet med skolan, framför 

allt då det gäller elever i svårigheter. Andersson påtalar att då elever har skolsvårigheter ses 

det alltför ofta som individuella och elevägda problem. Andersson framhåller att många elever 

som varit i behov av ett åtgärdsprogram inte har fått det, och när det har skrivits har föräldrar 

sällan känt sig delaktiga. Hon betonar värdet av delaktiga föräldrar i skolan. Ett gott 

föräldrasamarbete är en av förutsättningarna för att man ska lyckas i sin lärarroll. Föräldrarnas 

kunskaper behövs för att få en kompletterande bild. Samarbete behövs både när det fungerar 

bra och framför allt då det uppstår svårigheter. Andersson hänvisar till en studie av Roll-

Pettersson (2001) om lärares syn på samarbete med föräldrar. Resultatet var entydigt, lärare 

ville samarbeta med föräldrar, ha mer tid till föräldramöten och stöd i hur de ska bemöta 

föräldrar.  

 

Utbildning och kompetens i upprättande av åtgärdspr ogram 
Rask, Svensson och Wennbo (1985) har skrivit en bok på uppdrag av dåvarande 

skolöverstyrelsen för att ge underlag för lokal fortbildning om förebyggande och stödjande 

insatser för elever i skolsvårigheter. Författarna betonar att orsakerna till att elever får 

skolsvårigheter är komplexa och att det inte bara räcker med att rikta uppmärksamheten mot 

specialundervisning. Författarna har intervjuat skolledare, lärare och elevvårdspersonal om 

bland annat synen på elever i skolsvårigheter, specialundervisning och resursanvändning. 

Intervjuerna visar att det finns ett stort behov av att diskutera vad som upplevs som problem. 

Ofta saknas en person i arbetslaget som tar ansvar för att initiera till exempel diskussioner om 

arbetssätt. Många av de intervjuade hade inte funderat på skillnaden mellan 

specialundervisning och vanlig undervisning, och det diskuterades sällan i skolorna vilka 

kunskaper en speciallärare har och hur man ska använda dessa. 

 



 13 
 

Persson (2002) har gjort en studie åt skolverket om förekomst, innehåll och användning av 

åtgärdsprogram. Han beskriver åtgärdsprogrammets syfte att vara en dokumentation för elever 

i behov av särskilt stöd.  Rask, Svensson och Wennbo beskriver ovan att det ofta saknas 

någon i arbetslaget som tar ansvar för diskussioner och har kunskaper i arbetssätt, även 

Persson menar att åtgärdsprogrammets förekomst, användbarhet och innehåll varit 

kunskapsmässigt begränsad av skolpersonal. Persson beskriver lagstiftningens syfte angående 

åtgärdsprogram, att särskilt stöd ska ges till elever och barn som behöver det och att 

åtgärdsprogrammet ska utarbetas i samråd med elev, föräldrar och skolans personal. 

 

Vernersson (2002) påtalar att i en skola för alla bör undervisningen anpassas till elevernas 

möjlighet att utvecklas och lära. Åtgärdsprogram är ett viktigt redskap för elever, föräldrar 

och lärare att uppnå ett bra samarbete omkring elevens skolsituation. Hon skriver vidare att 

behovet av kunskap om hur man upprättar åtgärdsprogram är stort. Av tradition har 

kartläggning av en elevs svårigheter och upprättande av åtgärdsprogram utförts av personer 

med expertkompetens, till exempel specialpedagoger. Det finns även behov av diskussioner 

om vad särskilda stödåtgärder är, för att få en helhetssyn på elevens situation, vilket också 

Persson tidigare i texten påtalade.   

 

Ahlberg (2001) betonar vikten av att undervisning av elever i behov av särskilt stöd inte 

enbart kan fokusera på den enskilda eleven. Arbetet med att möta alla elevers behov är ett 

arbete som involverar arbetslaget och hela skolan. Ahlberg menar liksom Persson och 

Vernersson att många lärare anser att de saknar professionella kunskaper för att ge nödvändig 

hjälp till elever i behov av stöd, men det finns en oerhörd vilja och uppfinningsrikedom hos 

många då det gäller att utveckla arbetet för att stödja elever i svårigheter. Ahlberg skriver 

vidare att samspelet mellan skolan och eleven är avgörande för skolsituationen. Det behövs en 

väl fungerande kommunikation med föräldrar i till exempel kartläggningen av behov och 

upprättande av åtgärdsprogram precis som Andersson beskriver.  

 

Öhlmer (2004) förklarar hur styrdokumenten tydliggör de enskilda skolornas, och ytterst 

rektorernas, ansvar och skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Styrdokumenten är 

formulerade på ett sätt som utgår från att alla lärare har klart för sig hur man formulerar ett 

åtgärdsprogram, men så är enligt Öhlmer inte alltid fallet. 
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Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Författarna i litteraturgenomgången har många gemensamma beröringspunkter. En slutsats 

som kan dras är att de flesta elever någon gång under sin skoltid är i behov av någon form av 

stödåtgärd. Det är av yttersta vikt att pedagogerna sätter in stödåtgärderna så tidigt som 

möjligt för att kunna stävja allvarligare problem senare i skolgången. Pedagogers och skolans 

värderingar, syn och kunskaper i hur åtgärdsprogram upprättas för ”elever i behov av stöd” 

har avgörande betydelse för vilka åtgärder som sätts in. Författarna beskriver också vikten av 

samverkan mellan föräldrar och pedagoger. (Ahlberg 2001., Andersson 1999., Andersson 

2004., Börjesson och Palmblad 2003., Drugli 2003., Larsson-Swärd 1995., Qvarsell 2001., 

Rask, Svensson och Vennbo 1985., Sigsgaard 2003.,Teveborg 2002., Torstensson- Ed 2003., 

Vernersson 2002., Åhs 2005., Öhlmer 2001,. Öhlmer 2004). 

 

Teoretiska perspektiv 
Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) beskriver att språket och 

kommunikativa processer är centrala utgångspunkter för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling. Brodin och Lindstrand (2004) menar att ett sociokulturellt perspektiv 

innebär att barn även påverkas av ärftliga förutsättningar och faktorer, levnadsmiljön omkring 

barnet och även större samhällsförändringar. De hänvisar till Bronfenbrenner som menar att 

när en elev är i behov av stöd från skolan är samspelet mellan individens olika sociala 

sammanhang av stor betydelse. Brodin och Lindstrand beskriver Bronnfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori genom termerna micro-, meso-, exo- och makrosystem eller nivå, 

där micronivå är individens samspel med föräldrar och närliggande miljö, mesonivå är 

individens samspel från hemmiljö till förskolemiljö. Från förskolemiljö till skolmiljö bildar 

individens exonivå och slutligen sker samspel på samhällsnivå där macronivå utgår från ett 

samspel emellan skola och samhälle.  De olika systemen eller nivåerna har betydelse för 

individens utvecklingsmöjligheter genom att individen rör sig emellan dem. Brodin och 

Lindstrand beskriver hur Bronnfenbrenner menar att när individen växlar miljö och roll sker 

ekologiska övergångar mellan de olika systemen/nivåerna och interaktion sker. Detta skapar 

då enligt Brodin och Lindstrand utvecklingsmöjligheter genom ett sociokulturellt perspektiv.  

  

Jerlang m.fl.(2005) beskriver  hur E.H Erikson ser på den sociokulturella teorin där  han anser 

att samspelet mellan barnet och pedagogerna är ett viktigt stöd för familjen. Pedagogens 

uppgift är att stödja barnet med lämpliga och utmanande uppgifter i skolan för att främja 
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barnets utveckling. Jerlang menar också att Eriksson uppfattar människan som ett socialt 

väsen vilket innebär att utveckling sker i interaktion med andra människor. Jerlang beskriver  

Erikssons syn på hur samhället påverkar individen genom dess historik, kultur och 

ekonomiska förutsättningar.  Detta, menar Jerlang, ligger till grund för en sociokulturell teori. 

Asp-Onsjö (2006) påtalar också det sociokulturella perspektivet i sin studie som ett sätt att 

förstå hur sociala praktiker kommer till utryck och att språket ses som det viktigaste verktyget 

för samspelet och förståelsen mellan människor. 

 

Metod och genomförande 
Val av metod 
Studien är gjord som en kvalitativ intervjuundersökning med kvantitativa inslag för att få en 

tydlig bild av vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt i fråga om 

åtgärdsprogram. Bryman (2006) skriver att i intervjuer kan man ställa nya frågor som en 

uppföljning av vad intervjupersonen har svarat. Bryman beskriver hur en semi-strukturerad 

intervju kan likna ett vanligt samtal. Genom att följa en tydlig intervjuguide menar Bryman att 

intervjupersonen dock kan utforma svaren på eget sätt.  

 

Samtliga deltagare i studien informerades om syftet med intervjuerna, information gavs om 

utbildning och inriktning och tankar om valet av ämne för studien. Intervjuerna började med 

frågor om specialpedagogernas utbildning och erfarenhet inom intresseområdet. Hartman 

(2003) beskriver vikten av att ge instruktioner och information till den intervjuade personen så 

att denna vet vad som förväntas. Hartman menar att intervjuaren bör inleda med frågor av 

faktakaraktär som till exempel personens bakgrund och utbildning.  

 

Urval 
I studien ingår sex av kommunens tolv F-9 skolor. Studien är inriktad på skolornas yngre 

elever, det vill säga år F-5. Skolornas år F-5 är av varierande storlekar, tre av de minsta 

skolorna har ca 220 elever och de två största har ca 350 elever.  Urvalet av intervjupersoner 

gjordes utifrån vilka som skriver och har kunskap och erfarenhet om åtgärdsprogram. 

Intervjupersonerna var åtta specialpedagoger, en rektor och fem föräldrar. Även en  
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representant från pedagogiskt centrum i den aktuella kommunen har intervjuats. Detta för att 

få en bild av hur kommunen arbetar med att fortbilda skolpersonal i att möta elever i behov av 

stöd. För att komma i kontakt med föräldrar som är relevanta för studiens tema har det som 

Bryman (2006) beskriver som ett snöbolls- eller kedjeurval använts. Initialt kontaktas ett antal 

personer för att genom dem komma i kontakt med ytterligare respondenter.  

 

Tillförlitlighet 
Vi var båda närvarande vid alla specialpedagogintervjuer och bandinspelning användes. Stort 

intresse visades för informanternas personliga åsikter om åtgärdsprogram för att få en 

uppfattning om det är av betydelse för elever vilka värderingar som råder i skolan och inom 

arbetslagen. Intervjuguiden följdes, men stort utrymme gavs till att låta informanterna styra 

samtalet fritt, samtidigt som det var av yttersta vikt att komma tillbaka till intervjufrågorna.  

Bryman (2001) beskriver äkthet och trovärdighet som grundläggande kriterier för bedömning 

av en kvalitativ undersökning. Bryman beskriver Guba och Lincolns kriterier på äkthet eller 

autenticitet. De menar att undersökningen genom informanterna ska ge en rättvis bild av olika 

uppfattningar och åsikter. De beskriver också att undersökningen ska ge informanterna en 

bättre bild av hur de olika aktörerna ser på sin och varandras situation, och därigenom kunna 

få bättre möjlighet att förändra och förbättra sin situation.  

 

Etiska aspekter 
I Forskningsetiska principer (2002) kan man läsa om de fyra krav som ska tillämpas och följas 

vid alla slags forskning. Det första är informationskravet, det innebär att man som forskare 

ska informera om studiens syfte och hur studien kommer att genomföras. Det andra är 

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna själva bestämmer över sin delaktighet i 

forskningsstudien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som står för att 

identitetsgivande uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet som innefattar att insamlade uppgifter om privatpersoner 

endast får nyttjas för forskningsändamålet. 

 

Dessa krav har tillämpats i studien, informationskravet genom att förhandsinformation gått ut 

via e-post till rektorer, specialpedagoger och föräldrar om studiens syfte och genomförande. 
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Samtyckeskravet har uppfyllts genom att alla informanter har gett sitt tillstånd till att 

medverka i studien samt att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas omedelbart. Alla 

deltagarna har blivit informerade om att bandinspelning sker under intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet har följts genom att det inte finns några identitetsgivande uppgifter 

som utomstående kan spåra eller ta del av i varken transkriptioner eller ljudinspelningar. 

Slutligen har nyttjandekravet också följts, där intervjuresultaten endast använts i denna 

forskningsstudie.  

 

Förberedelse och genomförande av intervjuer med 
specialpedagoger 
 
Skolornas rektorer kontaktades via e-post med en presentation av studien, dess syfte och 

upplägg. Samtliga rektorer utom en, som valde att själv vara med vid intervjun, hänvisade 

vidare till skolans specialpedagog. Specialpedagogerna visade intresse och vilja delta i studien 

och tider för intervjuer bokades. 

 

Intervjuerna med specialpedagogerna har tagit mellan 45 och 60 minuter och de har i samtliga 

fall ägt rum i mindre grupp- eller samtalsrum. Under samtliga intervjuer har bandinspelning 

använts. Vid fyra av intervjutillfällena har enbart specialpedagogen varit närvarande, vid ett 

intervjutillfälle var specialpedagog och speciallärare närvarande och vid det sista tillfället var 

en pedagog, rektor och en specialpedagog med. Pedagogen kallas i studien specialpedagog 

med hänsyn till konfidentialitetskravet. 

 

Vi har båda varit medverkande vid samtliga intervjuer med specialpedagoger. Intervjuerna har 

varit av samtalskaraktär, en intervjuguide (se bilaga 1) har varit utgångspunkt, men stort 

utrymme har lämnats åt informanterna att prata utifrån sina intressen, värderingar och 

erfarenheter. Efter samtliga intervjuer visades uppskattning över besöket och samtalet. Svaren 

från intervjuerna har transkriberats, analyserats och sorterats enligt åtta olika teman som 

följer: 

 

• Specialpedagogers utbildning i och kunskap om åtgärdsprogram 

• Vanligaste orsaker till upprättande av åtgärdsprogram 
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• Skillnader mellan specialundervisning och vanlig klassrumsundervisning 

• Initiativ till åtgärdsprogram 

• Elevers och föräldrars delaktighet i upprättand av åtgärdsprogram 

• För- och nackdelar med åtgärdsprogram 

• Påverkan på elevers självförtroende 

• Åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet 

• Uppföljning och utvärderig 

 

Förberedelse och genomförande av intervju med föräl drar 
 
Intervjuer har gjorts med fem föräldrar om deras upplevelse av delaktighet i upprättande av 

åtgärdsprogram. En föräldraintervju förmedlades genom en av skolorna och de övriga 

föräldrarna har nåtts genom det Bryman (2006) beskriver som en snöbollsmetod, det vill säga 

genom att höra oss för i bekantskapskretsen om det finns föräldrar som skrivit åtgärdsprogram 

för sina barn.  De som visat intresse har sedan kontaktats via telefon för att planera ett möte 

där intervju med bandinspelning har gjorts. Intervjuerna tog cirka 45 minuter. Alla intervjuer 

gjordes i hemmet, utom den som en av skolorna förmedlade. Där redovisades svaren skriftligt. 

Intervjuerna var förberedda med ett antal frågor (se bilaga 2) främst gällande föräldrarnas 

upplevelse av delaktighet av upprättande av åtgärdsprogram men också vilka för- och 

nackdelar de har upplevt i samband med arbetet omkring åtgärdsprogram, vilka åtgärder som 

beskrivs och hur de följts upp och utvärderats.  Samtalet har sedan transkriberats, analyserats 

och sorterats enligt liknande tema som intervjuerna med specialpedagogerna. Vid intervjuerna 

med föräldrar har av praktiska och tidsmässiga skäl endast en av oss varit närvarande. 

 

Förberedelse och genomförande av intervju med repre sentant från 
pedagogiskt centrum 
Pedagogiskt centrum beskrivs på den utvalda kommunens hemsida som en kvalitets- och 

utvecklingsenhet där fyra utvecklingsledare har som uppgift att leda, samordna och stödja den 

pedagogiska utvecklingen och utveckla skolorna i kommunen. (Referens till hemsidan kan ej 

lämnas med hänvisning till konfidentialitetskravet.) 
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En intervju gjordes med en representant från pedagogiskt centrum. Hon har varit en del av 

den grupp som har utarbetat en gemensam blankett för åtgärdsprogram i kommunens skolor. 

Syftet med blanketten var att höja kvalitén i arbetet med åtgärdsprogram (bilaga 4) och att 

skolans ansvar för elever i behov av stöd skulle bli tydligare. Intervjun ägde rum på hennes 

kontor som ligger centralt i kommunen. Intervjun tog cirka en och en halv timme. Även här 

användes bandinspelning och ett mindre antal frågor (se bilaga 3) där syftet i första hand var 

att få svar på frågorna varför en gemensam blankett för åtgärdsprogram är nödvändig och hur 

man har tänkt då man tagit fram den och vilken betydelse underskrifterna på 

åtgärdsblanketten har. 

 

Resultat  
Intervju med specialpedagoger och föräldrar  

Specialpedagogers kunskaper om och utbildning i upp rättande av 
åtgärdsprogram 
De specialpedagoger vi intervjuat hade inhämtat kunskaper om åtgärdsprogram på olika sätt. 

Några av dem hade fått kunskaper om åtgärdsprogram genom specialpedagogutbildningen, 

någon hade själv skaffat sig kunskaper om upprättande av åtgärdsprogram genom att läsa 

olika skrifter som kommit ut allmänt för pedagoger. En specialpedagog hade genom 

arbetslaget diskuterat fram hur de ansåg att åtgärdsprogrammet skulle genomarbetas. ”Vi har 

ingen utbildning, vi har diskuterat oss fram till hur det ska vara.” En specialpedagog hade gått en 

utbildning som kommunen hade tillhandahållit för pedagoger som var intresserade av att lära 

sig mer om barn i behov av stöd. Alla specialpedagogerna menade att lärarna i allmänhet 

saknade djupare kunskaper i upprättandet av åtgärdsprogram vilket innebär att 

specialpedagogerna i regel finns närvarande under upprättandet. 

 

Vanligaste orsakerna till åtgärdsprogram 
Större delen av specialpedagogerna ansåg att orsakerna till att upprätta ett åtgärdsprogram 

handlar om att inte nå kunskapsmålen men att det många gånger också kan handla om sociala 

problem, beteendeproblem, inlärningssvårigheter som till exempel långsam inlärning, 

språkstörningar och dåligt självförtroende. En av specialpedagogerna menade att det handlade 

om att de vuxna inte lyckades nå fram genom kommunikation till eleven, en slags brist på en 

mottagaranpassad kommunikation. ”Vi som vuxna lyckas inte med kommunikationen fullt ut.” 
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Specialpedagogerna menade att om eleven inte förstår vad pedagogerna vill förmedla 

resulterar detta i en konflikt hos eleven och kan då skapa skolsvårigheter för eleven som leder 

till åtgärdsprogram.                                      

 

Föräldrarna svarade att det i stort handlade om att barnet riskerade att inte nå kunskapsmålen 

men också om koncentrationssvårigheter och brist på trivsel i skolan och relationsproblem. ”Vi 

märkte att vår son låg efter i matematik och han hängde inte riktigt med”. 

 

Skillnaden mellan stödundervisning och klassrumsund ervisning 
Hälften av specialpedagogerna beskrev skillnaden mellan stödundervisning och 

klassrumsundervisning genom att vid stödundervisning får eleven hjälp eftersom pedagogerna 

anpassar metoderna efter vad eleven har problem med både i klassrummet och eventuellt i 

liten grupp medan andra hälften av specialpedagogerna menade att stödundervisning utförs i 

liten grupp för att eleven ska få mer hjälp och genom att sitta i liten grupp innebär det mer 

lugn och ro för eleven både i arbete och i miljön. 

 

Initiativ till åtgärdsprogram 
Alla specialpedagoger utom en ansåg att det är pedagogen i klassen som tar initiativ till 

åtgärdsprogrammet. "Det är alltid klassläraren.” En specialpedagog svarade att det även kunde vara 

förälder och i enstaka fall även eleven själv som initierar till ett åtgärdsprogram genom att 

känna oro inför skolsituationen. 

 

Föräldrarna svarade i de flesta fall utom ett att det var föräldrarna som först påtalat eller krävt 

insatser från skolan varpå skolan därefter föreslagit ett åtgärdsprogram. "Vi har påtalat att vår son 

behöver extra hjälp och skolan har hörsammat oss.” I ett fall kom initiativet från pedagogen i klassen. 

 

Elevers och föräldrars delaktighet i upprättandet a v åtgärdsprogram 
Det fanns olika åsikter om hur viktigt det är att föräldrar och elev är med under upprättandet 

av åtgärdsprogrammet bland specialpedagogerna. "Det viktigaste är att föräldrarna är med under 

upprättandet." Däremot fanns det skillnader i hur betydelsefullt det är att eleven är med. 

Skillnaderna som specialpedagogerna påtalade var bland annat beroende på hur gammal 
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eleven är, i de yngre åldrarna är det inte alltid lämpligt att eleven är med. Hade eleven 

beteendeproblem eller om pedagogen skulle tala om sociala problem i hemmiljön valde 

pedagogerna att göra detta med föräldrarna utan elevens närvaro. Endast en specialpedagog 

menade att föräldrar och elev alltid ska vara med. Alla var dock överens om att det var viktigt 

att eleven informeras om vad som beslutas. 

 

Föräldrarna hade olika upplevelse av sin egen delaktighet. En förälder kände sig inte delaktig 

alls, eftersom skolpersonalen endast informerat om vilka åtgärder och insatser som var 

planerade. Två föräldrar ansåg att de fått driva frågan själva. "Vi fick komma med förslag själva och 

aktivt söka och kräva det stöd vårt barn hade rätt till.” Två av föräldrarna kände däremot stort 

förtroende för skolan och litade helt på deras kompetens och förslag till insatser, i dessa två 

fall hade även eleven varit med då åtgärdsprogrammet upprättades, vilket inte var fallet i de 

tre andra situationerna.    

 

För- och nackdelar med åtgärdsprogram 
Enligt specialpedagogerna finns många fördelar med åtgärdsprogram. Framför allt tydlighet 

för föräldrar och elev att det finns vissa problem i skolsituationen. "Det blir tydligt för föräldrar och 

elever att skolan har ett visst ansvar när åtgärdsprogram upprättas och att arbetslag och pedagoger får en tydlig 

bild av elevens behov av stöd.” En av skolorna menade att det viktigaste med åtgärdsprogrammet är 

att det finns en dokumentation om det skulle bli någon form av process mot skolan. Nackdelar 

med åtgärdsprogrammet varierade från att föräldrarna kunde känna sig misslyckade, 

pedagogerna skriver för många åtgärder vilket påverkar eleven negativt och att pedagogerna 

genom upprättandet får en stor arbetsbelastning eftersom det är tidsödande med möten och 

med dokumentation. ”Vi har stora intentioner och skriver för mycket och för stora steg.” 

 

Alla föräldrar svarade att den största fördelen med åtgärdsprogram är att problemet blir tydligt 

vilket leder till att skolan blir medveten om att finns behov av stödinsatser och att barnet får 

hjälp. Några av föräldrarna menade dock att nackdelar kunde vara att barnet känner sig 

utanför vid arbete i liten grupp. ”Hon tyckte det var jobbigt att gå i lilla gruppen, hon ville gå i klassen.” 
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Påverkan på elevens självförtroende 
Samtliga specialpedagoger utom en menade att det är stärkande för elevens självkänsla om 

syftet med åtgärdsprogrammet framförs på rätt sätt. ”Elevens självförtroende stärks när de ser att de 

gör framsteg till följd av åtgärdsprogram.” Däremot menade en specialpedagog att det kunde vara 

utpekande för eleven.  

 

En förälder svarade att det påverkade elevens självförtroende negativt eftersom det bara stod 

vilka fel eleven hade och vad hon inte klarade av. En annan förälder svarade att 

åtgärdsprogrammet i sig inte påverkar självförtroendet negativt, men om det varit en lång och 

svår väg fram till upprättande kan det vara negativt för eleven. De övriga tre föräldrarna 

svarade att det är positivt för elevens självförtroende att bli tagen på allvar och att se att de 

vuxna vill och försöker skapa en bättre skolsituation. ”Vår dotter blev stärkt av att bli tagen på allvar.” 

 

Åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet  
De flesta specialpedagogerna svarade att insatserna i åtgärdsprogrammet i första hand 

beskriver förändringar i miljön i skolan som till exempel pedagogiska åtgärder i klassrummet 

och pedagogens förhållningssätt. En av specialpedagogerna menade att åtgärderna oftast är 

enskild undervisning eller undervisning i liten grupp inom skolan och en annan 

specialpedagog svarade att förslagen till åtgärder är individuell och innebär att individen själv 

måste anstränga sig mer. 

En förälder svarade att åtgärderna låg helt på skolan, en annan förälder svarade att det var 

delat mellan skolan, eleven och föräldrarna. Hälften föräldrar svarade att det mesta ansvaret 

låg på eleven och föräldrarna. ”Vi fick jättemycket att göra men vi var överens om att det var bra.” 

 

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 
De flesta specialpedagogerna ansåg att uppföljning och utvärdering sker efter 6-8 veckor 

genom ett möte med föräldrar och elev. I en del fall kan dock uppföljning och utvärdering ske 

efter en termin beroende på åtgärder som sätts in, då kan mötet vara i form av e-post eller 

telefonkontakt. Vid uppföljningsmötet utvärderades om åtgärderna hade satts in och hur det 

hade fungerat för eleven. 
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 Föräldrarna svarade att uppföljning och utvärdering tog längre tid, tidigast efter tre månader 

och några av föräldrarna hade inte haft någon uppföljning eller utvärdering alls. De flesta 

föräldrar var ändå nöjda med skolans stödinsatser, vid uppföljningsmötet hade man utvärderat 

om stödinsatserna hade genomförts och hur det hade fungerat för eleven.  Några föräldrar 

ansåg att de hade fått stöta på ett flertal gånger för att de insatser som åtgärdsprogrammet 

beskrev skulle genomföras. ”Vi hade ingen uppföljning alls, kanske tyckte de att min dotter inte hade 

problem längre.” 

 

Resultat av intervju med representant från pedagogi skt centrum 
 

Den gemensamma blanketten för alla skolor i kommune n 
Representanter från pedagogiskt centrum beskriver hur skolverket gjorde en inspektion år 

2004 i kommunen. Skolverket anmärkte då på att rektorerna inte tog ansvar för elever i behov 

av stöd. Det fanns en oklarhet mellan stödenheten och rektorerna om vilket ansvar rektorerna 

hade. Fram till dess fanns en gemensam blankett för åtgärdsprogram men från stödenheten 

ansåg man att ansvarsfrågan måste tydliggöras. En grupp inom pedagogiskt centrum utsågs 

till att formulera ett nytt förslag till rutiner för arbete med elever i behov av stöd och 

blanketter för åtgärdsprogram som skulle utgå från grundskoleförordningen där det är tydligt 

formulerat hur man går tillväga när en elev behöver extra stöd. Blanketten (bilaga. 4) för 

åtgärdsprogram är utformad på ett sätt som gör att åtgärderna även måste ligga på 

verksamhetsnivå.  

 

Pedagogernas utbildning och kunskap i att upprätta åtgärdsprogram 
Hon berättade vidare att under hösten 2006 inbjöds alla kommunens rektorer till ett 

informationsmöte i syfte att höja kompetensen omkring arbete med elever i behov av stöd. 

Representanten från pedagogiskt centrum påtalade att det var rektorns ansvar att förmedla 

kunskapen vidare till samtliga skolans pedagoger. Hon berättade vidare att 2003 hade all 

skolpersonal i kommunen erbjudits att gå en kompetenshöjande BIBS- (barn i behov av stöd) 

utbildning.   

 



 24 
 

För- och nackdelar med åtgärdsprogram 
Om pedagogerna förarbetar och utformar ett åtgärdsprogram enligt de riktlinjer som finns, det 

vill säga att man fokuserar på elevens styrkor och föreslår åtgärder i första hand inom den 

pedagogiska miljön, och att elever och föräldrar är delaktiga, då finns bara fördelar med 

åtgärdsprogram. Om man däremot skuldbelägger eleven genom att betona elevens svagheter 

och brister, finns stor risk att skada elevens självkänsla och studiemotivation. ”När man upprättar 

åtgärdsprogram är det viktigt att fokusera på rätt saker, det vill säga elevens styrkor och hela skolmiljön.” 

 

Underskrifter 
Underskrifterna i ett åtgärdsprogram är inte juridiskt bindande. Det är ett avtal att vi har 

kommit överens om något. Man måste inte skriva på, men det visar vad skolan har åtagit sig 

att göra. ”Det är viktigt med underskriften för att eleven ska se att föräldrar och skola är överens.” 

 

Analys av resultatet 
 

Några av specialpedagogerna ansåg att de hade goda kunskaper genom sin utbildning i att 

upprätta åtgärdsprogram. En del specialpedagoger hade införskaffat sig kunskaper om 

åtgärdsprogram genom olika skrifter och diskussioner i arbetslaget. Specialpedagogerna ansåg 

att de flesta klasspedagoger saknade utbildning och kompetens i upprättandet av 

åtgärdsprogram. 

 

Studien visar att det finns varierande orsaker till varför ett åtgärdsprogram upprättas. Det 

handlar ofta om en långsammare inlärning, alternativt att skolans krav är för höga och tempot 

för högt men också om sociala problem och koncentrationssvårigheter eller en kombination, 

koncentrationssvårigheter får ofta som följd att inlärningen går långsammare. Den vanligaste 

orsaken verkar dock vara att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen. 

 

Många specialpedagoger anser att stödundervisning kan bedrivas både i liten grupp och i den 

ordinarie klassrumsmiljön då lärarna anpassar metodiken efter elevens behov. Men det finns 

fortfarande många specialpedagoger som anser att stödundervisning endast sker i liten grupp 

där arbetssättet kan bli individanpassat. 
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Det råder delade meningar om vem som tar initiativ till att upprätta ett åtgärdsprogram. 

Specialpedagogerna menade att det i första hand var klassläraren som initierade 

åtgärdsprogrammet, av våra fem intervjuade föräldrar hade bara en upplevelsen av att 

klassläraren tog detta initiativ medan de fyra övriga föräldrarna ansåg att de själva hade fått ta 

initiativet. 

 

Samtliga specialpedagoger ansåg att det är av stor vikt att föräldrar är delaktiga i arbetet 

omkring ett åtgärdsprogram. När det gäller elevens delaktighet beror det på ålder och typ av 

problem. Om det till exempel handlar om beteendestörningar eller sociala problem i 

hemmiljön väljer man ibland att inte ha eleven närvarande i samtalet. Några föräldrar tyckte 

att deras delaktig låg i att de fick vara med och formulera innehållet i åtgärdsprogrammet, 

trots att skolpersonalen i de flesta fall hade gjort ett omfattande förarbete genom färdiga 

förslag till stödinsatser. 

 

Både föräldrar och specialpedagoger beskriver hur åtgärdsprogram leder till en tydlig bild av 

elevens hela skolsituation i flera olika avseenden, till exempel vilket ansvar skolan har och 

hur elevens inlärningssituation ser ut. Det blir också tydligt för föräldrarna att det finns en 

problematik omkring deras barn och att skolan genom åtgärdsprogram tar sitt ansvar. Det 

leder till ett större samarbete i hela arbetslaget i form av ett gemensamt förhållningssätt. Även 

representanten från pedagogiskt centrum menar att det blir tydligt att skolan har ett ansvar.  

En av specialpedagogerna ansåg däremot att största fördelen med åtgärdsprogram är 

dokumentationen. Denna dokumentation kan skolan visa upp om det skulle uppstå en 

eventuell process mot skolan.  Föräldrar och specialpedagoger upplever också att 

åtgärdsprogram i flera avseenden kan vara stärkande för självkänslan eftersom de då visar 

eleven att alla vuxna i omgivningen vill ta sitt ansvar för att ge eleven en välfungerande 

skolsituation. Representanten från pedagogiskt centrum menar att ett åtgärdsprogram kan 

påverka en elevs själförtroende beroende på hur det läggs fram. Man kan informera eleven på 

ett positivt eller negativt sätt. 

 

Nackdelar som specialpedagogerna beskriver är att föräldrar ibland kan känna sig 

otillräckliga, för många åtgärder leder till en negativ självbild för eleven. Specialpedagogerna 
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och representanten från pedagogiskt centrum menar att det kan bli en hög och tidskrävande 

arbetsbelastning. Föräldrarna anser att det kan vara en nackdel för eleven att hennes svagheter 

och brister blir tydliga, vilket enligt föräldrarna påverkar självförtroendet.  

Samtliga specialpedagoger utom en anser att åtgärderna i första hand måste göras i elevens 

skolmiljö och i pedagogerna förhållningssätt. Flera av föräldrarna och en av 

specialpedagogerna ansåg att åtgärderna låg mer på individen, specialpedagogen uttryckte att 

”…eleven måste anstränga sig mer…” 

 

De råder delade meningar om när uppföljning sker. Samtliga specialpedagoger och  

representanten från pedagogiskt centrum anser att uppföljning bör ske efter sex till åtta veckor 

genom personligt möte, telefonsamtal eller e-post. Föräldrarna beskrev att uppföljningen 

skedde efter längre tid, cirka tre till sex månader, i vissa fall skedde ingen uppföljning alls 

enligt föräldrarna. 

 

Representanten för pedagogiskt centrum berättar att kommunen har gett all skolpersonal i 

kommunen möjlighet till utbildning omkring åtgärdsprogram år 2003. De specialpedagoger vi 

har intervjuat arbetade i kommunen före år 2003 men endast en uttryckte att hon gått den 

aktuella utbildningen.   

 

Sammanfattning av analys av resultat 
Specialpedagogerna uttrycker en ambition att initiativ till åtgärdsprogram ska tas av 

pedagogen i klassen, men föräldrarna upplever att de själva måste vara aktiva för att deras 

barn ska få hjälp. Föräldrarna uttrycker också att det tar längre tid tills utvärdering sker än vad 

specialpedagogerna menar. Alla inblandade värderar föräldrarnas delaktighet högt, ändå har 

skolorna inte lyckats få alla föräldrar att känna full delaktighet. Kommunen har höga 

ambitioner när det gäller att ge pedagoger i allmänhet i skolorna hög kompetens i att upprätta 

åtgärdsprogram. Trots detta menar specialpedagogerna att lärarna saknar djupare kunskaper i 

att upprätta åtgärdsprogram.  

 

 
 



 27 
 

 

 

 
 
 

Diskussion 
 

Grundskoleförordningen (1994) ger klara riktlinjer för när och hur ett åtgärdsprogram ska 

upprättas för elever i behov av stöd. Det ska framgå tydligt i åtgärdsprogrammet vilka 

behoven är, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.  

Som vi tidigare beskrivit har vi under vår utbildning och under våra VFU-perioder sett att de 

stödjande insatserna i de olika skolorna i en kommun varierat, framför allt beträffande arbetet 

kring åtgärdsprogram och trots grundskoleförordningens riktlinjer kan vi se att det finns 

brister i arbetet kring åtgärdsprogrammen. Även under denna diskussion kommer vi att 

använda båda benämningarna lärare och pedagog som vi tidigare nämnt.   

 

Rutiner vid upprättandet av åtgärdsprogram 
Resultatet av vår studie visar att det oftast är föräldrar som signalerar att deras barn är i behov 

av stöd. Först då föreslår specialpedagogen att ett åtgärdsprogram bör upprättas. Det kan 

förklara varför föräldrar och specialpedagoger har olika uppfattning om vem som tar initiativ 

till att ett åtgärdsprogram upprättas. Åhs (2005) betonar just att föräldrars synpunkter 

angående eleven är av stor betydelse för elevens skolsituation och att föräldrar har den största 

kunskapen om sina barn. Vi upplever att det finns en del brister i rutiner vid upprättande av 

åtgärdsprogram i de olika skolorna som ingår i vår studie, ofta väntar lärarna för länge med att 

ta elevers skolsvårigheter på allvar, och till slut säger föräldrarna ifrån. 

 

Redan 1974, då SIA- utredningen myntade begreppet åtgärdsprogram, strävades efter att 

komma ifrån sättet att kompensera individens brister och se individen som problembärare, till 

att rikta stödinsatser till den pedagogiska verksamheten. Både vår egen studie och den tidigare 

forskning vi tagit del av visar att det fortfarande finns stora svårigheter i att formulera 

åtgärdsprogram enligt givna direktiv. De flesta specialpedagoger som vi intervjuat hade 

ambitioner att lägga stödåtgärder inom elevens ordinarie verksamhet, ändå förmedlade 
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flertalet av föräldrarna i intervjuerna att stödåtgärderna låg på individnivå och i liten grupp. 

Asp-Onsjö (2006) beskriver i sin forskning att det finns en stor variation i hur lärarna arbetar 

med elever i behov av stöd och att värderingar och synsätt är av avgörande betydelse för 

vilket stöd som ges till elever i skolsvårigheter. Även Wahlunds (2005) forskning visar att 

lärares olika sätt att se på elevers svårigheter återspeglas i de åtgärdsprogram som skrivs.  

Genomförande och utvärdering av stödinsatser 
De flesta av föräldrarna uttryckte att de i stort sett var nöjda med de stödinsatser som skolan 

tillhandahållit. Vi anser dock att det fortfarande läggs för mycket av arbete med stödinsatser 

på föräldrar och elev.  I de flesta fall har man utvärderat om stödinsatserna genomförts i ett 

uppföljningsmöte. Det finns också några fall där ingen uppföljning skett över huvud taget, och 

där föräldrarna fått stöta på ett flertal gånger innan stödinsatserna genomförts. Detta, anser vi, 

visar att det fortfarande finns brister i ett professionellt och rutinmässigt arbete omkring 

arbetet med åtgärdsprogram. 

  

Många av specialpedagogerna som deltog i vår undersökning ansåg att åtgärderna i första 

hand måste göras i den pedagogiska miljön och genom pedagogernas förhållningssätt. Det 

fanns också några specialpedagoger som tyckte att åtgärderna bör ligga på individnivå, trots 

de tydliga riktlinjer som styrdokumenten påtalat sedan Lgr -80, där man kan läsa om ”elever 

med särskilda behov” där det betonas att när en elev hamnar i svårigheter är det i första hand 

skolans arbets- och förhållningssätt som ska ses över, och vilka möjligheter som finns till 

stödinsatser på gruppnivå.   

   

Skidmore  (1999) beskriver just de olika synsätten som specialpedagogerna i vår studie ger 

uttryck för. Å en sidan gäller att hitta elevens inlärningspotential, var och när eleven finner 

bästa sätt att lära inom den pedagogiska verksamheten, å andra sidan elevens individuella 

svårigheter, vilka elevens svårigheter är och hur eleven gör för att kompensera sina brister. 

Svårigheterna ligger då enligt Skidmore på individnivå. Han framhåller också kulturella 

aspekter, såsom värderingar och mål för skolan och den enskilda pedagogen har betydelse för 

elever i inlärningssvårigheter. Skidmore menar också att diskurserna har börjat ändra karaktär 

genom att den öppna dialog som blir ett resultat av olika diskurser leder till en positiv 

utveckling för elever i behov av stöd.  
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Vårt resultat visar att diskurserna finns i de olika skolorna där man talar om stödundervisning 

i liten grupp eller i klassrummet. Hälften av specialpedagogerna beskrev liksom Skidmore hur 

man bedriver mer individanpassad stödundervisning i liten grupp och den andra hälften 

beskrev hur hela den pedagogiska verksamheten i klassrummet anpassas för att hitta elevens 

optimala sätt att lära. Även representanten från pedagogiskt centrum vidhåller att stödåtgärder 

ska ligga i den pedagogiska verksamheten. Åtgärdsblanketten är enligt representanten 

utformad på ett sätt som gör att åtgärderna måste ligga i den pedagogiska verksamheten precis 

som grundskoleförordningen (1994) föreskriver så långt det är möjligt för eleven. Trots detta 

har några av skolorna, trots förtydligandet i blanketten, lagt de flesta åtgärderna på 

individnivå.  

 

Elevers och föräldrars delaktighet i upprättande av  åtgärdsprogram 
När vi frågat om vem som tagit initiativ till att upprätta åtgärdsprogram hade 

specialpedagoger och föräldrar olika uppfattning. Specialpedagogerna menade att det är 

pedagogen i klassen som tar initiativet, medan föräldrarna nästan genomgående ansåg att 

åtgärdsprogram hade upprättats först när föräldrarna påtalat och krävt att deras barn behövde 

någon form av undervisningsstöd. Åhs (2005) beskriver föräldrars delaktighet som ytterst 

viktig. Han menar att delaktigheten handlar om ett gemensamt ansvar mellan pedagog och 

föräldrar och att föräldrarnas synpunkter angående eleven är av stor betydelse eftersom det är 

föräldrarna, enligt Åhs, som har den bästa kunskapen om sina barn. 

 

Wingård (2007) har i sin omfattande studie av åtgärdsprogram kommit fram till att föreslagna 

åtgärder ofta ställer höga krav på föräldrar och det leder ofta enligt Wingård till ett bevarande 

av ett individuellt synsätt på elever i behov av särskilt stöd. Detta bekräftas i analysen av vårt 

resultat där flertalet föräldrar svarade att åtgärderna i huvudsak låg på föräldrarna. Sisgaard 

påpekar också hur föräldrar ibland kan uppleva att de ska lära sina barn det pedagogerna 

misslyckats med. Några föräldrar i vår studie gav också uttryck för att de kände att 

pedagogerna ställde höga krav på dem att ta ansvar för elevens lärande.  

 

Börjesson och Palmblad (2003) skriver att man alltför sällan ser elevers skolsvårigheter i en 

social eller organisatorisk nivå där de anser att svårigheterna ibland kan handla om störningar 

i samspel och relationer. Andersson (2004) skriver också om problemet med att elevers 
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skolsvårigheter alltför ofta läggs på individuell nivå. Hon beskriver också hur föräldrar sällan 

känt sig delaktiga i upprättande av åtgärdsprogram. Föräldrarna i vår studie hade olika 

upplevelse av sin egen delaktighet. Några av föräldrarna kände stort förtroende för 

specialpedagogerna och därigenom delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogrammet, men 

några föräldrar kände ingen delaktighet alls, eftersom skolan bara informerat om förslag till 

åtgärder och ingen dialog hade förts. Det visade sig att i de fall föräldrarna var nöjda hade 

eleven varit närvarande då åtgärdsprogram upprättades. 

 

Av den tidigare forskning och litteratur vi har fördjupat oss i har det blivit tydligt hur viktigt 

samarbetet och kommunikationen mellan skola och föräldrar är. Vi menar att det gynnar alla 

elever och speciellt elever i behov av stöd med en öppen och ärlig dialog mellan alla 

inblandade aktörer. De flesta av specialpedagogerna bekräftade också vikten av detta 

samarbete, men de hävdar också att det ibland finns organisatoriska hinder som till exempel 

för hög arbetsbelastning. Flera av specialpedagogerna påtalade att lärarna anser att arbetet 

omkring åtgärdsprogram tar mycket av deras arbetstid. Vi är av den uppfattning att den 

ytterligare arbetsbelastning det innebär att skriva åtgärdsprogram ger fördelar på längre sikt 

genom en bättre fungerande skolsituation för elever i behov av stöd. Vi är övertygade om att 

pedagoger skulle tycka att det var mindre belastande om de hade större kunskaper och 

utbildning kring åtgärdsprogram och elever i behov av stöd. 

 

Specialpedagogers kunskap om åtgärdsprogram 
Vi tycker oss se ett samband mellan utbildning och kvalitén i arbetet med åtgärdsprogram. 

Den enskilda pedagogen i varje klass är ansvarig att vid behov upprätta åtgärdsprogram. Vår 

studie visar att det oftast är specialpedagogen som ansvarar för att det kommet till stånd, dock 

i samråd med klassansvarig pedagog. 

 

Ahlberg (2001) skriver att en del lärare menar att de saknar professionella kunskaper i att 

möta elever i behov av stöd, men hon skriver också att det hos dagens pedagoger finns en stor 

uppfinningsrikedom och vilja i arbetet i att stödja elever i skolsvårigheter. Persson (2002) har 

i sin studie liksom Ahlberg kommit fram till att arbetet kring åtgärdsprogram varit 

kunskapsmässigt begränsat av skolpersonal. Rask, Svensson och Wennbo (1985)skriver i sin 

bok om lokal fortbildning om stödjande och förebyggande insatser för elever i behov av stöd. 
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Det har visat sig att det finns ett behov i många skolor och arbetslag av att diskutera vad som 

upplevs som skolsvårigheter. Författarna menar också att det bland pedagoger saknas 

kunskaper om vilken kompetens specialpedagogen har och hur de kan använda den. 

 

Wahlund (2002) hänvisar i sin studie till Lahdenperäs undersökning som visar 

lärarutbildningens betydelse för att upprätta åtgärdsprogram, man lär sig för lite 

utvecklingspsykologi för att åtgärdsprogrammen ska vara av god kvalité. Wahlund menar 

också att pedagoger är vana att se elevers framsteg men att inte utvärdera sin egen 

arbetsinsats. Vi anser att det är av stor betydelse att utvärdera sin egen arbetsinsats för att 

utvecklas till en duktig pedagog. Det är när vi som pedagoger kan fundera över våra misstag 

och fundera kring det som inte blev som det skulle och utvärdera detta som vi utvecklas till att 

bli duktiga pedagoger. 

 

Genom e-post1 kontakt med Wahlund förklarade han att i den allmänna lärarutbildningen 

ingår en två timmars föreläsning om åtgärdsprogram. De som väljer att läsa specialpedagogik 

och kommunikation 40p får ett kursmoment på 5p om åtgärdsprogram. Wahlund menade ändå 

att det är viktigare att det finns någon på varje skola som kan skriva åtgärdsprogram enligt 

styrdokumenten än att alla lärare har lite och ytlig kunskap, det kan resultera i åtgärdsprogram 

av dålig kvalité. En av våra föräldraintervjuer gav exempel på konsekvenser då ett 

åtgärdsprogram fokuserade på elevens svagheter och brister. Det ledde till dåligt 

självförtroende och känsla av misslyckande både hos elev och hos föräldrar.   

 

Efter våra intervjuer kunde vi se hur betydelsefull utbildning och kunskap är vid upprättande 

av åtgärdsprogram.  Det kan vara av avgörande betydelse hur ett åtgärdsprogram formuleras, 

till exempel det viktiga i att fokusera på elevens styrkor och att som pedagog reflektera över 

sitt eget arbets- och förhållningssätt. Styrdokumenten beskriver att i åtgärdsprogrammet skall 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

 

Vi tycker att det tar för lång tid innan ett åtgärdsprogram upprättas. Vår studie visade att 

samtliga föräldrar hade fått stöta på pedagogerna och göra dem uppmärksamma på att deras 

barn behövde stöd innan ett åtgärdsprogram över huvud taget diskuterades. I styrdokumenten 
                                                 
1 Wahlund, B. E-postkontakt. 070330. 
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framgår tydligt att det är rektorns ansvar att se till att åtgärdsprogram upprättas så fort det 

genom elev, elevens vårdnadshavare, skolans personal eller på annat sätt framkommit att 

eleven är i behov av särskilt stöd. Vi ifrågasätter, liksom Larsson-Svärd (1995), om pedagoger 

ibland kan känna en rädsla att föra fram det eleverna har svårt med för att de inte vet hur 

föräldrarna ska ta emot det. Hon påtalar vikten av rak kommunikation till föräldrarna om 

barnets svårigheter. Det leder ofta till ett gott samarbete. Även Drugli skriver att det är 

pedagogernas plikt att informera föräldrar om deras oro för elevens skolproblematik. Vi är 

övertygade om att om information om skolproblem kommer tidigt och på ett välformulerat 

sätt finns det ingen förälder som inte skulle vara mottaglig för det. Vi är övertygade om att 

alla föräldrar vill sina barn väl och att de ska få den bästa skolgången. Vi som pedagoger 

måste ges utrymme på lärarhögskolan att få tala och reflektera om samtal och att vara 

förberedda på att bemöta en stor variation av människor och deras värderingar på ett 

professionellt sätt. Andersson (2004) skriver att genom ett gott föräldrasamarbete ökas 

förutsättningarna att lyckas i sin lärarroll. Detta är vi helt övertygade om. 

 

Rektors ansvar 
Rektorerna har enligt styrdokumenten, grundskoleförordningen och Salamancadeklarationen 

(1994) det yttersta ansvaret för att se till att åtgärdsprogram upprättas för elever i behov av 

stöd.  Våra intervjuer med specialpedagoger har visat att rektorerna i samtliga fall delegerar 

arbetet med åtgärdsprogram till specialpedagogen. Rektorn får ta del av åtgärdsprogrammet 

när det är färdigt för att göra en underskrift. Vid ett intervjutillfälle var rektorn närvarande och 

uttryckte att det inte fanns praktisk möjlighet att vara närvarande vid och sätta sig in i alla 

åtgärdsprogram som skrevs, därför delegerar rektorerna till specialpedagogerna som har 

utbildning och kompetens i upprättande av åtgärdsprogram. Vi anser att det är förståeligt att 

rektorerna inte kan avsätta tid till att vara med vid upprättandet av alla åtgärdsprogram. Vi 

tycker ändå att det är av yttersta vikt att rektorerna försäkrar sig om att det finns åtminstone en 

pedagog i arbetslaget som har professionell kunskap om upprättande av åtgärdsprogram.  

 

Underskrifter 
När det gäller underskrifter menade representanten från pedagogiskt centrum att underskrifter 

har ett stort värde, även om det inte är juridiskt bindande. Hon menade att det är viktigt för 

eleven att se att just nu är elev, föräldrar och skolpersonal överens om något som kommer att 

vara bra för eleven och att skolan har ett ansvar. Vi menar också, liksom representanten från 
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pedagogiskt centrum att det är viktigt att visa eleven att man tar skolsvårigheterna på allvar 

och att man tror på elevens förmåga att utvecklas och lyckas i skolan. 

 

Slutdiskussion 

Kritik kring föreliggande studie 
Rektorn är enligt alla direktiv den som är ytters ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas.  

Det hade varit lämpligt för oss i vår studie att samtala med rektorerna som ett komplement till 

intervjuerna med specialpedagogerna. Vår studie visar att rektorer är delaktiga i processen 

först i slutskedet när det handlar om att ta del av innehållet och att göra en underskrift. Det 

hade varit värdefullt att intervjua rektorer om vad de anser om arbetet med åtgärdsprogram 

och hur skolans pedagoger ska få bättre kunskaper i att upprätta åtgärdsprogram och hur 

pedagogerna ska bli bättre på att hitta lösningar på grupp- eller verksamhetsnivå. 

 

Förslag till vidare forskning 
Till vidare forskning föreslår vi en studie om lärares och specialpedagogers arbete med 

stödåtgärder på gruppnivå.  Detta anser vi är viktig för att komma ifrån ett individuellt synsätt 

på elevers skolsvårigheter som vi anser finns till stor del i den undersökta kommunen. 

 

Slutord 
Föräldrarna i vår studie var till stor del nöjda med de insatser och åtgärder som skolan 

tillhandahållit, även om flera föräldrar ansåg att det tog för lång tid och krävdes många 

påtryckningar innan åtgärderna genomfördes. Specialpedagogerna och föräldrarna hade också 

olika uppfattning om när utvärderingen ägde rum, det var sällan man höll den planerade 

tidsramen. Det här är något som vi anser att skolorna måste bli bättre på för att behålla 

föräldrarnas tillit och förtroende. 

 

Vi anser att skolorna i den kommun vi har undersökt har goda förutsättningar att utveckla och 

förbättra sitt arbete med elever i behov av stöd. Vi tyckte oss se en vilja hos flera av 

specialpedagogerna att göra ett gediget arbete för de elever som är i behov av åtgärdsprogram. 

Vi anser dock att man bör utveckla arbetet med att formulera åtgärder och stödinsatser inom 

den ordinarie klassrumsundervisningen och på gruppnivå. 
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Vi tycker också att skolorna i kommunen behöver arbeta mer med föräldrarnas delaktighet. 

Detta grundar vi på att även om specialpedagogerna tyckte att föräldrarna var delaktiga i 

upprättandet av åtgärdsprogrammet ansåg flertalet föräldrar att åtgärder och insatser redan var 

formulerade och att de fick ta ett stort ansvar föra sitt barns lärande där pedagogen inte nådde 

fram. Däremot fanns stort förtroende från de föräldrar som varit med under hela processen, 

från det att elevens problem uppmärksammades och att åtgärdsprogrammet skrevs till att 

åtgärderna genomfördes och utvärderades. Det visade också att elevens skolsituation 

utvecklades på ett positivt sätt. 

 

Kommunen har haft ambitioner att utbilda sina specialpedagoger och pedagoger i klasserna i 

att bemöta elever i behov av stöd och att skriva åtgärdsprogram både genom att erbjuda kurser 

och genom att ta fram gemensamma rutiner och en gemensam blankett för åtgärdsprogram. Vi 

anser dock att det finns brister i kunskaper och utbildning bland specialpedagoger och 

pedagoger i klasserna i att bemöta elever i behov av stöd och att skriva åtgärdsprogram. 

Specialpedagogerna i vår studie har tillägnat sig kunskaper i ämnet på olika sätt. Vi ställer oss 

tveksamma till om det räcker med att läsa en skrift eller diskutera med sina arbetskamrater 

även om en majoritet av specialpedagogerna hade både utbildning och kunskaper inom 

området.  

 

I lärarutbildningen har vi fått mycket goda kunskaper i att bemöta barn i behov av stöd och att 

skriva åtgärdsprogram genom kursen specialpedagogik och kommunikation 1-40p. I den 

allmänna lärarutbildningen ingår att kunna bemöta en stor variation av elever, även de som 

behöver stöd. Vi anser att specialpedagogik måste få större utrymme för alla blivande 

pedagoger för att vi ska uppnå visionen om en skola för alla. 
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                                                                                              BILAGA 1 
 
 
 

Intervjufrågor till specialpedagoger 
 
 
 
 
 

1. Varför hamnar elever i skolsvårigheter? 
2. Vad är skillnaden mellan stödundervisning och annan undervisning? 
3. Hur skulle du vilja att man använder speciallärarnas kunskaper? 
4. Vilka är de vanligaste orsakerna till åtgärdsprogram  
5. Vem tar initiativ till åtgärdsprogram? 
6. Vilka personer finns med i upprättandet av åtgärdsprogrammet? 
7. Är det viktigt att eleven är med? 
8. Hur och i vilken utsträckning medverkar föräldrarna och eleven själv i 

åtgärdsprogrammet? 
9. Vad ser ni som den största fördelen är att arbeta med åtgärdsprogram? 
10. Vilka kunskaper har ni i upprättandet av åtgärdsprogram? 
11. Ser ni några nackdelar med arbete med åtgärdsprogrammet? 
12. Hur påverkar åtgärdsprogrammet elevens självförtroende? 
13. Vilken typ av insatser är det främst som åtgärdsprogrammet beskriver? Vem eller vad är 

det som ska åtgärdas i första hand? Är det individuella åtgärder eller åtgärder i 
pedagogiken och verksamheten? 

14. Ställer ni krav på föräldrarna när det upprättas ett åtgärdsprogram, på vilket sått, står det 
med i åtgärdsprogrammet? 

15. Hur konkreta och tydliga är åtgärdsprogrammen? 
16. Hur följs åtgärdsprogrammet upp? 
17. Efter hur lång tid följs de upp? 
18. Hur går uppföljningen till, är eleven och föräldern med?  
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                                                                                              BILAGA 2 
 
 
 

Intervjufrågor till föräldrarna. 
 

1. Vilken information fick ni om åtgärdsprogram innan ni skrev det? 
2. Varför skrev ni åtgärdsprogram? 
3. Vem tog initiativ till åtgärdsprogrammet? 
4. Vilka förväntningar hade ni på samtalet om åtgärdsprogrammet? 
5. Vilka personer fanns med under upprättandet av åtgärdsprogrammet? 
6. Vilket är den största fördelen med åtgärdsprogrammet? 
7. Finns det nackdelar med åtgärdsprogrammet? 
8. Vilken typ av åtgärder kom ni fram till? Vad skulle eleven göra, vad skulle personalen 

göra? 
9. Låg åtgärderna mer på eleven eller på verksamheten? 
10. Fanns det redan förslag på åtgärder innan ni började diskutera? 
11. Hade ni själva förslag eller önskemål på åtgärderna? 
12. Kände ni er delaktiga, på vilket sätt i så fall? 
13. Tycker ni att åtgärdsprogrammet har påverkat ditt barns självförtroende? 
14. Ställde skolan krav på er som föräldrar att vara aktiva i åtgärderna, hjälpa till med det 

pedagogiska arbetet? 
15. Tycker ni att åtgärderna har genomförts? 
16. Efter hur lång tid träffades ni för utvärdering? 
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                                                                                                    BILAGA 3 
 
 

Intervjufrågor representant för Pedagogiskt centrum 
 
 

1. Hur har blanketter och dess utformning kommit till? 
2. Vad ska blanketten för åtgärdsprogram innehålla, rubriker och så vidare? 
3. Vet lärarna hur blanketten ska fyllas i, hur har de fått kunskaper om detta? 
4. Har kommunen haft föreläsningar om åtgärdsprogram eller liknande? 
5. Underskrifter, måste de skrivas på? 
6. Fördelar och nackdelar med åtgärdsprogram? 
7. Kan åtgärdsprogram påverka elevens självförtroende? 
8. När ska åtgärdsprogram utvärderas, efter hur många veckor? 
9. Varför är det viktigt med åtgärdsprogram när det finns individuell utvecklingsplan? 
10. Vilken utbildning har du? 
11. Vilken utbildning har du kring åtgärdsprogram? 

 
 

 



 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


