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Förord

En förutsättning för att denna C-uppsats har kunnat genomföras är att vi har fått våra frågor 
besvarade genom frågeenkät till skolledare/specialpedagoger, utan er hade vi inte kunnat 
skriva denna uppsats. 
Ett stort TACK till er alla som svarat på vår enkät.

Vi vill tacka Annika Kristoffersson vår handledare och vår ”gamla” lärare vi hade när vi 
studerade specialpedagogik och kommunikation vid Lärarhögskolan i Stockholm för stöd och 
intresse i vårt arbete.

Tack till alla våra kollegor som orkat med att läsa, besvara och komma med synpunkter på 

vårt arbete.

Tack också till våra familjer som har hjälpt till med allt det tekniska och praktiska och gett oss 

glada tillrop när vi suttit fast.

Järfälla/ Hässelby maj 2008

Carina Cedergren och Karin Örtqvist
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Sammanfattning

Det står skrivet i skolans styrdokument att om en elev ej klarar målen ska ett åtgärdsprogram 
upprättas. I denna studie vill vi undersöka vad man skrev om åtgärdsprogram när det först 
introducerades i SIA-utredningen och hur det används i dag i friskola och kommunal skola.

Vi har gjort en mindre kvantitativ enkätundersökning, och har skickat ut enkätfrågor till tio 
fristående grundskolor och tio kommunala grundskolor i Stockholms kranskommuner.

Vi har även frågat om åtgärdsprogrammens utformning, samt vilka punkter de har med i sitt 
skrivna program. Vi ville också undersöka och jämföra om användningsområdet är olika i
fristående grundskola kontra kommunal grundskola. 

Resultatet är att det tycks användas lika mycket inom båda skolformerna och är ett 
pedagogiskt arbetsverktyg. Åtgärdsprogrammen kan ha olika utformning och skilja sig lite på 
vilka som utarbetat det men trots det tycks innehållet vara relativt lika.

Nyckelord 

Åtgärdsprogram, SIA-utredning, Kommunal och fristående skola, Pedagogiskt verktyg.
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Inledning

Ett åtgärdsprogram ska hjälpa lärare i arbetet med att förbättra elevens situation samt ge det 
stöd som eleven behöver. Det finns omfattande litteratur som visar hur ett åtgärdsprogram kan 
skrivas så eleven får mesta möjliga hjälp men den kanske inte alltid har varit så lättillgänglig 
för de som ska utarbeta ett åtgärdsprogram.

Vi har båda två varit delaktiga i upprättande av åtgärdsprogram och det har många gånger 
väckt tankar om huruvida åtgärdsprogram fyller den funktion som det är tänkt att användas till 
med andra ord som ett pedagogiskt arbetsverktyg.

I många av de specialarbeten som finns runtomkring åtgärdsprogram har det undersökts om 
delaktighet och resultat. 
Vi vill studera den historiska bakgrunden runt dokumentets uppkomst, samt om det verkligen 
används som ett pedagogiskt verktyg, och vilka punkter och riktlinjer dokumentet bör 
innehålla enligt skolverket. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med vår undersökning är att undersöka den historiska bakgrunden till åtgärdsprogram 
samt hur åtgärdsprogram kan utformas både i kommunal och fristående grundskola.
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Frågeställningar

För att tydliggöra vårt syfte kan detta konkretiseras i följande frågeställningar:

 Vad var syftet med åtgärdsprogram när det först introducerades?

 Vilka riktlinjer gäller vid upprättande av åtgärdsprogram idag?

 Hur varierande är åtgärdsprogrammens utformning?

 Hur används åtgärdsprogram idag? 

 Är det någon skillnad i utformning och användning inom kommunal grundskola och 

fristående grundskola?
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Bakgrund

Åtgärdsprogram i SIA-utredningen 1974

Första gången begreppet åtgärdsprogram användes var i utredningen om Skolans Inre Arbete
(SIA-utredningen, SOU, 1974:53). Tanken var att skolan skulle komma bort från de planer
som enbart fokuserade på individens träning och färdigheter. Istället för att individen skulle 
”botas” så hon/han kunde följa undervisningen utan krav på några förändringar på den så
menade SIA-utredningen att skolans verksamhet skulle kunna förändras och vidareutvecklas.

Begreppet SIA står för Skolans arbetsmiljö Betänkande av Utredningen om skolans inre 
arbete SOU 1974:53. När man ska granska SIA utredningen lite närmare så visar det sig att
de inte bara nämner åtgärdsprogram utan har väldigt klara direktiv om vad det innebär och hur 
det bör användas. I kapitel 10.3.1 står det att karaktäristiskt för ett åtgärdsprogram är att det 
bygger på ett medvetandegörande och dokumenterande av följande moment i en generell 
pedagogisk modell:

- Beskrivning av ett givet tillstånd, exempelvis nuläge, slutläge. 
   (Problemprecisering, Resultat)

-Beskrivning av ett önskat tillstånd – vad man vill uppnå. (Mål)

- Beskrivning i konkreta termer av förutsättningar(Villkor) och insatser för att åstadkomma 
erforderliga förändringar (Process) under hänsynstagande till befintliga resurser(Ram).

Vidare skriver SIA att för att begreppet åtgärdsprogram skall kunna användas i mer generell 
mening bör man ställa följande krav:
1. Programmets syfte skall vara att främja utvecklingen av individer, grupper eller den egna 
skolan som organisation.

2. Insatserna skall sträcka sig utanför den reguljära verksamhetens ram.

3. Åtgärderna skall bygga på av en grupp utarbetad plan, innefattande beskrivning av mål, 
tillvägagångssätt och utvärderingsförfarande.

Man föreslår en övergång till arbetsenheter och arbetslag för att avlasta en stor del av 
elevvårdskonferensens uppgifter. I arbetslaget bör det vara klasslärare/ ämneslärare, 
speciallärare, elevvårdsspecialister och fritidsledare och finns det dessutom nödvändiga 
materiella resurser så borde det enligt SIA finnas goda möjligheter att lösa flera av de problem 
som behandlas i elevvårdskonferensen.

Genom arbetslaget finns det förutsättningar för en direktkontakt mellan olika 
personalkategorier i den miljö där problemen ska avhjälpas. Men även om arbetslaget kan 
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behandla många elevvårdsärenden så har skolledaren en nyckelroll i denna del av skolans 
verksamhet. Bland annat genom att stimulera till nytänkande, sprida ideér och att samordna 
arbetslagens insatser.
Det poängteras att om systemet med arbetslag ska fungera så måste det satsas medvetet på att 
ge arbetslaget sammanhållning genom arbetsschema, tjänstefördelning och 
samordningsresurser.

I kapitel 10.3.3 som heter Eleven i totalmiljö lyfter SIA att det är vanligt att man ensidigt ser 
den enskilde eleven som problembärare. Man bör också se till den påverkan eleven utsätts för
i och utanför skolan som har sin grund i samspelet mellan eleven, kamraterna och de vuxna i 
omgivningen.

Om man ser till det så är det viktigt att de åtgärdsprogram som utarbetas i samband med 
skolsvårigheter inte ska riktas mot den enskilde eleven för att anpassa denne till krav från 
omgivningen. Det handlar om att utveckla relationer mellan individer i ett samspel genom att 
påverka förutsättningarna man har i arbetet.

Syftet med ett åtgärdsprogram är att skapa bra utvecklingsmöjligheter för eleven, då 
utvecklingen bör vara en aktiv process så är det av största vikt att eleven själv får en aktiv roll 
vid analysen av sina skolsvårigheter samt vid utformandet och genomförandet av 
åtgärdsprogrammet. Eleven bör också ha insyn i eventuell dokumentation.

SIA skriver att föräldramedverkan är en förutsättning för att ett åtgärdsprogram skall kunna 
genomföras. Om skolan har en kontinuerlig kontaktverksamhet som inriktar sig på att nå alla 
hem underlättar man för föräldrarna att ha möjlighet till att engagera sig när det gäller att 
avhjälpa uppkomna problem. Som en sammanfattning av medverkan och medansvar så kan 
man citera ur SIA:  ”Utformningen och genomförandet av ett åtgärdsprogram bör alltså vara 
ett lagarbete i vilket eleven själv, föräldrarna och skolan samverkar.

Detta samarbete är inte bara betydelsefullt för det resultat som kan åstadkommas i det 
enskilda fallet. Som tidigare antytts är denna samverkan också ett medel att sprida kunskap, 
varigenom den får vidare effekter.”

Åtgärdsprogram enligt Skolverket (2001)
 Skolverket (2001) tar i en skrift upp hur skolor kan arbeta med särskilt stöd  med 
utgångspunkt åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och det påverkar också 
hela skolans arbete. Även om den enskilda eleven är i fokus så är det inte det skrivna 
åtgärdsprogrammet som är det viktiga utan det förändrade arbetssätt som programmet sätter 
igång. 
Från och med 1 januari 2001 omfattas alla skolformer utom förskoleklasser och 
vuxenutbildning av kravet att upprätta åtgärdsprogram. I samband med detta har föräldrars 
och elevers rättigheter stärkts. De kan både ta initiativ till och delta  vid upprättandet av 
åtgärdsprogrammet.
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Vid Skolverkets nationella granskning 1998 så visade det sig att åtgärdsprogram är mer 
vanligt förekommande nu än för några år sedan däremot var det vanligt att förklara elevens 
svårigheter som brister och egenskaper hos den enskilde individen. Man kunde också se att de 
särskilda stödinsatserna sällan blev utvärderade. 

Ett åtgärdsprogram bör upprättas så fort någon känner oro över en elevs eller sitt barns 
situation eller utveckling. Det kan med andra ord vara föräldrar, eleven själv eller skolans 
personal som tar initiativ till ett upprättande av åtgärdsprogram

För att kunna skriva ett åtgärdsprogram bör man göra en pedagogisk kartläggning. Målet med 
kartläggningen är att öka förståelsen av elevens styrkor och svårigheter i relation till såväl 
dennes kunskaper, erfarenheter och behov, som till kunskapsmål, innehåll, stoff, arbetsformer 
och arbetssätt. Både läroplanens och kursplanernas mål måste finnas med som 
utgångspunkter.

Det är också viktigt att i största möjliga omfattning utgå från elevens perspektiv och aktiva 
deltagande för att insatserna ska bli så verkningsfulla som möjligt.

I vissa fall kan en pedagogisk utredning behöva kompletteras med en medicinsk, psykologisk 
eller social utredning. Hela tiden handlar det om att balansera elevens svårigheter med dennes 
styrkor och möjligheter.

En annan viktig del i kartläggningen är hur elevens situation i gruppen ser ut. Som exempel: 
hur är gruppen sammansatt? Vad utmärker klimatet i gruppen? Hur bemöts elever?
Målen ska vara konkreta och utvärderingsbara, samtidigt som de relateras till både 
läroplanens och kursplanernas mål.

Skolverkets skrift väger också in vikten av att känna till skolans kultur – ”kod”, dessa går 
knappast att kartlägga men det är av stor betydelse att rektor och ledningsgrupp har kunskap 
om ” vad som sitter i väggarna”.

Innan målen fastställs måste kartläggningen analyseras och utifrån den pedagogiska 
kartläggningen och analysen, formuleras lång – och kortsiktiga mål för eleven samt en 
tidsplan för uppföljning. 

Målen ska vara konkreta och utvärderingsbara, samtidigt som de relateras till både 
läroplanens och kursplanernas mål.

Skolverkets skrift ger klara och tydliga anvisningar hur pedagogisk kartläggning, analys, 
målskrivning och utvärdering kan göras i samband med upprättande av åtgärdsprogram. De 
har givit förslag på olika frågeställningar som man kan ha med sig inför varje del.
1976 beslutade riksdagen att åtgärdsprogram skulle upprättas inom grundskolan vid behov. 
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Åtgärdsprogram enligt Skolverket (2008)

De allmänna råden har Skolverket (2008) utgivit på grund av flera skäl. Dessa är bland annat 
att det har visat sig att skolorna har svårt att genomföra utredningar som ska ligga till grund 
för åtgärdsprogram. Det har också visat sig att åtgärdsprogrammen i alltför hög utsträckning 
utgår från att eleven är ensam bärare av de problem som är tänkta att åtgärdas. 

Dessutom har det blivit uppenbart att när skolor utarbetar åtgärdsprogram i nära dialog med 
eleven och vårdnadshavarna så har resultaten av åtgärderna blivit bättre än när dialogen 
uteblir. De allmänna råden har delats upp i fem avsnitt som är länkar i en kedja. I varje avsnitt 
redovisas råden i kortfattade punkter som sedan följs upp med kommentarer.
Skolverkets allmänna råd är rekommendationer för hur skolans författningar kan tillämpas. 
De allmänna råden vänder sig till samtliga skolformer där åtgärdsprogram enligt 
bestämmelserna ska utarbetas.

Syftet med ett åtgärdsprogram är att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. 
Arbetet med ett åtgärdsprogram är en process där uppföljning och utvärdering görs 
regelbundet för att riktningen mot målet inte ska förloras. Uppföljningen är som en kontroll 
att beslutade åtgärder är vidtagna. Utvärdering är en bedömning huruvida åtgärderna har varit 
lämpliga i förhållande till uppsatta mål.

En elev med behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram. Den individuella 
utvecklingsplanen ersätter inte åtgärdsprogrammet. Individuella utvecklingsplanen upprättas i 
samband med utvecklingssamtalet ett åtgärdsprogram upprättas så snart det visar sig att en 
elev har behov av särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram är för en begränsad tidsperiod medans den 
individuella utvecklingsplanen följer eleven genom hela skoltiden. 

Rubrikerna på de fem olika avsnitten i de allmänna råden är: 
 Främja en god lärandemiljö 
 Uppmärksamma behov av särskilt stöd
 Utreda behov av särskilt stöd
 Utarbeta åtgärdsprogram
 Följa upp och utvärdera.

Under rubriken ” Utarbeta åtgärdsprogram” har man tydliggjort under de allmänna råden vad 
som bör finnas med när man utarbetar ett åtgärdsprogram. Det är också viktigt att tänka på att 
åtgärdsprogram som innehåller tydliga konkreta åtgärder som kan genomföras på relativt kort 
sikt har god effekt. 
Om man arbetar med kortsiktiga mål som riktas mot de långsiktiga så förbättras skolans 
möjligheter att bedöma vilka åtgärder som fungerar. Man bör också tänka på att de mål som
formuleras och de åtgärder som planeras ska vara relevanta, realistiska, konkreta och möjliga 
att utvärdera.

Skolverkets allmänna råd avslutas med en bilaga om ”Bestämmelser om offentlighet och 
sekretess”. Där står skrivet att skolor som bedrivs i offentlig regi av kommuner, landsting och 
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av staten omfattas av bestämmelser om offentlighet och sekretess. Däremot omfattas inte 
friskolorna av sekretesslagen därför de är ingen myndighet och omfattas inte av 
offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar inte är allmänna handlingar och att skolan 
inte är skyldig att lämna ut handlingar. Det finns dock en bestämmelse om tystnadsplikt i 9 
kap. 16a§ skollagen som kan skydda elevers och föräldrars integritet.

Ett åtgärdsprogram är en allmän handling men om programmet innehåller integritetskänsliga 
uppgifter så omfattas dessa av sekretesslagen. Om en utomstående vill ha tillgång till 
uppgifter som omfattas av sekretess så måste den ansvarige göra en så kallad menbedömning.

Bedömningen påverkas av om det är stark eller svag sekretess. När man gör en 
menbedömning ska man ta hänsyn till huruvida berörd person eller närstående skulle uppleva 
det om uppgiften lämnas ut. 

I vissa fall kan man generalklausulen i 14 kap. 3§ sekretesslagen bryta sekretessen. Stark 
sekretess råder inom skolhälsovården, uppgifter kan inte lämnas utan samtycke eller 
menbedömning till skolkurator, rektor eller lärare, i detta fall gäller inte generalklausulen.  

Rektors ansvar

Regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 2006 införa förändringar i 
skolformsförordningarna när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram. Förändringarna 
gäller samtliga skolformer och de fristående skolorna. Syftet är att stärka elevens rätt och ange 
en arbetsprocess som rektor ansvarar för. 

Genom förändringarna i skolformsförordningarna när det gäller stöd och åtgärdsprogram har i 
sak inte kravet på huvudmännen gentemot elever i behov av särskilt stöd förändrats. Det är 
utredningsansvaret som har skärpts vilket förbättrar förutsättningarna för att uppmärksamma 
behov av särskilt stöd. Ändringarna bör därför leda till att stödåtgärder fortsättningsvis fattas 
med ett bättre underlag. Vidare har det förtydligats vad som ska framgå av 
åtgärdsprogrammet. 

Att ge särskilt stöd till en elev för att nå målen är centralt i skollagstiftningen. Rektor ansvarar 
för att genomföra en utredning om det finns signaler om att eleven kan vara i behov av 
särskilda stödåtgärder. Om utredningen visar att eleven är i behov av stödåtgärder för att 
kunna nå målen skall ett sådant stöd ges. Utredningen kan ta tid och när så krävs skall 
stödinsatser sättas in under tiden som utredningen pågår.

Rektor ansvarar för att utredningen utförs. I vissa fall kan en utredning göras snabbt och 
enkelt, t.ex. av skolans egen personal. I andra fall kan det behövas en mer omfattande 
utredning och huvudmannen kan i sådana fall behöva anlita ytterligare utredningskompetens. 

Det bör finnas rutiner för hur personalen ska rapportera till rektor när det blir aktuellt att 
bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd.

För att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov måste det finnas en tydlig arbetsprocess. 
Denna kan beskrivas i fem steg; 
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 att uppmärksamma

 att utreda 

 att dokumentera,

 att åtgärda (och följa upp) 

 att utvärdera. 

 Den angivna arbetsprocessen skall kontinuerligt dokumenteras.

Tidigare forskning

Skolsvårigheter i åtgärdsprogram
Bengt Wahlund (2002) skriver i sin studie att trots att det i grundskolelagen står att skolans 
personal är skyldiga att utarbeta åtgärdsprogram för de elever som har behov av särskilt stöd 
så finns det inga föreskrifter på form eller innehåll i åtgärdsprogrammen. På grund av att det 
inte finns någon direkt vägledning så har det utvecklats olika modeller och mallar för 
åtgärdsprogram i olika kommuner. 

Med sin undersökning vill Wahlund (2002) undersöka lärarens sätt att se på sina elevers 
skolsvårigheter återspeglas i de åtgärdsprogram de skriver. Det visar sig att de flesta 
lägesbeskrivningar och åtgärdsförslag gäller barns och ungdomars egenskaper och beteenden. 

Nästan hälften av målen var så kallade anpassningsmål de handlade således om hur barnen 
och ungdomarna skulle anpassas till verksamheten.

Wahlund (2002) ger fyra möjliga förklaringar till att så få åtgärdsprogram handlar om 
verksamheternas betydelse för skolsvårigheter, dessa är:
- att åtgärdsprogrammen skall skrivas för enstaka elever varför verksamheternas roll lätt 
förbises,
- läraryrkets speciella omständigheter,
- lärares pessimism om sina möjligheter att påverka viktiga organisatoriska beslut
- och/eller att åtgärdsprogram är ett försummat område inom utbildning och 
kompetensutveckling för lärare av skilda kategorier.(sammanfattning sid.1)

Bengt Persson (2002) har på uppdrag av Skolverket genomfört ytterligare en kvantitativ 
studie av förekomst, innehåll och användning av åtgärdsprogram i grundskolan. 
Han har i den studien undersökt vilket som är de dominerade problemskrivningarna i 
åtgärdsprogrammen. 

Främst är det svårigheter att nå kunskapsmålen som dominerar i de senare skolåren. Men lika 
vanligt är läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter. På frågan i vilken 
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utsträckning skolorna har använts sig av standardiserade formulär eller mallar samt i vilken 
utsträckning en pedagogisk kartläggning ligger till grund för åtgärdsprogrammen visar det sig 
att båda formerna är relativt vanliga. Den pedagogiska kartläggningen är något vanligare men 
den utgör oftast ett naturligt och vardagligt inslag i lärararbetet.

 Det mest förekommande sättet att skaffa information till den pedagogiska kartläggningen är
att intervjua eller observera eleven.
Andra slag av utredningar som förekommer är medicinsk, psykologisk och social utredning.
Persson(2002) konstaterar att psykologisk expertis är inkopplad i många fall vid utarbetandet 
av åtgärdsprogram.

De mest förekommande åtgärderna i åtgärdsprogrammet visar sig vara 
-anpassning av arbetsformer och/eller arbetssätt. 
Nästan lika vanligt är 
-anpassade läromedel och särskild färdighetsträning. 
En åtgärd som inte föreslås i lika stor utsträckning är 
-anpassning av den fysiska miljön.

Läroplanen är det styrdokument som kopplas till åtgärdsprogrammet i störst utsträckning. 
Däremot så har läroplanerna större betydelse än kursplanerna i skolor med yngre elever 
medan det omvända gäller i skolor med äldre elever.

Vidare har Persson (2002) i sin studie sökt svar på vilka områden som beskrivs i 
åtgärdsprogrammen, åtgärdsprogrammens syfte, de överenskomna åtgärdernas betydelse i den 
praktiska verksamheten, måluppfyllelse och åtgärdsprogrammens betydelse för en god 
pedagogisk verksamhet. 

Inom vilka områden som beskrivs i åtgärdsprogrammen dominerar beskrivningen av den 
enskilde elevens individuella problematik. Tre syften dominerar i åtgärdsprogrammen
dessa är tydliggöra vad som överenskommits mellan elev, förälder och skolan, underlag för 
utvärdering ab elevens utveckling och stöd i den pedagogiska verksamheten. En stor majoritet 
anser att det man kommit överens om i åtgärdsprogrammen också utförs. 

Nästa fråga anknyter till om det man kommit överens om har utförts men här vill Persson 
(2002) veta om även de beskrivna målen uppfylls och här anger de flesta att de gör det i 
ganska hög grad. 

Den sista frågan huruvida åtgärdsprogrammen bedöms som viktiga för en god pedagogisk 
verksamhet i allmänhet på skolan besvaras med att 80% anser att åtgärdsprogrammen är 
viktiga.

De skolor som har varit med i studien givit avslutande kommentarer om åtgärdsprogrammens 
betydelse och de flesta är positiva i sin värdering av åtgärdsprogrammen. Framförallt att den 
pedagogiska verksamheten gynnas av att personal, elever och föräldrar samlas för att 
formulera hur man gemensamt kan minska elevens svårigheter och göra skolgången mer 
meningsfull. 
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Wingård (2007) skrev en forskningartikel tillsammans med studerande på specialpedagogiska 
påbyggnadsprogrammet 60 poäng. Varje student skickade på anmodan in fem åtgärdsprogram 
vardera som skulle diskuteras och analyseras.

Wingård gav studenterna tolv frågor som skulle studeras närmare utifrån åtgärdsprogrammen 
som lämnades in.

Wingård presenterar resultaten i artikeln i pojkar/flickor, åldrar 0-7 , 8-12 , 13 år och framåt.
Under analys och diskussionens gång upptäcktes det att många program saknade pedagogisk 
utredning och målsättning.

De bakomliggande faktorerna såsom skolsituationen i sin helhet, klassens/gruppens sätt att 
fungera, skolans arbetssätt och arbetsformer tycks inte förekomma i diskussionen om elevens 
svårigheter, utan svårigheterna var individbaserade.

De föreslagna åtgärderna var segregerande genom att eleverna fick gå från sin klass eller 
grupp för att få stöd eller hjälp. Behandlingen/åtgärderna bestod till största delen av att eleven 
skulle anpassas till det rådande systemet och inte tvärtom.

Planering som social process.

Högberg(2007) vänder sig till alla som vill fördjupa sin förståelse av fenomenet planering. I 
bokens första del presenteras ett teoretiskt perspektiv på planering som social process. 

I bokens andra del redovisas två fallstudier av planering inom barnhabilitering. Fallstudierna 
är en detaljerad undersökning med barnets bästa i fokus. Högberg har använt videofilmer och 
intervjuer som metod för sin undersökning.

 I boken skrivs också hur viktigt det är med lyhördhet och bemötande i alla offentliga 
verksamheter Högberg skriver att alla som har kontakt med offentliga verksamheter möter 
planer av olika slag. Gemensamt för alla planer är betoningen på den enskildes delaktighet 
och medverkan. Boken är ett exempel på hur teori och forskning kan mötas. 

Utformning av åtgärdsprogram – en process
Asp-Onsjö (2006) skriver i sin avhandling hur processen går till där personalen på skolorna 
utformar åtgärdsprogram, och på vilket sätt det leder till en förbättrad skolsituation för 
eleverna.

Asp-Onsjö (2006)  har skrivit om två olika delstudier i en kommun, den första en enkätstudie 
av kvantitativ karaktär. I denna studie besvarar var och en av kommunens pedagoger en enkät 
för varje elev som bedöms vara i behov av någon form av stöd. Enkäten består av nio delar 
med varierande frågor.



15

Den andra delen består av sex fallstudier av kvalitativ art. Den sker med hjälp av intervjuer 
med rektor, elev, föräldrar och viss skolpersonal. Intervjun bestod av tio utarbetade frågor och 
genomfördes med eleven själv eller hans/hennes föräldrar, klasslärare, specialpedagog, 
eventuell resurspersonal och rektor.

Slutligen redovisar Asp-Onsjö till att processen för de olika eleverna skiljer sig åt genom att 
talet och sättet att tänka är olika i arbetslagen. Det är också beskrivet vad de olika fallen fick 
för stöd. Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för processen 
då åtgärdsprogram utarbetas och används i praktiken.

Åtgärdsprogram som ett kompetenshöjande projekt 
i en kommun.
Den bok som Öhlmér (2004) har skrivit tillkom genom att Arboga kommun arbetade med 
åtgärdsprogram som ett kompetenshöjande projekt. Numera så arbetar Öhlmér med
det i flera kommuner.
Åtgärdsprogrammen ska vara enkla och så konkret skrivna att de kan bli ett verktyg i 
vardagen. En av de svåraste uppgifterna tycks vara hur man skriver konkret vad som skall 
göras så att det går att utvärdera. Barnets grundläggande styrkor/svårigheter är ofta av den 
arten att vi behöver arbeta med dem som utgångspunkt oavsett aktivitet eller ämne.

Skolans organisation kan betyda mycket för hur en enskild elev klarar av sin skolgång. Hur 
ser schemat ut för undervisning och lokaler, hur organiserar vi vårt arbete i arbetslaget så att 
vi på bästa sätt kan samarbeta och använda varandras kunskaper?

Storlek och sammansättning av en grupp spelar naturligtvis stor roll. Vad händer när en ny 
elev kommer till en grupp hur påverkas samarbetet i gruppen?

De flesta åtgärdsprogram handlar enbart om insatser direkt riktade till den enskilda eleven 
man försöker i första hand ändra på eleven. Givetvis ska vi hjälpa den enskilde eleven att 
klara sin skola bättre, men vi glömmer att det ofta krävs åtgärder på organisations-och/ eller 
gruppnivå för att stötta en viss elev.

Om vi sekretessbelägger pedagogiska åtgärder uppstår stora hinder för genomförandet av ett 
perspektiv som är tänkt att kunna löpa från 1 till 20 år.

Boken Åtgärdsprogram ett verktyg i vardagen är upplagd även den med fallbeskrivningar av 
10 elever från förskole-gymnasienivå. Det finns mallar som kan användas direkt från boken. 
Det övergripande målet med denna bok är att Öhlmér vill dela med sig av sin samlade 
erfarenhet, att den kan bli ett stöd för enskilda pedagoger och arbetslag på alla nivåer.
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Åtgärdsprogram i andra länder.

I Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (2003) har man tagit 
exempel från andra länder. De man främst har tittat på är Norge, USA och Storbritannien.

I Norge finns det precis som i Sverige en lagstadgad rätt för elever i behov av särskilt stöd att 
få en individuell planeringsplan. För att få specialpedagogiskt stöd krävs det först en sakkunig 
bedömning. Den bedömningen kan elevens föräldrar eller eleven själv kräva. Till skillnad från 
Sverige har lärarna i Norge rapporteringsskyldighet till kommunen, eleven och elevens 
föräldrar. Av rapporten ska det framgå vilka stödåtgärder eleven fått och hur stödet har 
bidragit till elevens utveckling.

På 1990-talet knöts IEP (Individual Education programme) USA till the Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA) som är en federal lag där ramarna för delstaternas 
specialpedagogiska verksamhet lagts fast. 

Tanken är att dels sätta press på skolan så att de elever som har laglig rätt till hjälp verkligen 
får det , dels att elever med svårigheter i skolarbete får sina behov tillgodosedda. 

Av IDEA som används i USA framkommer att omfattande krav kan ställas på undervisningen 
och skolans organisation. Det ligger också en stark betoning på att eleven ska delta så långt 
som möjligt i den vanliga undervisningen. Joan F. Goodman och Lori Bond (1993) har i sin 
artikel The individualized education program: A retrospective critique beskrivit att fastän den 
ursprungliga meningen med Individual Education Plan ( IEP) var att det skulle vara en 
utbildningsplan så har det mer blivit en instruktion-och bedömningsplan. 

Man hoppades att IEP:n  genom individualisering skulle förhindra kategorisk placering inom 
begränsade områden, kunna uppmuntra föräldrar att vara deltagande, kunna se över 
utbildningsmålen och tillhanda en metod att bedöma barnets framgång genom ett sakligt 
ömsesidigt samtyckande. Men IEP:n kom att specificera vad och hur lärare skulle lära.

Goodman och Bond kritiserar IEP:n för att vara för statisk. Det finns alldeles för specificerade 
mål som ett barn måste nå utefter sin ålder. Som ett exempel att barnet ska lära sig en bokstav 
varje månad. 

De menar att planen måste vara mer flexibel och individuell, den måste se till varje enskilt 
barns utveckling och vilka behov som barnet har nu och i framtiden.

Det kanske inte är viktigast för alla barn att nå högskolebehörighet utan för en del kan det 
viktigast vara att lära sig att fungera socialt och i samhället. 

Man kan inte veta om ett barn med stora talsvårigheter redan inom ett par tre månader kan 
säga 8-10 ord eller ingenting. Man måste ha känsla för barnets utvecklingsmöjligheter. 

Det finns en fara i att pedagogerna arbetar utefter befintliga spår istället för att ta tillfället i 
akt. Med andra ord för att åstadkomma flexibilitet när man skriver ett IEP så måste man ta 
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hänsyn till individuella skillnader och variationer i utvecklingen genom att löst tolka IEP 
kraven , sätta upp årliga mål och utvärderingsprocesser för att kunna bestämma 
måluppfyllelserna.

Goodman och Bond ger fyra förslag för hur man sätter mål och aktiviteter och hur man 
utvärderar dem: Positionera alternativa mål, använd portfolio och video för att dokumentera 
utvecklingen, implementera personliga bedömningar för att ersätta ett komplettera mätningar, 
att ersätta instruktionsmetoder med instruktionsmål.

Enligt Goodman och Bond har flera fördelar uppstått från IEP:n  bland annat att föräldrar och 
lärare sitter tillsammans och talar om gemensamma intressen för att övervaka framstegen. Det 
detaljerade samarbetet omkring det specifika kan enbart bli till barnets fördel.

Till skillnad från USA så är det den enskilde elevens svårigheter och behov av stöd som är 
fokus i Storbritanniens IEP och mycket lite av förändringar i lärandemiljön. Det finns heller 
inga krav på att eleven eller dess föräldrar är involverade i åtgärdsprogrammet däremot 
rekommenderas det att de är informerade om innehållet.

I Skolverkets (2003) rapport presenteras resultat från tre studier av åtgärdsprogram i 
grundskolan vilka alla genomfördes under 2001-2002. Två viktiga funktioner framkom av 
studien den ena var att åtgärdsprogrammet används som uppföljnings- och 
utvärderingsinstrument och den andra att åtgärdsprogrammet har bidragit till att tydliggöra 
ansvarsfördelningen i arbetet med barnen både i relationen mellan hem och skola men också 
mellan olika befattningshavare inom och utom skolan.

Metod och genomförande 

Val av metod

Studien är gjord som en mindre enkätundersökning Valet av denna metod beror på stora 
avstånd, tidsödande med intervjuer samt att vi tror vi får större spridning med enkätutskick än 
om vi genomfört ett antal intervjuer. 
Tidsbrist och hög arbetsbörda för skolledare/specialpedagoger. 

I Enkätboken Trost (2007) står det: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 
vanligt, då ska man göra en kvantitativ studie. (sid 23)
 Observationsmetoden skulle inte ge oss svar på våra frågor, då det är omöjligt att observera 
och närvara vid utarbetande av åtgärdsprogram.
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Urval
Vi har enbart valt Stockholms kranskommuner då urvalet kan bli för stort att arbeta med. I 
Stockholms stads kommun finns det 225 grundskolor och i kranskommunerna 311 stycken 
och friskolorna 82 stycken sammanlagt 393 skolor. 

Vi får en större spridning genom att vända oss till kranskommunerna, och vi antar även att vi 
får olika svar. Om vi enbart skulle vända oss till Stockholms stad tror vi att svaren skulle bli 
mer likartade.

För att ta reda på vilka kommuner som räknas till Stockholms kranskommuner och hur många 
de är så sökte vi på http://www.google.se. och fick då via www.susning.nu fram att 
Stockholm har 21 kranskommuner. 

Dessa är : Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Danderyd, Täby, 
Vallentuna, Österåker, Lidingö, Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka, 
Salem, Södertälje, Ekerö, Järfälla, Upplands Bro. 

Vi sökte på alla 21 kranskommuners hemsidor på nätet och fick ut deras grundskolor. Vi 
bestämde vi att vi skulle välja 10 kommunala skolor och 10 friskolor, slumpvis från samtliga 
kommuner. Alla kommunala skolor skrevs upp på långa listor blandat. Likadant gjordes med 
samtliga friskolor.

Vissa av de kommunsidor vi printat ut i oktober 2007 var inte tillräckligt utförliga det var inte 
möjligt att se vilka skolor som var kommunala skolor och vilka som var friskolor.

Vi gick in en gång till på dessa kommunsidor. De var Solna, Sundbyberg, Sigtuna, Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Österåker och Botkyrka. 

Vi använde en slumptabell för att välja ut tio kommunala skolor och tio friskolor med hjälp av 
tabellen. Letade fram alla adresser till de skolor som vi fått fram med hjälp av slumptabellen. 
Vi beslöt att det var lämpligast att vända sig till skolledare/specialpedagog i varje skola. 

Genomförande 

Utformningen är att vi per post med vita kuvert, handskrivna adresser först  skickade ut ett 
kort informationsbrev om att vår enkät skulle sändas inom en vecka så att mottagaren skulle 
vara väl förberedd.  Vi presenterade oss som två studenter från Stockholms universitet och 
önskade deras medverkan till vår uppsats.Vi skrev våra mejl och telefonnummer om de ville 
kontakta oss. 

På det viset har vi enligt Vetenskapsrådet (2002) etiska principer uppfyllt informationskravet. 
Det innebär att forskaren ska informera deltagarna i forskningsprojektet om deras uppgifter, 
upplysa dem om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan.
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Under veckan före enkäterna skickades ut,  prövade vi ut frågorna på våra kollegor och familj, 
kursledare och handledare  för att testa och få deras synpunkter på eventuella fel vi begått 
eller obegripliga frågor. Vi fick respons på misstag otydligheter och utformingen. Vi gjorde 
vissa justeringar och ändringar utifrån svaren vi fått.

Därefter skickade  vi ett missivbrev och enkäten och frankerat svarskuvert till de olika 
skolorna. Vi handskrev adresserna och även på svarskuvertet. Vi har beaktat alla fyra etiska 
huvudkrav.I  missivbrevet presenterade vi oss och vårt syfte och att vår enkät är frivillig men 
viktig for oss och vår forskning. Då har vi använt informationskravet.

 I missivbrevet inringar vi Samtyckeskravet genom att de får tidsfrist att vi skriver när vi vill 
ha enkäten besvarad och inskickad och genom att skicka med svarskuvert. På det viset kan de 
avbryta sitt deltagande  och aldrig utsättas för påtryckningar eller påverkan från forskaren. 

Konfidentialitetskravet har vi upplyst om genom att i missivbrevet skriva att enkäten är 
anonym  och inga rektorer/specialpedagoger och skolor kan identifieras. Med konfidentialitet 
avses att deltagarna inte ska kunna identifieras i forskarens avrapportering eller dennes arbets-
material.

Den fjärde etiska aspekten nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagare i ett projekt 
endast får användas för forskningsändamål.  I missivbrevet skriver vi att när uppsatsen är klar 
kommer de insamlade enkäterna kommer att förstöras. 

Vi kommer erbjuda deltagarna en möjlighet att få ta del av vår uppsats när den är 
färdigskriven  och godkänd, genom att vi skickar ett tackbrev, där vi uppmanar de att kontakta 
oss om de vill ha uppsatsen skickad via mail. När uppsatsen är klar kommer allt material att 
förstöras.

Vi fick tillbaka 18 av de utskickade 20 enkäterna. Utformningen av enkäten består av 17 
frågor med svarsalternativ. Två öppna frågor då vi efterfrågar fördelar och nackdelar att 
arbeta med åtgärdsprogram. 

Trost (2007) varnar för öppna frågor vid en enkät. Dels är det tidsödande att handskas med de 
skrivna svaren och vissa kan skriva oläsligt och vissa svarar inte alls. Ett annat problem med 
öppna frågor har att göra med de svarande och deras synsätt och beteende. 

Om man som svarande är osäker på vad man egentligen själv anser är det lätt att låta bli att 
skriva något alls. Svarsbortfallet på sådana enstaka frågor blir ofta mycket stort och man ska 
sträva efter att undvika det. I vår enkätundersökning fick vi svar på våra öppna frågor, inte 
från alla men svarsbortfallet var inte så stort.

Trost (2007) rekommenderar en öppen fråga och den kommer i avslutningen av enkäten.Vår 
sista fråga var:
Annat som ni vill kommentera eller låta oss ta del av. 

Trost (2007) skriver att det kan vara ett sätt att få avreagera sig men också att de kan vara 
värdefulla att ha när man ska tolka och analysera det insamlade materialet.
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Resultat

Resultat enkätundersökning
Av de arton som svarade på enkäten var nio anställda på en kommunal grundskola och nio var 
anställda på en fristående grundskola.
Alla skolor i undersökningen använde sig av åtgärdsprogram De nio kommunala 
grundskolorna använder sig av en färdig modell medan åtta fristående grundskolor säger att 
de använder sig av en färdig modell. Den nionde friskolan använde sig tidigare av en färdig 
modell men tyckte att det blev för snävt så numera använder de sig av mer individuella 
former.

Samtliga skolor tycker att åtgärdsprogram är ett bra arbetsverktyg men en av de fristående 
skolorna tycker att det kan utvecklas mer.

I figurerna nedan redovisas svaren på detta vis:
Fristående grundskolornas svar = mörkgrått.  Kommunala grundskolornas svar =ljusgrått.

Figur 1.  I vilket eller vilka sammanhang skriver ni åtgärdsprogram för en elev?

Svårigheter att uppnå målen

Koncentrationssvårigheter

Annat

I figur 1 så ser vi att de fristående och de kommunala skolorna oftast skriver åtgärdsprogram 
för att eleverna ska kunna uppnå målen. Koncentrationssvårigheter är också en orsak men att 
uppnå målen anses viktigast.

De som har kryssat i ” Annat” har även givit kommentarer. Kommentarerna som friskolorna 
givit ligger något mer åt det positiva hållet till exempel: för att trygga barnet, bättre resultat, 
personlig utveckling. Kommentarerna från de kommunala skolorna är mer negativa, till 
exempel: allmän oro, svårt med socialt samspel, sociala svårigheter.

                 



21

Figur 2.  Vilka av dessa punkter finns i ert åtgärdsprogram?

Elevens starka sidor

Elevens svaga sidor

Långsiktiga mål

Kortsiktiga mål

Uppföljning

Utvärdering

Ansvariga för stödinsatser
Kortsiktiga mål, uppföljning och ansvariga för stödinsatser är de punkter samtliga skolor har i 
sitt åtgärdsprogram. Det som skiljer sig är att två kommunala skolor inte har någon 
utvärdering med i åtgärdsprogrammet och att en friskola inte ser till elevens starka sidor. 
Dessa två punkter är enligt Skolverkets riktlinjer viktiga att ha med.

På de fristående skolorna är det rektor som för det mesta ansvarar för upplägget av 
åtgärdsprogram i de kommunala skolorna är det vanligare att specialpedagogerna gör det. 
Detta kan möjligtvis bero på att de kommunala skolorna oftast är större än friskolorna vilket 
leder till att rektor får delegera mer arbetsuppgifter till andra i skolan. 
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Bland de som deltar i upprättandet av åtgärdsprogram så svarar alla skolor att ansvarig lärare 
är med. Sju stycken i vardera skolform har med förälder och elev. Därefter skiljer sig de 
kommunala skolorna ifrån de fristående genom att de oftare har specialpedagogen med än 
friskolorna. Däremot så svarar sex av friskolorna att rektor är med vilket ingen kommunal 
skola har svarat. Även här kan det bero på skolstorlek.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet sker i alla skolor mellan var tredje och var fjärde vecka. 
Vilket kan tyckas vara normalt med tanke på att de åtgärder man beslutat sig för behöver den 
tiden för att visa om det går åt rätt håll.

Vid byte av skola svarar de fristående skolorna att åtgärdsprogrammen kan följa med om 
föräldrarna önskar det. Tre stycken har även lagt till att som fristående skola har de 
tystnadsplikt så det är endast föräldern som kan besluta om åtgärdsprogrammet kan följa med. 
Fem kommunala skolor svarar att åtgärdsprogrammet följer med vid skolbyte, två stycken 
svarar både ja och nej och två stycken svarar inte alls. Friskolorna verkar helt klara över att 
beslutet om åtgärdsprogrammet ska följa med vid skolbyte är föräldrarnas vilket inte är lika 
klart i de kommunala skolorna. 

Både de kommunala grundskolorna och de fristående grundskolorna gav väldigt olika svar på 
våra frågor huruvida åtgärdsprogrammet var en offentlig handling och om åtgärdsprogrammet 
var sekretessbelagt. Det är kan man förstå med tanke på hur svårt det kan vara att tyda olika 
lagar. I de kommunala skolorna så är åtgärdsprogrammet offentligt om det inte innehåller 
integritetskänsliga uppgifter. De fristående skolorna lyder inte under sekretesslagen därför att 
de är ingen myndighet och omfattas då inte av offentlighetsprincipen. Däremot finns en 
bestämmelse om tystnadsplikt. I de Allmänna råden (2008) är sekretesslagen tydligt beskriven 
vilket är bra med tanke på att dessa båda skolformer lyder under olika lagar.

 Åtgärdsprogrammet förvaras inlåst i samtliga skolor utom i en friskola som säger att det inte 
ska stå något i det som kan skada enskild person. De som förvarar åtgärdsprogrammen är 
oftast rektor eller specialpedagog.

Vi tyckte det skulle vara intressant att ta reda på hur många det var som visste hur 
åtgärdsprogrammet uppkommit historiskt. En av våra respondenter svarade under SIA-
utredningen på 70-talet med fokus på eleven som individ att klara skolarbetet. Vilket var det 
enda rätta svaret. Man kan förstå att det inte så många som vet att det skrevs om 
åtgärdsprogram redan för över trettio år sedan i SIA-utredningen.

Alla skolor kunde nämna många fördelar med att skriva åtgärdsprogram. De fördelar som de 
var samstämmiga om var: dokumentation, tydlighet, delaktighet och samarbete med föräldrar 
och elev, bättre uppföljning av elev och att man verkligen konkretiserade på vilka åtgärder 
som behövdes. Nackdelarna med åtgärdsprogram var inte så många men det som känns svårt 
är att det är en tidskrävande dokumentation och att man måste vara noga med hur man skriver 
ett åtgärdsprogram.
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I slutet av enkäten kunde skolorna skriva egna kommentarer. En fristående skola skrev: Vi 
anser att den uppmärksamhet som barnet får är mycket positiv och att den gemensamma 
bilden är läget som skolan och föräldrarna har är den största vinsten utöver att det går bättre 
för barnet.

En kommunal skola skrev: Jag/vi tycker att det är viktigt att åtgärdsprogrammet är 
”greppbart” och inte alltför omfattande tex. Med mål och en massa delmål hellre då flera 
åtgärdsprogram där man betar av delmålen.

Kommentarer

Slutsatsen av enkätundersökningen är att åtgärdsprogrammet används lika mycket i varje 
skolform. Att så många svarade på vår enkät som arton av tjugo kan tyda på ett stort intresse 
och engagemang i utarbetande av åtgärdsprogram.

Vi skickade våra enkäter till skolledare/specialpedagog men vi upptäckte att vi hade missat att 
fråga vem som egentligen fyllde i enkäten. Detta kan ha betydelse för resultaten på enkäten.

Tydligen har skolorna inte sett något problem med att det inte finns något enhetligt dokument 
men alla använder sig av någon slags färdig modell. En friskola hade slutat använda en färdig 
modell eftersom de upplevde den statisk. Vi ställde aldrig frågan om var den färdiga modellen 
kom ifrån men efter vad vi hört och sett så verkar det som modellerna utarbetas av kommunen 
eller i respektive skola.

Av enkätsvaren kan man se att alla skolor använder sig av samma punkter som till exempel 
kortsiktiga mål, långsiktiga mål, elevens starka sidor, uppföljning, utvärdering, elevens svaga 
sidor och ansvariga för stödinsatser. Eftersom vi själva har tyckt att Skolverkets riktlinjer för 
vad ett åtgärdsprogram bör innehålla har varit oklara så ser vi att skolorna ändå har lyckats 
ringa in just de punkter som är viktiga att se på när man utarbetar ett åtgärdsprogram. 
Tydligen så har Skolverket också sett ett behov av tydligare riktlinjer eftersom de har utgivit 
Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (2008).
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Diskussion

Från SIA-utredning (1974) till Allmänna råd (2008)
I nästan all den litteratur vi har läst till denna uppsats som har handlat om åtgärdsprogram har 
man hänvisat historiskt till SIA-utredningen. Vi blev nyfikna på att läsa vad som egentligen 
stod i  SIA-utredningen. Den är inte helt lätt att få tag i men vi hittade ett exemplar på 
Lärarhögskolan som man fick läsa i på plats.

När man börjar läsa om hur man redan 1974 har tänkt runt elever som behöver särskilt stöd 
och hur väl beskrivet det är hur man ska handla och hur man ska skriva ett åtgärdsprogram så 
förundras man över att vi nu är i år 2008 och har börjat ganska nyligen med att skriva 
åtgärdsprogram. Dessutom inte tydligen i den omfattningen som Skolverket önskar eftersom 
de nu 2008 har utgivit en ny skrift med Allmänna råd och kommentarer. För arbete med 
åtgärdsprogram.

I förordet på Skolverkets Allmänna råd kan man läsa att en av orsakerna till att de har gett ut 
dessa är att åtgärdsprogrammen utgår i för stor utsträckning från att eleven är ensam bärare av 
de problem som skolan önskar åtgärda genom programmet. 

Tittar man på vad SIA skriver om det kan man läsa: ” När problem uppstår i skolan ligger det 
nära till hands att uppmärksamheten ensidigt riktas mot den enskilde eleven som 
problembärare.” Det är märkligt att man redan 1974 i SIA kan hitta samma klara direktiv
om vad som ska finnas med i upprättande av åtgärdsprogram som man år 2008 kan läsa i 
Skolverkets Allmänna råd. 

Då dyker genast funderingar upp om vad har egentligen hänt alla dessa år? Dessutom så ställs 
det krav på att åtgärdsprogram ska upprättas och då redan i Lgr80. SIA förordar också en 
övergång till arbetsenheter och arbetslag och på den vägen kunna hjälpa elever med behov av 
stöd just för att det finns fler vuxna och med olika pedagogiska utbildningar i arbetslaget. 

Detta är något vi har trott är ett ganska nytt sätt att tänka på och som också har blivit till ett 
måste som gör att många inte tycker att de får tillräckligt med resurser till arbetslagen. SIA-
utredningen, skolans läroplaner och riktlinjer från Skolverket skriver att man inte bör lyfta 
bort en enskild elev ur sin klass.
Detta beroende av att eleven själv inte äger problemet utan de finns även i 
undervisningsmetoden, den sociala miljön i och utanför skolan. 
Då är arbetslagen viktiga för i dem har man möjlighet att göra andra lösningar och använda 
sig av de olika pedagogerna som arbetar där. Vi tror att detta i många fall är en bra metod men 
det kräver ett bra samarbete i arbetslaget och ett stort stöd av skolledningen.

I vår enkätundersökning vet vi ej om det var skolledare eller specialpedagoger som svarade. 
Vår alternativa tolkningsfråga blir, om det endast hade varit specialpedagoger som arbetar 
med eleverna som svarat på enkäten, skulle svaren varit så samstämmiga och positiva då? 
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Efter allt vad vi läst och våra egna erfarenheter får det oss att fundera på om svaren skulle ha 
blivit mer åt det negativa hållet. Eftersom man kan uppleva att utarbetande av åtgärdsprogram 
är mer en arbetsbelastning än ett pedagogiskt arbetsverktyg.
Med detta tankesätt skulle vi kanske fått än mer negativa svar om vi låtit ansvarig lärare svara 
på enkäten.

Intressant är också att man i SIA poängterar vikten av att både berörd elev och dennes 
föräldrar bör vara med i arbetet med upprättandet av åtgärdsprogram. Det anses väl nästan 
som en försumlighet om man idag inte tar åtminstone föräldrarna med i arbetet och nästan 
också om man låter eleven utebli. 

I de Allmänna råden (2008) står det att när skolor utarbetar åtgärdsprogram i nära dialog med 
eleven och vårdnadshavare så har resultatet blivit bättre än när dialogen uteblivit. Även 
Wahlund (2002) skriver att trots vissa svårigheter så ser de lärare han arbetat med 
åtgärdsprogrammet som en god hjälp i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, särskilt i 
förhållande till föräldrarna. De har märkt att arbetet med att utforma målen och följa upp dem 
har ökat en pedagogisk medvetenhet hos alla inblandade som kommer barnen till godo.

Av enkätsvaren kan vi utläsa att de flesta skolorna har både föräldrar och elev med vid 
utarbetandet av åtgärdsprogram vilket tyder på att man lägger stor vikt vid att de bör vara 
delaktiga. Vad man kan fundera över är hur mycket en elev i de yngsta åldrarna förstår av vad 
som sägs. Här ligger det ett stort ansvar på alla de vuxna som deltar att vara lyhörda och 
tålmodiga.

 Det är inte ovanligt att det tar tid att ta till sig nyheter och nya regler. Men man kan tycka att 
cirka trettio år för att begreppet åtgärdsprogram och användningen av det är en lång tid. Man  
kan fundera över hur man bör göra för att nå ut till berörda pedagoger och då utan att det ska 
kännas som ytterligare pålagor till allt annat som ska dokumenteras i skolan. 

Planer
Högberg (2007) skriver att inom alla områden konstrueras planer av olika slag. Det är 
vårdplaner, skolplaner, förskoleplaner och individuella planer.  Det finns en djup tilltro till 
olika sorters planer framförallt hos politiker och förvaltningsledningar. Högberg (2007) menar 
att planering har blivit lösningen på välfärdsstatens problem. 

Vi som är och har varit verksamma både inom förskola och skola känner väl igen oss. Nästan 
varje år kommer det nya order om vilka planer och dokument som ska skrivas. Det känns 
ibland som om den tid vi borde använda till våra elever går åt till olika slag av dokumentation. 

Wahlund (2002) säger sig ha märkt att det på några skolor finns en viss skepsis mot att arbeta 
med åtgärdsprogram. Resonemanget på skolorna handlar om: Vem läser egentligen 
programmen? Blir de inte liggande? Skulle vi skriva åtgärdsprogram till alla elever som har 
svårigheter i skolarbetet skulle varken tid eller ork räcka till. 
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Vi känner väl till detta sätt att resonera och har själva tänkt så ett antal gånger. Men ju mer vi 
har arbetat med uppsatsen så kan vi se att just åtgärdsprogram börjar att bli ett begrepp alla i 
skolans värld förstår och kan innebörden av men som vi nämnde tidigare så har det tagit 
väldigt många år. Dessutom finns det nog, i alla fall så har vi en känsla när vi talat med lärare
ett visst motstånd av att utarbeta åtgärdsprogram.

I artikeln skriven av Goodman och Bond (1993) efterlyser de en mer flexibel plan än vad 
deras IEP ( Individual Education Plan) är. De anser att det inte går att ta hänsyn till det 
individuella barnet när man följer IEP:n. Som vi ser det så efterlyser de något som liknar vårt 
åtgärdsprogram eftersom det står helt för sig själv och inte sammankopplat med våran IUP 
(Individuell Utvecklinsplan). Här i Sverige så ska IUP:n följa barnet genom skolan medan
åtgärdsprogrammet är tänkt att bara finnas när barnet är i behov av särskilt stöd. Med andra 
ord ser det ut som vi kommit en bit längre.

Det blir mer uppenbart efter att ha sett resultatet av enkäterna och läst Goodman och Bond 
(1993) att behovet av enhetlighet inte är så stort som vi trodde när vi började våra studier. Det 
är snarare så att det känns bättre att skriva åtgärdsprogram utefter det individuella behov som 
är just nu och just här.

Avsikten med en bestämmelse om åtgärdsprogram är enligt Skolverket (2001) att den ska 
stödja en medveten planering och utvärdering av de särskilda stödåtgärderna. Dessa bör utgå 
från elevens behov och vara av både långsiktig och kortsiktig karaktär. Åtgärdsprogrammet 
ska omfatta elevens hela skolsituation vilket innebär att hela skolverksamhetens organisation 
berörs.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vad man önskar åstadkomma och med vilka metoder och 
medel man ska använda. Eleven bör få en aktiv roll vid analysen av sina skolsvårigheter och 
vid utformningen och genomförandet av åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att elevens starka 
sidor bildar utgångspunkt i arbetet detta kan stärka elevens självuppfattning.

Här kan vi faktiskt finna riktlinjer om vad ett åtgärdsprogram bör innehålla men ändå inte 
särskilt tydliga. Det finns stort utrymme för egna tolkningar oftast har det visat sig att 
åtgärdsprogrammen är baserade på den enskilde elevens behov av stöd. Persson (2002) menar 
att det inte är så konstigt eftersom åtgärdsprogrammen är individuella och åtgärderna är 
menade till att komma till rätta med den enskilde elevens svårigheter.

Skolverket (2001) säger att programmet skall omfatta elevens hela skolsituation och att det 
därigenom berör hela organisationen av skolverksamheten.

Persson (2002) säger att det är ovanligt att lärarens undervisning studeras, det kräver då en 
extra person i klassrummet. Det borde vara en uppgift för specialpedagogen men även det är 
inte så vanligt förekommande. Frågan är om det beror på att även specialpedagogen fokuserar 
på elevens individuella svårigheter eller om det beror på att det är känsligt att studera en 
kollegas arbetssätt och eventuellt bli tvungen att kritisera och föreslå förändringar till gagn för 
eleverna. 
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Även Wahlund (2002) får fram i sin undersökning att lärare oftast tar upp elevens och ibland 
även deras föräldrars egenskaper och beteende i åtgärdsprogrammen vilket tyder på 
svårigheter att se på sin egen verksamhet och dess betydelse. 
Trots att åtgärdsprogrammen mest är individinriktade så har enligt Perssons (2002) studie de 
flesta som använder sig av åtgärdsprogram åsikten att de har stor betydelse för den 
pedagogiska verksamheten och att de därigenom höjer kvalitén i utbildningen för alla elever.

Sammanfattningsvis upplever vi att åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg som mer och 
mer används i skolorna idag. Det har tagit tid att få åtgärdsprogrammet etablerat men ibland 
kan det vara bra att saker får ta tid, kanske är det för att pedagogerna i skolan har haft 
möjlighet att arbeta fram ett program som fungerar bäst för dem och deras elever. Trots att vi 
många gånger har upplevt att framförallt Skolverkets riktlinjer har varit otydliga så tycks
skolorna ha mycket lika innehåll i sina åtgärdsprogram. 

Den höga svarsfrekvensen på vår enkät att arton av tjugo tillfrågade svarade tyder på ett stort 
intresse och engagemang i utarbetandet av åtgärdsprogram. Kanske programmet snart 
kommer vara ännu mer en naturlig del i skolans arbete för att stödja elever i behov av särskilt 
stöd så som det var tänkt i SIA-utredningen 1974. 

Den tveksamhet vi båda kände till åtgärdsprogrammet som pedagogiskt arbetsverktyg har 
under arbetets gång försvunnit och funderingarna på nödvändigheten av ett enhetligt program 
utarbetat av Skolverket känns inte aktuellt längre. Vi ser att i våra enkätsvar finns det en röd 
tråd och alla verkar ha en stor kunnighet i att utarbeta ett åtgärdsprogram för de elever som är 
i behov av särskilt stöd.

Till vidare forskning skulle vi kunna föreslå att en undersökning i och varför många av 
åtgärdsprogrammen fortfarande gör eleven till ensam bärare av de problem skolan önskar 
åtgärda. Det är bland annat orsaken till att Skolverket har givit ut Allmänna råd för arbete med 
åtgärdsprogram (2008) och då kan man läsa att redan i SIA-utredningen tas det upp hur viktigt 
det är att ha kännedom om elevens relationer till andra och arbetsförhållandena i skolan för att 
kunna se helheten i problemen. 



28

Referenser

Asp-Onsjö, L.(2006). Åtgärdsprogram-dokument eller verktyg? Göteborgs universitet

Goodman, J & Bond,L (1993) The individualized education program: A retrospective critique

Grundskoleförordningen (1994:1194) Regeringskansliets rättsdatabaser. Utskrivet 2007-03-20 

Högberg.B. (2007)Planering som social process om delaktighet och barnens bästa. 
Studentlitteratur

Persson, B. (2002). Åtgärdsprogram i grundskolan, förekomst, innehåll och användning.
Göteborgs universitet. 

Skolans arbetsmiljö.(1973) SIA-utredningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Skolverket.(2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan.
Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm:
Liber.

Skolverket.(2008) Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. Stockholm:Skolverket

Trost,J. (2007) Enkätboken. Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Wahlund, B.(2002). Åtgärdsprogram-för vad och för vem? LHS:Stockholm.

Wingård.B.(2007) Åtgärdsprogram-för vems skull? Stockholm IOL

Öhlmér.I. (2004).Åtgärdsprogram ett verktyg i skolans vardag Västerås.IÖ respons

Internetadresser

http://www.google.se

http://www.susning.nu



29

      Informationsbrev till rektor/specialpedagog på Er skola. Bilaga 1

Hej!
Vi är två studenter vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Inför vår C-uppsats som har titeln  ”Åtgärdsprogram-ett historiskt pedagogiskt arbetsverktyg”
önskar vi Er medverkan och hjälp, så vidare forskning kan ske inom området.

Därför kommer vi om cirka en vecka att ställa några frågor angående åtgärdsprogrammets 
utformning och användning. Med den följer ett missivbrev med tydligare information.

Med vänlig hälsning Carina. Cedergren. 070 3733087              Karin. Örtqvist  070 1715618
                                 carina.cedergren@upplands-bro.se           karin@cronstrom.com

                                                              

.
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                    Stockholms universitet                                Bilaga 2
                                         Lärarhögskolan i Stockholm

                                      Till skoledare/specialpedagog.

Vi är två studenter vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet som håller 
på att skriva en C-uppsats. Den kommer att belysa hur åtgärdsprogram används idag i våra 
grundskolor.

För att få svar på våra frågeställningar skulle vi vara tacksamma om rektor eller 
specialpedagog på Er skola kan avvara tio minuter för att besvara vår enkät och skicka tillbaks 
den i medföljande färdigfrankerade kuvert senast den 10/3.

Enkäten är anonym och kommer att behandlas helt konfidentiellt. Enskilda rektorer och 
specialpedagoger kommer inte kunna identifieras och ej heller de utvalda skolorna. När 
uppsatsen är klar kommer de insamlade enkäterna att förstöras. Vår undersökning följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.

Om det vore möjligt så skulle vi dessutom önska att ni skickade med ett exemplar av det 
åtgärdsprogram ni använder Er av. Eventuella texter som visar vilken skola de kommer ifrån
tas bort så att även dessa dokument blir anonyma.

Om ni har några frågor eller funderingar angående enkäten är ni välkomna att ringa eller 
maila någon av oss.

Tack för er medverkan!

Med vänliga hälsningar.

Carina Cedergren                                                         Karin Örtqvist
Tel: 070 3733087                                                         Tel: 070 1715618
Mailadress: carina.cedergren@upplands-bro.se          Mailadress:  karin@cronstrom.com
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                            Stockholms Universitet.                                    Bilaga 3
Carina Cedergren.

Karin Örtqvist.
Markera med ett kryss svarsalternativ/alternativen  som passar er.  (X)

I vår undersökning vill vi ta reda på om det är någon skillnad på åtgärdsprogrammens 
utformning eller användning beroende på om Er anställning är i en kommunal grundskola 
eller fristående grundskola.

1. Är Ni anställd på en kommunal grundskola?   Ja     Nej 
2. Är Ni anställd på en fristående grundskola?    Ja     Nej 

Vår undersökning grundar sig på åtgärdsprogrammens användningsområden.

3. Använder Ni åtgärdsprogram i Er skola? Ja   Nej 
4.  Använder Ni en färdig modell ?  Ja   Nej 
5.  Tycker Ni att åtgärdsprogram är ett bra arbetsverktyg? Ja   Nej 
6.  Om nej, använder Ni löpande protokoll? Ja   Nej  Annat  
                       

7.  I vilket eller vilka sammanhang skriver Ni åtgärdsprogram? 
    Svårigheter att uppnå målen?       Koncentrationssvårigheter?  
    Annat  ………………………………………………………………..

8.  Vilka av dessa punkter brukar finnas i Ert åtgärdsprogram?
   
     Elevens starka sidor        Elevens svaga sidor   
     Långsiktiga mål              Kortsiktiga mål                                
     Uppföljning                    Utvärdering    
     Ansvariga för stödinsatser  
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9.  Vem eller vilka ansvarar för upplägget i Er skola?
     Specialpedagog      Rektor        Ansvarig lärare      Kommun             
     Annan   …………………………………………………

10. Vilka deltar i upprättandet av åtgärdsprogram?
      Specialpedagog         Rektor           
      
     Ansvarig lärare   Omsorgspersonal             
     
     Föräldrar       Elev              

    Annan   ………………………………….

11. Hur ofta i genomsnitt har Ni uppföljning på åtgärdsprogrammet?
     Varje vecka      Varannan vecka              
     
     Var tredje vecka       Var fjärde vecka            
     
     Mer sällan än var fjärde vecka     Inte alls    

12. Vid byte av skola följer åtgärdsprogrammet med då?   Ja     Nej  
Om Nej, förklara nedan varför.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

13. Är åtgärdsprogram en offentlig handling?  Ja     Nej  

14. Är åtgärdsprogram sekretessbelagt? Ja      Nej  

15. Förvarar ni Era åtgärdsprogram inlåsta? Ja      Nej  

16. Vem förvarar Era åtgärdsprogram? Rektor     Specialpedagog    Arbetslag   
     Ansvarig lärare      Annan  ………………………………………………………...
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17. Vet Ni hur åtgärdsprogram rent historiskt har uppkommit?  Ja    Nej  

Om  Ja , hur har det uppkommit? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18. Fördelar Ni ser att använda åtgärdsprogram som ett arbetsverktyg.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

19. Nackdelar att arbeta med åtgärdsprogram.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Annat som ni vill kommentera eller låta oss ta del av.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tack för er medverkan!

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Carina. Cedergren. 070 3733087
carina.cedergren@upplands-bro.se

Karin. Örtqvist  070 1715618
karin@cronstrom.com
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                TACK!                                                        Bilaga 4

För att ni visade intresse för vår enkätundersökning. Vi har haft stor nytta av era svar. 
Om ni är intresserade av vår uppsats så kan ni maila till någon av oss så skickar vi den per 
mail till er.

Med vänliga hälsningar
Carina Cedergren och Karin Örtqvist

carina.cedergren@upplands-bro.se            karin@cronstrom.se


