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Sammanfattning 

Åtgärdsprogram ska skrivas då en elev riskerar att inte nå skolans mål. Åtgärdsprogrammet ska 

vara ett tydligt verktyg som är gemensamt utarbetat av skolan och hemmet, till hjälp för eleven 

att nå målen. Begreppet åtgärdsprogram har funnits sedan 1974, men har inte nått full 

genomslagskraft i skolan. Elevers rättigheter tillgodoses inte fullt ut. 

 

Enkätundersökningar och utvecklingsarbeten på skolor har indikerat att skolpersonal känner till 

skolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, men tycker 

inte att det är ett användbart verktyg. Detta har gjort oss nyfikna på att få veta mer om vad det 

kan bero på. För att få en djupare förståelse för hur några lärare och rektorer tänker om och 

arbetar med åtgärdsprogram, bestämde vi oss för att göra fokusgruppsintervjuer. 

 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes i tre olika kommuner. Det visade sig att lärares och 

rektorers tankar om åtgärdsprogram till stor del liknade varandra. Arbetet resulterade i sex olika 

teman: rättighet/skyldighet, samarbete, stigmatisering, makt, dokumentation och skolutveckling.  

 

Studien har visat på lärares och rektorers önskan om och arbete med att göra det bästa för 

eleverna, men visar också en osäkerhet i det praktiska arbetet med åtgärdsprogram. Vi har 

kunnat se att utvecklingsarbete med åtgärdsprogram huvudsakligen sker på individ- eller 

gruppnivå, hos den enskilde läraren eller i arbetslaget. Det är ovanligt med ett gemensamt 

arbetssätt för hela skolan som organisation. Skolorna har inte satsat tid på gemensam utbildning 

eller gemensamma diskussioner.  

 

Studien har också visat att lärares arbetsbelastning är hög. Kraven på dokumentation har ökat 

och resurserna i skolan minskar. Vi ser en risk att åtgärdsprogrammen skrivs utifrån den 

enskilda skolans resurser, istället för utifrån elevers rättigheter att nå målen.  

 

Våra slutsatser i vår studie är att det är av stor vikt att finna ett gemensamt arbetssätt med 

åtgärdsprogram, som är tydligt för hela skolan som organisation. Att kompetenta lärare och 

rektorer, känner till regler, riktlinjer och håller sig à jour med ny forskning är en förutsättning 

för detta, samt att lärarna ges möjlighet att utföra de uppgifterna.  

 

Framtida forskningsämnen inom detta område kan vara att se hur skolor gör som kan utgöra 

goda exempel för hur man kan använda åtgärdsprogram som ett arbetsverktyg och där eleverna 

når målen. 

Nyckelord 

Fokusgrupp, kvalitativ, specialpedagogik, särskilt stöd, åtgärdsprogram. 
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Inledning 

Åtgärdsprogram ska enligt Skolverket (2008b) syfta till att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. 

Åtgärdsprogrammet är tänkt som ett redskap att använda för skolans personal när det gäller planering 

och utveckling av den pedagogiska verksamheten. På så sätt skulle också lyckade åtgärdsprogram 

kunna vara en kunskapsbank för skolor, när man möter elever i svårigheter. Åtgärdsprogrammen ska 

vara dokument som är tydliga, levande verktyg och utarbetade tillsammans med elever och föräldrar. 

Programmet ska tydligt visa hur man arbetar för elevens måluppfyllelse. Men har det blivit så? 

 

Under vår specialpedagogutbildning har vi flera gånger återkommit till begreppet åtgärdsprogram, då 

det ska användas för elever i behov av särskilt stöd. Vi har genomfört litteraturstudier, 

enkätundersökningar, intervjuer och utvecklingsarbete kring åtgärdsprogram. 

 

Under våra samtal och intervjuer har vi dock inte hört lärarna tala om åtgärdsprogram som en 

framgångsfaktor för skolan. Det har gjort oss nyfikna på att få en djupare förståelse för hur de tänker 

och arbetar kring utarbetandet av åtgärdsprogram. Upplevs åtgärdsprogrammet som en plikt eller är 

det ett användbart verktyg i skolan och i så fall varför? 

 

För att få ökad kunskap om detta har vi läst om åtgärdsprograms historik, riktlinjer, tidigare forskning 

och om hur åtgärdsprogram används i Sverige och några andra länder. Under vårterminen 2008 

genomförde vi ett utvecklingsarbete kring åtgärdsprogram på två skolor. Arbetet innebar att vi 

genomförde en utbildning för arbetslagen i att skriva åtgärdsprogram. En enkätstudie genomfördes i 

kursen specialpedagogik och forskning under höstterminen 2008. I den frågade vi lärare om de varit 

med om att upprätta åtgärdsprogram och om de tyckte att åtgärdsprogrammen fungerade som ett bra 

verktyg för eleven att nå målen. Resultatet visade att de flesta lärare hade upprättat åtgärdsprogram 

och ansåg att åtgärdsprogram helt eller delvis var ett bra verktyg att nå målen. Dessa arbeten ledde till 

en vilja och lust att ta reda på mera om hur lärare tänker kring detta. I fokusgruppsintervjuer har vi 

försökt närma oss lärares och rektorers tankar om åtgärdsprogram. 

Att utarbeta åtgärdsprogram 

Historik 

Begreppet åtgärdsprogram, skriver Skolverket (2001), har funnits sedan 1976, då riksdagen efter SIA-

utredningen beslutade att sådana planer skulle upprättas. Skolan skulle komma bort från individuella 

undervisnings- och träningsprogram. Stödet till eleven skulle utgå från ett helhetsperspektiv: innehåll i 

undervisning, arbetsformer, arbetssätt och relationer. Eleven och föräldrarna skulle ha en aktiv roll i 

utarbetandet av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen skulle utvecklas från att vara ett dokument 

som måste skrivas och som skrevs av en speciallärare, till att bli ett levande dokument som nyttjades 

av alla inblandade. Efter skrivningen kring åtgärdsprogram i SIA-utredningen, hade den då nya 

läroplanen Lgr 80 infört krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas. Enligt Läroplan för det 



 

 

obligatoriska skolväsendet (1994) är rektor ansvarig för grundskolans resultat inom givna ramar och 

ansvarar för följande punkter med specialpedagogiska förtecken:  

 

 Utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det särskilda stöd 

och den enskilda hjälp de behöver. 

 

 Anpassningen av resursfördelningen och stödåtgärderna till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör. (sid. 17) 

 

Internationella riktlinjer 

Vid en konferens ordnad av Unesco och den spanska regeringen i Salamanca 1994, då 92 regeringar 

och 25 internationella organisationer deltog, antogs Salamancadeklarationen (2001). Den skulle utgöra 

ett stöd för länder angående principer, riktlinjer och praxis vid arbete med elever i behov av särskilt 

stöd. Deklarationens grundtanke är att arbeta för en skola som respekterar olikheter och stödjer 

individuella behov. Skolorna ska så långt som möjligt inkludera alla elever. Skolan ska utveckla en 

pedagogik som kan ge framgång åt alla och som försöker ändra diskriminerande attityder och utveckla 

ett integrerat samhälle. ”Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett samhälle 

som har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter”. (s.22) 

 

I deklarationen sägs att barn med behov av särskilt stöd ska få allt det extra stöd de behöver för att 

kunna undervisas effektivt och att en integrerad skolgång är det bästa sättet att bygga upp solidaritet 

mellan människor.  

 

För att skolan ska lyckas menar man i Salamancadeklarationen (2001) att en effektiv samverkan och 

lagarbete är nödvändig för att tillgodose elevernas behov. Behovet av samverkan gäller såväl mellan 

personalen i skolan, som mellan föräldrar och skolpersonal. ”Föräldrarna är prioriterade partners 

beträffande deras barns behov i undervisningen…” (s.41) 

 

UNESCO (2001) har tagit fram ett material för att bidra till utvecklandet av inkluderande och 

pedagogiska miljöer i medlemsländerna. För att få till stånd en kvalitetssäkring i skolorna 

rekommenderas olika slag av planer för undervisningen av de elever som har de största svårigheterna. 

Fördelarna med sådana åtgärdsprogram är enligt UNESCO att ta hänsyn till elevens individuella 

behov och att alla parter är delaktiga i arbetet kring dessa planer. 

 

-they ensure that teachers take the needs of individual students into account in their planning 

-they ensure that the necessary teaching resources and materials are available in the classroom  

-they provide a means whereby teachers, external specialists, parents and the student her/himself 

can plan together. (s.57) 

 

UNESCOS (2001)  menar också att det finns risker med användande av åtgärdsprogram och skriver att 

fokus till stor del läggs på individen utan hänsyn till gruppens betydelse och att planerna riskerar att i 

begränsad omfattning rikta sig mot läroplansmålen. Åtgärdsprogrammens innehåll skall, enligt 

UNESCO (2001), fokusera på elevens problematik såväl som på situationen i klassrummet och skolan.  



 

 

 

-they focus on the individual student in isolation and take too little account of any barriers to 

learning in the school environment (such as inappropriate teaching or inadequate teaching 

materials) 

-they tend to plan for individual programmes which are separate from the mainstream curriculum 

and can become very narrow 

-the individual programmes they prescribe tend to underestimate the importance of peer learning 

and support. (s. 57)  

Nationella riktlinjer 

I den svenska grundskolan är det lagstadgat att åtgärdsprogram ska skrivas om en elev inte förväntas 

klara skolans kunskapsmål. Skolverkets (2008b) skrift ”Allmänna råd och kommentarer” refererar till 

grundskoleförordningen kap 5 för bestämmelser om särskilt stöd i grundskolan: 

 

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

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet 

utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 

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

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

skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. (sid. 17) 

 

I regeringens proposition, 1998/99:105 kan man läsa att åtgärdsprogram ska omfatta elevens hela 

skolsituation. Det betyder att hela skolans organisation berörs. 

 

Av åtgärdsprogrammet bör framgå vad man vill söka åstadkomma samt med vilka medel och 

metoder man vill arbeta. Arbetet med åtgärdsprogrammet bör vara en process i vilken eleven själv 

ges en aktiv roll vid analysen av skolsvårigheterna samt vid utformningen och genomförandet av 

programmet.(sid.22) 

 

Rektor är enligt Skolverket (2008b) ansvarig för att behovet utreds men i praktiken är uppdraget i 

regel delegerat till ansvarig lärare. Läraren ska ge möjlighet för elev, vårdnadshavare och arbetslagets 

personal att delta vid utredning och utarbetande av åtgärdsprogram. Skolverket (2008a) påpekar vikten 

av att alla känner sig delaktiga i processen.  

 

Skolverkets (2008b) rekommendationer när man skriver åtgärdsprogram är att: Uppmärksamma, 

Utreda, Utarbeta och genomföra åtgärdsprogram samt Följa upp och utvärdera. Skolverket (2001) 

beskriver även att det viktiga inte behöver vara det skrivna åtgärdsprogrammet utan det 

förändringsarbete som det sätter igång. Skolverket (2008b) uttrycker också en förhoppning om att 

lyckade åtgärdsprogram kan bli en kunskapsbank för skolan som på så sätt bidrar till skolutveckling. 

 

Med utvärdering av åtgärdsprogram som stöd för gemensamma samtal och reflektioner kan skolan 

skapa en kunskapsbank för att stödja lärarnas och hela personalens professionella utveckling. 



 

 

Åtgärder som visat sig framgångsrika i vissa sammanhang kan göras till utgångspunkt för 

personalens gemensamma tillvägagångssätt. (s.9) 

 

Dokument som skrivs eller upprättas och som förvaras på skolan, är allmänna handlingar enligt 

Skolverket (2008b). Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. Det kan innehålla känsliga uppgifter 

vad det gäller integritet och omfattas då av sekretess.  

Tidigare forskning och undersökningar 

Internationellt perspektiv 

För att få perspektiv på det svenska arbetet med åtgärdsprogram ville vi studera hur man gör i några 

andra länder. Skolverket (2003) ger några exempel från USA, Storbritannien och Norge.  

 

USA 

Enligt Skolverket (2003) har åtgärdsprogram använts i USA sedan 1970-talet. De heter Individual 

Educational Programs (IEP) och är en form av kontrakt mellan skola och hem. Man ville få till stånd 

en förändring av skolans syn på elever i olika slag av svårigheter genom dessa IEP. Under 1980-talet 

riktades från forskarhåll kritik mot både IEP:s innehåll och efterlevnad eftersom programmen ansågs 

vara individfokuserade och inte behandlade undervisningen och skolmiljön. 

 

Under 1990-talet har IEP knutits till en lag, där ramarna för delstaternas specialpedagogiska 

verksamhet lagts fast. Syftet med planerna är dels att tillgodose behoven hos elever med svårigheter i 

skolarbetet, dels att sätta press på skolan att fördela resurser, så att eleverna verkligen får den hjälp de 

har laglig rätt till. Ungefär tolv procent av eleverna i USA har en IEP. Eleven ska så långt som möjligt 

delta i samma lärandemiljö som övriga elever och även göra samma prov. 

 

Menlove, Hudson och Suter (2001) refererar till en undersökning från 1999 i den amerikanska 

tidskriften ”Teaching Exceptional Children” där man har studerat de amerikanska IEP-programmen, 

genom fokusintervjuer med lärare.  Det visade sig att klasslärarna inte kände sig delaktiga vid 

utformandet av IEP. De upplevde att det ofta var specialpedagogens möte och visste inte vilken roll de 

skulle inta i mötessituationen. Dokumentet var ofta fokuserat på specialpedagogens insatser och 

handlade mindre om hur man skulle arbeta i klassrummet. Klasslärarna kunde därför uppleva dem som 

orealistiska och visste inte hur de skulle arbeta utifrån planerna, men skrev ändå på dokumentet. 

 

I ytterligare en amerikansk studie har Lee-Tarver (2006) undersökt om lärare tycker att IEP är ett bra 

instrument i undervisningen. Han menar att en attitydförändring till IEP kan märkas bland lärare på 

senare år. Studien visar att de vanliga lärarna blir alltmer involverade i användandet av IEP, i takt med 

att elever i behov av särskilt stöd inkluderas i klasserna. Han påpekar i artikeln att inkluderade elever 

får bättre självförtroende, bättre kamratkontakter och lyckas bättre i skolarbetet. Majoriteten av lärarna 

såg upprättandet av IEP som ett teamarbete. De menade att IEP var en hjälp att strukturera och 

organisera undervisningen. Men fortfarande finns en relativt stor andel pedagoger, mer än en fjärdedel, 

som inte ser IEP som ett användbart redskap. Lee-Tarver (2006) påpekar att det är viktigt att lärare får 

fortbildning i hur man skriver IEP och väljer mål. Nya lärare behöver få mentorer och träning i detta.  



 

 

 

Storbritannien 

Enligt Skolverket (2003) ser situationen annorlunda ut i Storbritannien, jämfört med USA där 

åtgärdsprogrammen får konsekvenser i den vanliga verksamheten i skolan. I Storbritannien är det ofta 

den enskilde elevens svårigheter och behov av stöd det fokuseras på. I liten utsträckning är det tankar 

kring att man exempelvis behöver göra förändringar i lärandemiljön. Det som bland annat ingår i IEP i 

Storbritannien är en form av utredning, vilka hjälpmedel eleven kan tänkas behöva, vilken hjälp 

hemmet kan bistå med och vilka mål som eleven har möjlighet att nå.  

 

Skolverket (2003) anger att ungefär 9 – 12 procent av de brittiska eleverna har åtgärdsprogram och att 

de fått betydligt bättre genomslag i Primary school (ca 5-11år) än i Secondary school (ca 11-16 år). 

Något krav på delaktighet för elever och föräldrar finns inte, men rekommendationen är att de hålls 

informerade om åtgärdsprogrammens innehåll. Åtgärdsprogrammen är fokuserade på information av 

till exempel psykologisk och medicinsk karaktär. Informationsmassan har inneburit att de varit svåra 

att arbeta med, vilket medfört rekommendationer om att begränsa åtgärdsprogrammens innehåll.  

Norge 

I Norge finns en lagstadgad rätt för elever i behov av särskilt stöd, att få en s.k. individuell 

opplæringsplan. En sakkunnig bedömning ska ha gjorts för att en elev ska kunna få särskilt stöd. 

Eleven själv eller elevens föräldrar har rätt att kräva en sådan bedömning. Planen ska ge anvisningar 

om när åtgärdsprogram ska användas och vad de skall syfta till. Om eleven får ett åtgärdsprogram 

innebär det att eleven inte längre följer normalstudieplanen. Åtgärdsprogrammet ses som ett kontrakt 

mellan skolan och hemmet. En skillnad mellan Sverige och Norge är att läraren i Norge är skyldig att 

rapportera till kommunen och till elev och föräldrar, vilka stödåtgärder som eleven har fått och hur 

stödet har bidragit till elevens utveckling, skriver Skolverket (2003). 

 

Nationellt perspektiv 

Persson (2002) gjorde på uppdrag från Skolverket en undersökning om förekomst, innehåll och 

användning av åtgärdsprogram, i en rikstäckande studie. Tjugo procent av landets grundskolor deltog i 

enkätundersökningen i en första omgång. Studien följdes upp av två kompletterande fallstudier där tio 

skolor ingick. I dessa gjordes intervjuer av skolpersonal, elever och föräldrar, observationer samt 

analyser av åtgärdsprogram.  

 

I genomsnitt hade, enligt Persson (2002), 13 procent av eleverna i grundskolan åtgärdsprogram. Det 

bedömdes dock att 21 procent hade behov av särskilt stöd. Läs och skrivsvårigheter och 

socioemotionella problem dominerade som orsak till att åtgärdsprogram skrevs. Som åtgärd svarade 

en stor andel av pedagogerna att anpassning av arbetsformer och/eller arbetssätt var det vanliga. I 

ganska stor utsträckning anpassade man också läromedlen. Förslag med placering av elev i liten grupp 

var inte särskilt vanlig.  

 

En stor andel av lärarna, ansåg att de åtgärder man kom överens om i åtgärdsprogrammen blev 

genomförda samt att de beskrivna målen också uppfylldes. Resultaten i undersökningen visar att 

åtgärdsprogrammen ansågs betydelsefulla för det pedagogiska arbetet trots att åtgärderna enligt 

Persson (2002), framför allt var fokuserade på individen och sällan tog upp grupp- och 



 

 

organisationsperspektivet. Studien visar också att ansvarsfördelningen blev tydlig i arbetet med 

åtgärdsprogram även om den verkliga delaktigheten från föräldrarna var begränsad. De elever som 

intervjuades beskrev också en känsla av maktlöshet då föräldrar och pedagogisk personal diskuterade 

elevens svårigheter. 

 

Wingård (2007) har tillsammans med 48 studenter från det specialpedagogiska programmet analyserat 

åtgärdsprogram. Varje student samlade in fem åtgärdsprogram, som sedan analyserades av gruppen. I 

rapporten framgår framförallt två aspekter. Det var avsaknaden av utredning inför ett upprättande av 

åtgärdsprogram samt avsaknad av målsättning. Wingård beskriver också att åtgärdsprogram ofta skrivs 

ur ett individperspektiv och sällan behandlar elevens hela skolsituation. Åtgärdsprogrammen följer i 

liten utsträckning de olika styrdokument som finns. Åtgärderna är till största del behandlande. 

Förebyggande arbete och/eller skolutvecklingsarbete förekommer nästan inte alls.  

 

Asp-Onsjö (2006) har genom enkäter och fallstudier i en kommun analyserat och studerat hur 

åtgärdsprogram utarbetas och används. Enligt författaren är åtgärdsprogram exempel på den 

dokumentationskultur som växte fram under 1980-talet, då decentralisering och målstyrning ställde 

ökade krav på dokumentation. Andra exempel är skolplan, lokala arbetsplaner, verksamhetsplan, 

kvalitetsredovisning och individuell utvecklingsplan. Arbetet med åtgärdsprogram skulle ”… stärka 

skolans möjligheter att ta emot så gott som alla elever i den reguljära verksamheten”. (s.13) 

 

Enligt Asp-Onsjö (2006) förekommer olika diskurser på olika skolor. Delegationsdiskurser 

förekommer, där ansvaret för elever i behov av särskilt stöd delegeras.  Rektor delegerar ansvaret till 

studierektor, som delegerar ansvaret till specialpedagogen, som delegerar ansvaret till klassläraren. I 

slutändan blir klassläraren ensam ansvarig för ett stort, ambitiöst åtgärdsprogram och uppdrag, men 

har svårt att få tid och möjlighet att utföra detta i vardagen.  

 

Vid den expertinriktade diskursen kan man se en liknande situation, menar Asp-Onsjö (2006). 

Åtgärdsprogrammet skrivs inte i dialog och samförstånd mellan alla parter. Experterna blir starkt 

tongivande i ett hierarkiskt mönster. Klassläraren har minst att säga till om då åtgärdsprogrammet 

utformas. Specialpedagogen, skolpsykologen eller logopeden blir tongivande. Höga ideal sätts upp, 

som sedan blir svåra att följa i klassrummet. Experterna ger förslag till åtgärder, som klassläraren ser 

som komplicerade eller ogenomförbara. 

 

Asp-Onsjös (2006) studie visade att det är mer än dubbelt så många pojkar än flickor som har 

åtgärdsprogram.  Resultatet tolkades, enligt författaren, så att pojkars behov av stöd i högre 

utsträckning tillgodosågs än flickors.  

 

Studiens resultat tyder på att det viktigaste för att lyckas med åtgärdsprogram inte är att de är ambitiöst 

och formellt utarbetade på organisations-, grupp och individnivå. Vid flera tillfällen, visar sig de enkla 

åtgärdsprogrammen vara de som fungerar bäst. När problematiken är tydlig, fungerar enkla 

åtgärdsprogram. Mer komplicerade lärandesituationer ställer större krav på utredning och kartläggning 

av situationen. Enkla åtgärdsprogram liknar IUP, men skiljer sig enligt Asp-Onsjö (2006) åt, genom 

att åtgärdsprogrammet uppmärksammar elevens skolsituation. Fördelar med åtgärdsprogrammet kan 

vara att en elev som befinner sig i en komplicerad situation får uppmärksamhet och förhoppningsvis 

stöd. Nackdelen kan vara att eleven kan känna sig utpekad, stigmatiserad, men i studien kan man se att 

det finns en relativt hög grad av medvetenhet om det hos pedagogerna. 



 

 

 

Rektors roll och agerande är avgörande för elever i behov av särskilt stöd, menar Asp-Onsjö (2006). 

En rektor som vill utveckla verksamheten, för att möta elever utifrån deras behov är av stor betydelse. 

I praktiken kan det betyda att rektor samlar in, läser, kommenterar vid behov, skriver på och arkiverar 

åtgärdsprogram. Rektors intresse och engagemang kan vara ett sätt att höja kvaliteten på 

åtgärdsprogram och bidrar på så sätt också till skolutveckling, menar Asp-Onsjö. 

 

Arbete med åtgärdsprogram förefaller att accentuera eller förstärka sättet man redan arbetar på. I 

en inkluderande verksamhet stöder arbete med åtgärdsprogram inkludering genom att olika 

pedagogiska strategier analyseras och samordnas. I en exkluderande verksamhet, däremot, 

förstärks den exkluderande tendensen genom att programmet snarare befäster synen på individen 

som bärare av sin problematik. Eleven stigmatiseras och de berörda parterna går miste om den 

dialog som skulle komma till stånd. Åtgärdsprogram kan därmed snarast ses som en indikator på 

hur verksamheten fungerar. (s.204) 

 

Åtgärdsprogram utformas, enligt Asp-Onsjö (2006), genom samtal. Den som behärskar språket, vilket 

i regel är institutionen skolan, blir den som får makten över samtalet och därmed åtgärdsprogrammet. 

Det är vanligt att personalen pratar ihop sig och inventerar möjligheter inför mötet med föräldrar och 

elev. Författaren menar att det är viktigt att vara tydlig och öppen med att det är så man arbetar, 

eftersom det får konsekvenser för elevers och föräldrars möjligheter till reellt inflytande. Författaren 

skriver: ”Det problematiska, enligt mitt sätt att se, är inte i första hand att skolan har 

tolkningsföreträde, utan att föräldrar och elever uppvisar en så hög grad av undergivenhet” (s.202). 

Hon menar att elevers och föräldrars aktiva medverkan är en förutsättning för verksamma 

åtgärdsprogram och måluppfyllelse men har ofta inskränkt sig till synpunkter och godkännande av ett 

redan färdigproducerat dokument som skolan producerat. För att bryta detta mönster föreslår Asp-

Onsjö att föräldrar och elever ges möjlighet att bjudas in redan i initialskedet och menar att det är av 

betydelse att personalen är medveten om vilken typ av kommunikation som förs.  

 

Jakobsson (2002) har studerat skolsituationer för elever som har fått en syndromdiagnos. I studien 

beskrivs olika typer av kommunikation mellan skolan och hemmet. Kommunikation kan vara låst, 

sluten eller öppen. Den låsta kommunikationen innebär att hem och skola undanhåller information för 

varandra. Båda parter överväger noga vad man säger till den andre. Missuppfattningar och 

mytbildningar om den andra parten är vanligt. 

 

Den slutna kommunikationen sker på den ena partens villkor. Det händer att skolan kallar till möte om 

utarbetande av åtgärdsprogram. Jakobsson betonar att det då inte blir något riktigt möte, då åtgärderna 

redan i princip är bestämda och föräldrarna bara förväntas godkänna dem genom sin underskrift. 

 

Hon beskriver fortsättningsvis att i den öppna kommunikationen är skolan och hemmet jämbördiga 

partners. Föräldrar och pedagoger ser varandra som resurser med ett gemensamt ansvar för barnets 

utveckling och ett förtroende finns för den andra parten. 

 

Andreasson (2007) har studerat hur elevers svårigheter och identiteter skrivs fram i vad författaren 

benämner som elevplaner, dokumentation av elever i behov av särskilt stöd. Hon menar att den 

nuvarande skoldiskursen säger att eleven ska vara ansvarstagande och kunna söka sin egen kunskap. 



 

 

Idealeleven behöver inte kontrolleras utan är självreglerande, aktiv och motiverad. Läraren är också 

del i denna diskurs och förknippas inte med disciplinära åtgärder.  

 

Elever i behov av särskilt stöd skrivs fram i elevplanen utifrån denna diskurs och visar elevens 

tillkortakommanden samt tydliggör att eleven inte har de kompetenser som skolan eftersträvar. 

Andreasson (2007) menar att många elever redan kan vara medvetna om detta, men att planen nu blir 

en bekräftelse på att eleven är en icke-kompetent elev. Författaren menar också att pedagogernas egna 

upplevelser och känslor kan komma att påverka hur eleven skrivs fram. Eleven konstrueras genom 

särskiljning från den ideala eleven och genom språk och uttryck som elev i behov av särskilt stöd, 

skapas ett ”vi och dom”. 

 

I elevplanerna är det vanligare med beskrivningar knutna till elevernas egenskaper och svårigheter 

snarare än till elevers kompetens, menar Andreasson (2007). Hon anser i stället att det är viktigt att ge 

en nyanserad helhetsbild av eleven. Beskrivningen i planen kan vara avgörande för hur eleven kommer 

att uppfatta sig själv, liksom hur andra kommer att uppfatta eleven framöver. När eleven undertecknar 

sin elevplan, och gång efter gång möter beskrivningar av samma beteende och svårigheter, kan det 

vara lätt att identifiera sig med elevplanens beskrivning, menar Andreasson. 

 

Fler pojkar än flickor får specialundervisning. Studien visade också att det finns skillnad i hur flickor 

och pojkar skrivs fram. Flickor beskrevs i högre grad utifrån sin personlighet, medan pojkar i högre 

grad beskrevs utifrån sina svårigheter. Författaren menar att det också finns en tendens att flickors 

svårigheter utreds i lägre grad än pojkars. 

 

Andreasson (2007) har även granskat de mål som finns beskrivna i elevplanerna. Målen var dels 

kunskapsmål och dels sociala fostransmål.  Många gånger beskrevs de sociala fostransmålen, som en 

förutsättning för eleverna att nå kunskapsmålen. Andreasson menar att det kan tolkas som att de 

sociala fostransmålen blir ett verktyg för att nå kunskapsmålen eller som att de sociala målen har fått 

ett tydligt genomslag i skolan och ses som betydelsefulla i sig själva.  Detta kan innebära en risk för att 

de kunskapsmässiga stödinsatserna inte kommer igång snabbt nog. Det är viktigt att arbeta med båda 

sortens mål parallellt, menar författaren. 

 

Det vi skriver om en annan människa kan aldrig vara neutralt, enligt Andreasson (2007). Elevplanerna 

bevaras och arkiveras och det är viktigt att vara insiktsfull och medveten om sitt uppdrag, när man 

skriver denna text. Det skrivna ordets makt behöver lyftas fram och medvetandegöras, menar 

Andreasson. 

 

Att pedagoger skriver fram elever oreflekterat eller ibland till och med aningslöst, innebär inte att 

orden och texten kan komma att upplevas som mindre svår eller smärtsam för eleven, då han eller 

hon läser sin elevplan och även undertecknar den. Texten kommer att finnas kvar och det är en text 

som eleven behöver återvända till gång på gång under sin skolgång. (s.185) 

 

Andreasson (2007) poängterar att lärare alltid i sin yrkesutövning ska bemöta eleverna med respekt för 

deras person och integritet. Författaren menar att det är viktigt att ta hänsyn till detta i skrivandet av 

elevplanen, då eleven står i ett beroendeförhållande till läraren. 



 

 

Problemformulering 

Redan 1976 kom enligt Skolverket (2003) begreppet åtgärdsprogram in i skolans styrdokument. 

Begreppet innebar att stöd till eleven skulle utgå från ett helhetsperspektiv och att elev och föräldrar 

skulle ha en aktiv roll i utarbetandet. Internationella riktlinjer ger liknande direktiv, där skolan ska 

arbeta för en skola för alla och stödja individens behov.  

 

Enligt Persson (2002) utarbetas inte åtgärdsprogram för alla elever som behöver det. Lärare skriver 

inte heller, enligt Wingård (2007), utifrån de riktlinjer som finns i styrdokumenten. 

 

Efter att ha läst om åtgärdsprogram ur ett internationellt och ett nationellt perspektiv och ha genomfört 

en enkätstudie blev vi nyfikna på att få veta mer och få en djupare förståelse för vilka möjligheter och 

svårigheter lärare upplever i arbetet med åtgärdsprogram. 

Syfte 

Att beskriva, reflektera och få en ökad förståelse för hur några lärare och rektorer tänker om och 

arbetar med åtgärdsprogram, samt vilka möjligheter och svårigheter de upplever. 

Frågeställningar 

 Hur går det till när åtgärdsprogram utarbetas? 

 Hur används åtgärdsprogrammet i skolarbetet? 

 Vad ser lärare och rektorer som möjligheter respektive svårigheter med åtgärdsprogram? 

 Hur ser lärare och rektorer på kopplingen mellan åtgärdsprogram och skolutveckling? 

Metod och genomförande 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vilken metod vi använt för att genomföra 

undersökningen och hur analysarbetet av det insamlade materialet gått till. Vi berättar också hur 

urvalet av intervjupersoner gått till och hur vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna. Vi redogör även 

för hur arbetsfördelningen varit under arbetets gång.  

 

Under vår specialpedagogutbildning har vi flera gånger återkommit till begreppet åtgärdsprogram. Vi 

har genomfört litteraturstudier, enkätundersökningar, intervjuer och utvecklingsarbete kring 



 

 

åtgärdsprogram. Den litteratur vi läst och de enkätundersökningar vi gjort innan fokusgruppsintervjun 

har gjort oss mer nyfikna på och fått oss att vilja ta reda på mer utförligt hur lärare och rektorer tänker 

kring åtgärdsprogram. 

 

Det vi redovisar i denna uppsats är de fokusgruppsintervjuer som ligger som underlag i vår resultatdel.  

Metod 

Fokusgruppsintervjuer 

Vårt syfte med detta arbete är att beskriva, reflektera och få en ökad förståelse för hur några lärare och 

rektorer tänker kring åtgärdsprogram. Efter att ha läst om olika forskningsmetoder valde vi att göra 

intervjuer enligt fokusgruppsmetoden.  Vi ville att gruppen, i samtalet dem emellan, skulle föra 

diskussionen och de egna tankarna framåt. Vi ville heller inte, som intervjuare, styra intervjun i för 

stor mån, utan låta de intervjuade tala mer fritt. 

 

Enligt Bryman (2007) innebär fokusgruppsmetoden att man intervjuar flera personer samtidigt om en 

viss frågeställning eller ett visst tema. Ledaren för intervjun ska sköta intervjun utan att vara alltför 

styrande. Tekniken gör det, enligt Bryman, möjligt för forskaren att skapa sig en förståelse varför 

människor tycker som de gör. Förutsättningen att svaren blir mer intressanta är större än vid 

traditionell fråga-svar-fråga, som förekommer vid en vanlig intervju.  

 

Nackdelar kan enligt Bryman (2007) vara att det är mer komplicerat och tidsödande att transkribera 

fokusgruppsintervjuer. De intervjuade kan prata i munnen på varandra och det kan vara svårt att 

urskilja vem som säger vad. En annan svårighet för gruppledaren är att dels kunna låta diskussionen 

flyta fritt, dels ingripa för att lyfta fram viktiga teman, framförallt om inte deltagarna själva gör det. 

Diskussionen i en fokusgrupp kan gå åt ett håll som intervjuaren inte tänkt sig. Det kan därför vara 

lättare att komma åt deltagarnas egentliga åsikter vid en fokusgruppsintervju jämfört med en vanlig 

intervju. 

 

Vi har valt fokusgruppen som metod därför att vi ville få svar som är mer mångfacetterade och 

reflekterande. Vi tror att gruppens dynamik kan leda tankar och svar från deltagarna till flera nivåer 

och perspektiv än vad den vanliga intervjun skulle göra. Wibeck (2000) beskriver också möjligheterna 

med metoden då gruppen vidgar perspektivet i ämnet då de lyssnar på andra samtidigt som de talar 

utifrån egna erfarenheter. De lyfter, enligt Wibeck, frågeställningen till en annan dimension. 

 

Fokusgruppsintervjuer karaktäriseras enligt Trost (2005) av att intervjuaren observerar de intervjuade 

som för ett samtal. Intervjuaren ska även styra samtalet så att samtalet inte kommer för långt från 

ämnet för intervjun. Då kan det fungera bra. Risken med fokusgruppsintervjuer, menar Trost, är att de 

mest verbala tar över och att de tysta deltagarnas åsikter inte kommer fram. Man kan få en slags 

majoritetssynpunkter.  Ett annat problem är att man som intervjuare har tystnadsplikt, men det har inte 

de man intervjuar. Det kan innebära en oro att andra i intervjugruppen efteråt berättar vad någon annan 

har sagt.  



 

 

Genomförande 

Vi startade med att göra intervjuer med fyra rektorer i två kommuner. Intervjuerna genomfördes som 

gruppintervjuer enligt fokusgruppsmetoden. Wibeck (2000) beskriver denna metod som lämplig då 

intervjuaren vill få en inblick i hur människor tänker och talar. Vi startade intervjun med att ställa en 

övergripande fråga, där de fick berätta hur de arbetade med åtgärdsprogram i sin verksamhet. Vi hade 

även formulerat följdfrågor som vi hade möjlighet att använda vid behov. (Bilaga 2) 

 

Dessa intervjuer kom att fungera som en pilotstudie där vi ville prova om metoden kändes relevant. Då 

vi upplevde att metoden fyllde sina syften bestämde vi oss för att använda den i det fortsatta arbetet. 

Vi genomförde intervjuerna med rektorerna var och en i två kommuner och gjorde också 

transkriberingen enskilt. Analysen av intervjuerna gjordes dock tillsammans. 

 

Därefter genomförde vi fokusgruppsintervjuer med sex lärare i två kommuner. Vi hade tänkt fortsätta 

studierna i samma kommuner och på samma skolor som vi hade intervjuat rektorerna. I den ena 

kommunen fungerade allt som vi hade tänkt, men i den andra kommunen avböjde lärarna med 

hänvisning till hård arbetsbelastning. Vi fick söka vidare och fick till sist gensvar i en annan kommun, 

men även här var lärarna tydliga med att de inte hade mycket tid. När de fick höra att vi ville 

återkomma och fördjupa intervjun vid ytterligare ett eller två tillfällen, blev det ännu svårare att få till 

tiden. Vårterminen var för dem full av möten då implementeringen av de nya målen i årskurs tre 

skedde under samma period som vi intervjuade. Vi bestämde därför att ses endast två gånger. Innan 

den första intervjun, skickades ett missiv (Bilaga 1) till intervjupersonerna, där vi förklarade vad syftet 

med intervjun var. Intervjupersonerna fick själva välja en tidpunkt för intervjun. Varje intervju tog 

cirka en timme. 

 

När vi började söka efter intervjupersoner ville vi hitta lärare som tyckte att det var roligt att vrida och 

vända på åsikter och upplevdes som debattglada. Vi sökte medvetet på skolor som vi upplevde att 

hade personal som ville föra ett samtal kring ämnet åtgärdsprogram. Bryman (2007) beskriver hur 

urvalet av intervjupersoner kan gå till. Han diskuterar för och nackdelar med att de intervjuade 

personerna känner varandra. Samspelsmönster och statusskillnader kan påverka diskussionen om de 

intervjuade känner varandra. Vi valde dock grupper där personerna kände varandra. Vi trodde att ett 

sådant val skulle få diskussionerna att löpa naturligare då det redan var en existerande grupp, vilket 

nämns som en fördel, enligt Bryman. 

 

Urvalet av intervjupersoner gick i det ena fallet till så att intervjuaren tog kontakt med en skola och 

frågade om det gick bra att hon kom ut och intervjuade dem kring åtgärdsprogram. Lärarna ställde sig 

positiva till detta. Det tillfrågade arbetslaget bestod av tre personer, som alla var klasslärare. Till 

arbetslaget hörde även en speciallärare som inte deltog i intervjuerna. Specialpedagoger finns också 

men dessa arbetar övergripande i hela kommunen.  

 

I det andra fallet tog intervjuaren kontakt med skolans rektor och berättade om undersökningen. 

Rektorn gjorde en förfrågan bland lärarna och tre lärare anmälde intresse. Intervjuaren kontaktade dem 

via mail och telefon. En av lärarna arbetade som klasslärare och de andra två som speciallärare. Dessa 

två har dock arbetat som klasslärare till för två år sedan. På skolan arbetade även en specialpedagog 

som inte var med under intervjun. Båda dessa arbetslag intervjuades vid två tillfällen.  

 



 

 

Analys och bearbetning av materialet  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. Eftersom vi båda inte var närvarande 

vid alla intervjuer, tyckte vi att detta var viktigt. Efter att vi båda läst igenom texterna från intervjuerna 

tyckte vi oss se att vissa formuleringar och tankar dyker upp oftare än andra. Bryman (2007) beskriver 

att kvalitativa dataanalyser ibland kan resultera i att det intervjupersonerna säger blir fragmentiserat 

och att det personerna egentligen säger kan gå förlorat. Han menar att man i den narrativa analysen 

bättre kan upptäcka vad människorna säger eftersom målet i den är att locka fram intervjupersonens 

skildringar av sambanden mellan olika skeenden och mellan händelser och kontext. För att skildra 

intervjupersonernas tankar och reflektioner har vi formulerat teman utifrån de bilder som kom fram 

och det är också våra underrubriker i resultatdelen. Detta analysarbete har vi gjort gemensamt.  

 

Wibeck (2000) framhåller att om ämnet för fokusgruppsdiskussion är något som ligger de intervjuade 

nära och om de har personliga erfarenheter av det, kan man som intervjuare få fram intressanta 

analysaspekter genom att studera dessa berättelser, en narrativ analysmetod. Vi tyckte att denna metod 

var tilltalande för oss då vi ville få svar som är mer mångfacetterade och att det förhoppningsvis ledde 

till att de intervjuade svarade utifrån flera perspektiv. Bryman (2007) beskriver fokusgruppsmetoden 

som en större möjlighet för deltagarna att utforska varandras skäl till varför de är av en viss åsikt än 

vad som förekommer i en vanlig intervju.  

Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har vi tagit hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga medverkande i studien har gett 

sitt samtycke till att delta i fokusgruppsintervjuerna. Vi informerade deltagarna om syftet med studien 

via ett missiv som sändes ut inför det första intervjutillfället. Vi informerade också muntligt om att 

deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 

Vid den första träffen berättade vi att vi inte kommer att använda namn på personer i studien. Inte 

heller kommunernas eller skolornas namn kommer att nämnas. Eftersom relativt få personer deltar i 

studien, kommer vi att ta hänsyn till det när vi skriver. Vi kommer inte att redovisa skolorna var för 

sig, utan istället att väva samman svaren i teman. Bandinspelningarna kommer att förstöras efter 

studiens avslutande. 

 

Vi har informerat deltagarna om att intervjuerna endast kommer att användas till denna C-uppsats. 

Resultat 

I detta kapitel presenterar vi analysen av de intervjuer vi gjort. Vårt syfte med intervjuerna var att 

utveckla kunskap om hur mentorer tänker om och arbetar med åtgärdsprogram, samt vilka möjligheter 

och hinder de upplever. Utifrån denna tanke har vi urskiljt några olika teman. Dessa är Rättighet-

Skyldighet, Samarbete, Stigmatisering, Makt-Maktlöshet, Dokumentation och Skolutveckling. Tankar 

och/eller åsikter från lärarna som vi ansett ha central betydelse, presenteras som citat. Vi har valt att 

presentera resultatet i berättande, narrativ form, enligt Wibeck (2000) eftersom vår analysmetod varit 



 

 

sådan. Det känns därför naturligt att använda dessa berättelser även i resultatet. I anslutning till 

presentationen av de olika temana har vi gjort reflektioner. Backman (2008) menar att det i vissa fall 

kan vara lämpligt att slå ihop resultat och diskussion för att redovisa varje fråga separat. Då 

tillkommer istället en sammanfattande generell diskussion. Vi har därför gjort en sådan i slutet av 

uppsatsen, som vi har kallat slutdiskussion.  

Bilder av åtgärdsprogram 

I detta avsnitt har vi granskat sex olika teman, eller bilder, som vi upplevt vara återkommande i 

studien.  Vi har försökt exemplifiera varje bild med citat, för att tydliggöra det vi menar att vi har fått 

fram i studien. Ibland går bilder in i varandra och därför kan också samma resonemang förekomma i 

olika bilder. I slutet av varje bild, har vi gjort en reflektion där vi formulerat våra tankar och försökt 

knyta denna till tidigare forskning. Citat från lärare och rektorer har skrivits så att man inte ska kunna 

se vem som säger vad. Alla citat är skrivna med kursiv stil.  

Tema Rättighet - Skyldighet 

Både lärare och rektorer upplevde skrivandet av åtgärdsprogram som ett dilemma. Å ena sidan 

fungerade åtgärdsprogrammet som en kvalitetssäkring och ett tydliggörande av vilka åtgärder som 

behövs för att eleven ska kunna nå målen. Å andra sidan påpekade lärare att de måste anpassa 

åtgärdsprogrammet till skolans förutsättningar och ekonomiska verklighet. ”Man kan inte skriva 

åtgärder och inte kunna genomföra dem.” Läraren är medveten om elevens behov, men tiden i mötet 

med eleven räcker inte alltid. ”Man önskade många gånger att man hade fler möjligheter. Det handlar 

ju inte bara om att göra anpassningar så att de klarar av veckans jobb eller vad det nu kan vara. Så 

att man liksom skjuter dem framför sig.  Man måste ju träna på det som de inte kan. Då måste man 

vara fler vuxna.” Några lärare menar att föräldrarna ibland är nöjda med skolans insatser, men känner 

själva att det skulle kunna göras ännu bättre och påpekade att ”vi har ju de resurser vi har.. 

 

Åtgärdsprogrammen var i flera fall skrivna i förväg och delaktigheten från elever och föräldrar var 

liten. De menade att föräldrar förväntade sig av dem som lärare, att det var de som skulle komma med 

lösningar och förslag till åtgärder. Några rektorer beskrev också detta med, i förväg, färdigskrivna 

åtgärdsprogram. De var medvetna om att detta går stick i stäv mot vad riktlinjerna säger. En av 

rektorerna beskrev delaktighet för eleverna så här: ”Det handlar väldigt mycket om att få eleverna att 

se sitt eget lärande och sina egna processer. Det är egentligen det jobbet i stora delar går ut på.” 

Flera rektorer upplevde en osäkerhet i hur det faktiska arbetet med åtgärdsprogram gick till. Några av 

rektorerna menade också att det var vanligt att lärarna jobbade fram åtgärdsprogram i förväg och 

menade att ”Styrkan ligger också i kommunikationen, att man träffas, att man följer upp och att alla 

är delaktiga. Förmågan att kommunicera är en del av det här. Fungerar det bra är det framgångsrikt, 

är det inte bra kanske man inte når de resultat man önskar.” 

 

Några lärare menade att de skriver åtgärdsprogram för att de är skyldiga till detta och uttryckte att det 

kan vara bra att visa upp för föräldrar. De ville ha ”ryggen fri”, men såg inte åtgärdsprogrammet som 

ett levande dokument. Åtgärdsprogrammet följdes oftast upp vid nästa utvecklingssamtal. Tiden var 

svår att få att räcka till för tätare avstämningar och en av lärarna uttryckte att åtgärdsprogrammet är 

”inget jag än så länge lyckats följa upp.”  

 



 

 

En annan lärare beskrev elevens rätt att få stöd om de inte klarar att nå målen och menade att 

åtgärdsprogram skrivs, men i skolan finns inte tid och möjlighet att göra riktigt det som behövs för 

eleven att nå målen. Lärarna menar att det är en fråga om kvalificerad personal och att ha tid med 

eleverna.  

Reflektion 

Vi upplevde en stor frustration hos lärarna då de upplevde att de inte kunde ge stöd utifrån de behov 

som fanns. De intervjuade personerna förmedlade, vid flera tillfällen under intervjuerna, en känsla av 

otillräcklighet. Delaktigheten från elever och föräldrar måste anses som låg. I vissa fall var 

åtgärdsprogrammen till och med, helt skrivna i förväg. Enligt Skolverket (2003) är det vanligast att 

lärarna har med sig ett förslag till mötet som elever och föräldrar har möjlighet att ha synpunkter på. 

Intervjupersonerna berättade att uppföljningar och utvärderingar för det mesta gjordes mellan 

utvecklingssamtalen. I Skolverkets rapport (2003) bekräftas också det. Några rektorer uttryckte en 

osäkerhet i hur lärarna på skolorna skrev åtgärdsprogram. De diskuterade vikten av att skapa rutiner 

för detta arbete.  

Tema Samarbete 

Positiva tankar och möjlighet med att använda åtgärdsprogram som ett levande verktyg fördes fram av 

några lärare. De menade att en förutsättning för att åtgärdsprogrammet ska fungera som ett verktyg är 

att man sitter tillsammans i arbetslaget när man utarbetar det. Arbetslagets samverkan poängterades. 

Varje lärare kring eleven ansvarade för en egen del av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet 

beskrevs som ett arbetsdokument, där det blir tydligt vem som gör vad. Åtgärderna handlade om både 

anpassningar i klassrummet och om att få undervisning hos speciallärare. Olika arbetslag hade olika 

förutsättningar. På den ena skolan fanns endast en speciallärare, medan den andra skolan hade 

specialpedagogisk kompetens i samtliga arbetslag. Det kunde ändå variera mellan olika arbetslag hur 

de använde sig av den specialpedagogiska kompetensen. Några lärare uttryckte att de kände sig 

ensamma i arbetet. De hade liten tid för att träffa speciallärare eller specialpedagog och det blev 

speciallärarens ansvar att upprätta åtgärdsprogram. ”Än så länge, som sagt, är det inte ett verkfullt 

redskap för mig. Litet har man väl lagt det på specialläraren. Man har litat på henne. Hon har koll på 

det och hon följer upp det. Det är väl en fråga om prioriteringar. Man skulle kunna titta på det här 

med samarbetet med specialläraren.” 

 

Några lärare menade att det såg olika ut i olika arbetslag, men att arbetslagets samarbete är en 

förutsättning för att åtgärdsprogrammet ska fungera. ”Det är viktigt att man är flera som diskuterar 

runt samma åtgärdsprogram. Det tror jag är en styrka att det inte hänger på enskilda personer.”  I de 

fungerande arbetslagen hjälptes lärarna åt att påminna varandra och att fördela arbetet med 

åtgärdsprogrammet. En förutsättning för att arbetet skulle fungera var att någon i arbetslaget var 

kunnig om hur det går till att upprätta åtgärdsprogram. Lärarna provade sig fram och lärde sig av 

varandra. I de här fallen kom också frågorna om ansvaret upp. Specialpedagoger föreslog ibland 

åtgärder som klassläraren skulle göra, men som klassläraren inte upplevde sig hinna med och 

hoppades då på att specialläraren eller föräldrarna skulle ta ansvar för exempelvis lästräning.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen framkom en stor osäkerhet om vem som gör vad och vilka regler och 

riktlinjer som gällde vid upprättande av åtgärdsprogram. Flera av lärarna hade önskat utbildning, men 

hade oftast fått nöja sig med att läsa på egen hand och fråga någon annan som kunde. Oftast hade det 

varit specialpedagoger eller speciallärare som hjälpt till. Då tiden var begränsad blev det oftast snabba 



 

 

frågor i fikarummet.  Några av lärarna hade suttit tillsammans i arbetslag och på egen hand försökt 

utveckla ett sätt att skriva och arbeta med åtgärdsprogram. ”Vi får fler och fler barn med särskilda 

behov. Så vi måste hjälpas åt att skriva. Göra tillsammans. Se hur andra utformat det.”  Inte på någon 

av skolorna fanns någon samordning av arbetet med åtgärdsprogram. I en kommun hade 

utvecklingsledare samlat in åtgärdsprogram, men ingen återkoppling till pedagogerna hade skett.  

 

De lärare som kände sig mest hemma i att skriva åtgärdsprogram, var de lärare som hade ett 

fungerande arbetslag att prata ihop sig med. Ingen av lärarna visste hur andra lärare på skolan gjorde. 

Elevens åtgärdsprogram kunde se olika ut, beroende på hur den enskilde läraren hade tolkat uppdraget.  

 

Rektorerna var inte heller säkra på hur de anställda arbetade med åtgärdsprogram. I vissa fall skrev 

rektor under programmen, men någon återkoppling till lärarna skedde inte. De flesta av rektorerna 

läste och skrev under åtgärdsprogram, men var sällan direkt inblandade i hur åtgärdsprogrammen 

utarbetades i praktiken. Rektorer påpekade också att det kan gå för lång tid mellan upprättande och 

uppföljning av åtgärdsprogram. ”För att få igång ett bra arbete med åtgärdsprogram behövs 

kompetensutveckling och en diskussion om hur vi tänker kring arbetet med dem.” 

 

På en av skolorna hade specialpedagoger anställts, som hade fått som uppdrag att utarbeta rutiner för 

skrivandet av åtgärdsprogram. På en annan skola ansåg lärarna att speciallärarna hade stort inflytande 

över hur arbetet bedrevs. 

Reflektion 

Arbetslagets styrka och användandet av varandras kompetenser i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd och i skrivandet av åtgärdsprogram verkar tydligt. Flera lärare menar, i intervjun, att det är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Skolverket (2002) visar på en koppling mellan nära 

samarbete mellan den specialpedagogiska och den vanliga verksamheten. Det leder till en gemensam 

syn på uppdraget och gemensamt ansvar för elevens kunskapsutveckling. 

 

Rektorernas inblick i arbetet kring åtgärdsprogram verkar begränsat trots att Skolverket (2008b) 

skriver att det är viktigt med tydliga kommunikationsvägar mellan rektor och personal, samt en tydlig 

organisation av det elevvårdande arbetet. I Grundskoleförordningen (5 kap. 1§, tredje och fjärde 

stycket) står det att rektorn skall se till att utredning sker, utarbetas, följs upp och utvärderas. Vi tror 

att rektorerna är medvetna om vilket ansvar de har i arbetet kring åtgärdsprogram och kan inte låta bli 

att ställa oss frågan varför inte kommunikationen och samarbetet fungerar tillfredsställande. 

 

Samarbetet mellan skola och vårdnadshavare var ibland bristfällig. I några fall var åtgärdsprogrammet 

skrivet på förhand, innan träffen med vårdnadshavare. Skolverket (2008b) poängterar att samarbetet 

mellan skola och vårdnadshavare är av stor betydelse. 

Tema stigmatisering 

Lärare och rektorer ansåg också att det fanns ett dilemma i att bli åtgärdad som elev. Elever som inte 

når målen i flera ämnen ”ska åtgärdas”. En av rektorerna menade att det är skolan som borde 

utvecklas och att ordet åtgärdsprogram i sig är ett negativt klingande uttryck. ”Nu ska vi åtgärda dig. 

Du har en defekt som vi behöver åtgärda. Det är för mig en konstig människosyn.” Rektorerna 

resonerade kring att ordet utvecklingsprogram vore ett bättre ord. En av rektorerna funderade över om 

att tänka sig ordet åtgärdsprogram om det är skolan på organisationsnivå och inte eleven son ska 



 

 

åtgärdas. En annan rektor menade att det fanns en risk för att eleven kunde känna ett misslyckande om 

de var svaga i många ämnen och att detta skrevs i åtgärdsprogrammet. 

 

 Lärarna förde en diskussion kring att det inte alltid känns som att alla dokument är till elevens nytta, 

trots att tanken är god. De menade att det kunde vara svårt att veta hur de skulle skriva ett dokument 

för att det skulle bli tydligt, men utan att ”knäcka barnen”. De försökte få fram andan av att ”det här 

tränar vi och sen kommer du att kunna det”, men menade att det fanns en risk att elever kände sig 

tyngda och fick minskad självkänsla av att ha ständiga åtgärdsprogram. ”Ibland tänker man att de som 

sitter och bestämmer inte riktigt vet hur barn fungerar.”  

Reflektion 

Både rektorer och lärare beskrev dilemmat med att eleven kan känna sig utpekad och stigmatiserad, 

framförallt om hon/han hade brister i flera ämnen. Asp-Onsjö (2008) skriver om vårt behov av att 

kategorisera människor. Hon menar att vi genom att kategorisera olika fenomen i vår omvärld väljer 

ett särskilt sätt att se ett visst perspektiv. Vilken kategori en elev placeras i får då pedagogiska 

konsekvenser.  

 

Andreasson (2007) menar att planer för elever i behov av särskilt stöd visar elevens 

tillkortakommanden och blir en bekräftelse på att eleven är en icke-kompetent elev. Det skrivna ordets 

makt är stor. Då eleven gång efter gång möter beskrivningar av samma beteende och svårigheter, kan 

det vara svårt att stå emot den identitetsmöjlighet som elevplanen erbjuder, menar Andreasson. 

 

Wingård (2007) ställer sig frågan om skolans rationella mål och resultatstyrning är möjlig i en 

organisation så fylld av dilemman och mänskliga relationer. Dilemmat mellan att å ena sidan ha mål 

att uppnå, för alla, å andra sidan möjligheten för elev och lärare att klara det under rådande 

förutsättningar. Detta är något vi reflekterat över under detta arbete. Hur kan man på ett mänskligt och 

pedagogiskt sätt förena dessa två världar?  

 

Några pedagoger uttryckte att de upplevde en svårighet att skriva bra åtgärdsprogram, och många 

efterlyste fortbildning i detta. Hur man skriver åtgärdsprogram är viktigt för eleven. Andreasson 

(2007) menar att beskrivningen av eleven i planen är avgörande för hur han/hon kommer att uppfatta 

sig själv. 

Tema Makt - Maktlöshet 

När lärarna skulle beskriva hur de arbetade kring åtgärdsprogram uttryckte de en frustration över sin 

otillräcklighet att faktiskt utföra de åtgärder som beskrevs i ett sådant. Några lärare uttryckte att deras 

ord vägde ganska lätt i diskussionen kring vilka behov av särskilt stöd som fanns. De upplevde att de 

inte blev lyssnade till. ”Vi säger att det här går inte, han är så svag, det går inte, men våra omdömen 

räcker inte till.” 

 

Anledningen till detta kan, enligt lärarna, bero på flera saker. En anledning var vilka resurser de hade. 

Lärarna tyckte att det fanns för få lärare i skolan och uttryckte en oro för de nedskärningar som 

befarades komma. ”Det är ju inte bara att skriva utan man måste utföra det också. Det kommer hit 

resurser (specialpedagoger, vår anteckning) som talar om hur vi ska göra, men när vi vill ha så kostar 

det för mycket.” Lärarna tyckte att man i åtgärdsprogrammen fick skriva samma sak, från gång till 

gång, och att skolans beredskap att möta barn i behov av särskilt stöd var för liten. Alla lärare 



 

 

upplevde att de hade många elever i behov av särskilt stöd men att resurserna till dessa barn blev 

mindre och mindre. Det berodde både på ekonomiska nerdragningar och på en upplevd ökning av 

elever i behov av särskilt stöd. Lärarna menade att det inte var själva utarbetandet av åtgärdsprogram 

som upplevdes som det största problemet utan möjligheten att faktiskt utföra de åtgärder som de ansåg 

behövdes. ”Det är ju inte bara att skriva, utan man måste utföra det också. Föräldrarna var så nöjda, 

men jag känner att det skulle kunna göras ännu bättre. Man ska ju ha rätt att utifrån sina behov nå 

målen.” 

 

Några klasslärare menade att de på grund av hög arbetsbelastning kände att de överlämnade ansvaret 

för elever i behov av särskilt stöd till specialläraren, utan att då ha någon egentlig inblick i vilket 

arbete som utfördes. ”Vad specialläraren gör vet jag inte. Jag litar på henne. Hon är ju erfaren och 

jag tror hon vet vad hon gör. Man ska ju följa upp hennes arbete, men det hinns inte med.”  

 

Andra lärare menade att arbetet med åtgärdsprogram hade utvecklats de senaste åren och att 

samarbetet i arbetslagen hade blivit bättre. ”Det är för elevernas skull som vi kommer överens om vad 

de gör hos mig och vad de gör i klassrummet och hemma. Så att det blir gemensamt. Jag tror det är en 

styrka i att det inte hänger på enskilda personer. Att flera samarbetar, med samma åtgärdsprogram.” 

 

Några lärare beskrev avsaknaden av konkreta resurser på skolan. De upplevde att de resurser i form av 

övergripande specialpedagoger, som kom till skolan och gav förslag på åtgärder, kunde utnyttjas 

bättre. De menade att de resurserna behövdes i det vardagliga, pedagogiska arbetet. Frustrationen hos 

lärarna var stor då de upplevde att de inte kunde hjälpa eleverna att klara målen. Ofta gjordes 

utredningar av elevens förmågor och lärarna fick kunskap om vad eleven behövde hjälp med, men 

tyckte sedan att de som lärare blev utlämnade att klara det själva. Det slutgiltiga ansvaret att hjälpa 

eleven låg huvudsakligen hos den enskilda läraren. ”Jag har sex olika åtgärdsprogram, sex olika 

saker plus att jag ska bedriva en lektion. Vem ska gå in och göra de specifika insatserna, vem ska gå 

in och göra dem? Det behövs en till speciallärare. Det är inte assistenter det handlar om. Det känns 

som vi har en orimlig arbetssituation. Jag känner att jag inte kan ansvara för utbildningen.” 

 

En annan faktor som verkade påverka arbetet var tidsbrist. Lärarna upplevde att deras arbetsbörda 

hade ökat i takt med att kraven på dokumentation har blivit tydligare inom skolan. För att underlätta 

pappershanteringen diskuterade pedagogerna möjligheten att i framtiden slå ihop IUP och 

åtgärdsprogram till ett enda dokument. 

 

Inblicken, från klasslärarnas sida, i specialpedagogens arbete var ibland knapphändig. ”Vad 

specialläraren gör vet jag inte. Jag litar på henne.” Några lärare ansåg att tiden inte räckte till för att 

följa upp arbetet för elever i behov av särskilt stöd tillsammans med specialläraren/specialpedagogen. 

En del lärare tyckte ändå att arbetet kring åtgärdsprogram hade blivit bättre de senaste åren. Från att ha 

varit hyllvärmare hade det blivit ett mer levande dokument som de använde sig mer av i det dagliga 

arbetet. De upplevde att de tillsammans i arbetslaget drev utvecklingen på skolan, men också att de 

kände sig osäkra på hur övriga pedagoger, i andra arbetslag, på skolan gjorde. De menade att genom 

att uppleva nyttan med åtgärdsprogram utvecklas man vidare i arbetet med dem. Det arbetet kände de 

att de, som enskilda pedagoger, stod för.  

 

Några lärare upplevde att det var bra att man ringade in problemet och att man kunde påvisa för 

föräldrar att de hade uppmärksammat situationen. Alla de intervjuade pedagogerna upplevde ändå att 



 

 

åtgärdsprogram, i nuläget, inte fungerade som ett levande verktyg, fullt ut. ”Två, tre år tillbaka har 

det varit mera hyllvärmare. Det börjar bli bättre, måste jag säga. Men, att det ska bli ännu mera som 

ett verktyg för eleven, och för oss själva naturligtvis.” De upplevde att specialpedagogerna hade en 

viktig roll i arbetet kring detta och att de också, vissa gånger, hade god hjälp av dem i det praktiska 

arbetet kring åtgärdsprogram. Tids- och resursbristen blev också tydlig då uppföljningar och 

utvärderingar ibland glömdes bort. Föräldrar frågade hur det hade gått med åtgärder man hade bestämt 

och lärarna upplevde att de inte hade hunnit med det som hade utlovats. 

Reflektion 

Lärarna i intervjun uttryckte en stark frustration och maktlöshet över att veta att eleverna behövde 

stöd, men hade svårt att se möjligheter att utföra de åtgärder som behövdes.  De visste att eleven kunde 

nå högre mål, men hade ibland svårt att se möjligheter till att ge konkret professionell hjälp. Några 

lärare hade delat upp arbetet i arbetslaget och upplevde situationen som bättre, men samtliga lärare 

menade att resurserna på skolan krymper. Kan det då finnas risk för att målen som skrivs i 

åtgärdsprogrammet utformas efter bemanningen och resurser på skolan?  

 

I en undersökning i arbetsmiljötidningen Du & jobbet (2009) visas att grundskollärare har Sveriges 

sämsta psykosociala arbetsmiljö. Var fjärde lärare jobbar under hög anspänning och saknar fullt stöd i 

arbetet.  

 

Asp-Onsjö (2006) menar att en maktsituation kan utspela sig bland skolans personal där ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd delegeras i verksamheten. Rektor delegerar ansvaret till studierektor, 

som delegerar ansvaret till specialpedagogen, som delegerar ansvaret till klassläraren. I slutändan blir 

klassläraren ensam ansvarig för ett stort, ambitiöst åtgärdsprogram och uppdrag, men har svårt att få 

tid och möjlighet att utföra detta i vardagen.  

 

Några lärare uttryckte att de kände en förväntning att de var de som skulle vara den drivande och den 

som visste bäst i utarbetandet av åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) påpekar detta problem med att så 

många föräldrar visar på en sådan undergivenhet när det gäller träffar som gäller deras eget barn. 

Tema Dokumentation 

Lärarna menade att samma sak som beskrevs i åtgärdsprogram även kommer igen i IUP och upplevdes 

som ett extraarbete, men de försökte utgå från båda vid planeringen för eleven i vardagen. Några av 

lärarna tyckte att IUP var ett mycket mer användbart verktyg, vilket de trodde berodde på tydligheten 

hos IUP, om vad de olika momenten ska innehålla och med konkreta exempel. Denna tydlighet 

menade de att inte fanns i åtgärdsprogram och detta ledde till en osäkerhet i hanterandet. De trodde 

dock att i och med att skriftliga omdömen införs kommer behovet av att skriva åtgärdsprogram att bli 

ännu tydligare. 

 

Lärarna uttryckte en farhåga att den mesta energin lades på dokumentation i stället för på eleven. De 

ville inte att man som speciallärare skulle fylla funktionen som enbart en kontrollstation utan också 

skulle finnas där för eleven. ”Det är ju litet frustration. För ska du upp till målen, då är det ju målen 

som styr. Helt och hållet och då tänker du inte på eleven. Det kan bli för mycket dokumentation. Man 

lägger nästan krutet på det. Man måste hinna jobba med barnen också.” Några lärare funderade över 

möjligheten att i framtiden samordna IUP, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram i samma 

dokument.  



 

 

 

En del lärare upplevde att de utredningar som gjordes av eleverna var omfattande och tidskrävande. 

De upplevde att de inför elevvårdskonferenser och liknande träffar fyllde i blankett efter blankett men 

att de inte upplevde nyttan av detta skrivande. Lärarna stod sedan ensamma med att klara av 

åtgärderna. Några extra resurser syntes inte till. ”Nej, det syns inte till någonting. Vi får veta vad 

problemet är, och det hade vi kunnat säga innan. Sedan är det upp till oss lärare att lösa det.”  

 

Nyttan med åtgärdsprogram kunde, enligt lärarna, vara att få ner åtgärder på papper, och att läraren 

därigenom fick sig en tankeställare. Det kunde också vara till nytta då de kunde visa, för exempelvis 

föräldrar, att problemet diskuterats tidigare. En annan fördel med åtgärdsprogram var att man som 

lärare tvingades att tänka kring en elev och ringa in vilka svårigheter som fanns. En pedagog menade 

att de som lärare tog på sig ett ansvar när de skrev ett åtgärdsprogram. De menade också att eleven 

själv kunde se sin utveckling och upptäcka när de nått de mål som fanns nedtecknat. ”Man får ju på 

pränt när man skriver åtgärdsprogram, man får ju sig en tankeställare. Det här behöver eleven och 

man vet ju om det, som lärare.” 

 

Något som kom upp under intervjuerna var den dokumentation som skulle göras och som ibland 

kändes övermäktig.  Själva åtgärdsprogrammet kunde kännas som en hyllprodukt, och som de inte 

använde sig av. Några upplevde dock att det hade blivit bättre på senare år. De tyckte absolut att 

åtgärdsprogram skulle finnas kvar som ett redskap i det dagliga arbetet. De befarade att arbetet kring 

eleven och de åtgärder som skrivs ner i ett åtgärdsprogram inte skulle utföras om det inte var 

nedtecknat. ”Man tittar ju i dom där och man jobbar ju mot dom där målen hela tiden. Det är ju vårt 

arbetsverktyg.” 

Reflektion 

Dokumentation tar en stor del av lärares arbetstid i anspråk. Lärarna menar att det måste finnas tid att 

arbeta med eleverna också och några av de intervjuade hoppas på en samordning av olika dokument.  

 

Enligt Asp-Onsjö (2006) är åtgärdsprogram ett exempel på den dokumentationskultur som växte fram 

under 1980-talet. Studien visar också att det är de enkla åtgärdsprogrammen som fungerar bäst. Vi 

genomförde våra intervjuer i en tid då implementeringen av målen i år tre genomfördes. Samtidigt 

infördes skyldighet att skriva skriftliga omdömen till alla elever. Detta tillsammans med diskussionen 

kring åtgärdsprogram, tror vi, har gjort att många lärare känner en stor stress och uppgivenhet inför 

den dokumentation som måste göras. 

Tema skolutveckling 

Rektorerna i en av kommunerna berättade att de arbetade för en gemensam policy kring 

åtgärdsprogram i hela kommunen. Stor vikt hade lagts vid att hitta en bra ordbank för hur lärare ska 

formulera sig objektivt, framåtsyftande och utvecklande. Specialpedagoger hade anställts, som 

tillsammans med rektorerna skulle arbeta fram goda rutiner kring individuella utvecklingsplaner, 

åtgärdsprogram och skolutveckling. 

 

I en annan kommun hade utvecklingsledare anställts, som hade börjat se över åtgärdsprogrammen. 

Syftet med detta kände sig pedagogerna osäkra på. De uttryckte en känsla av att de skulle kontrolleras 

och jämföras med andra skolor i hur duktiga de var att skriva åtgärdsprogram. Lärarna hade inte fått 

någon återkoppling på sitt arbete. 



 

 

 

Något försök att nå samsyn på skolor och i kommunerna var annars knappast synligt. Lärarna ansåg 

inte att de hade tid till omvärldsbevakning, bara ett av arbetslagen kände till Skolverkets allmänna råd 

om åtgärdsprogram.  Samtidigt som flera lärare berättade att deras eget och det egna arbetslagets 

arbete med åtgärdsprogram hade utvecklats under de senaste åren, fanns ingen helhetssyn på skolan 

eller i kommunen och ingen visste riktigt hur de andra arbetslagen gjorde. ”Utvecklingen tror jag att 

det är vi lärare som gör. Det skulle inte bli något om vi inte kände nytta med det.” 

 

Utvecklingen försiggick på grupp- och individnivå, men var ovanlig i organisationen som helhet. ”Det 

blir på litet olika sätt. Alla tänker inte likadant.” 

 

Rektorerna var inte säkra på hur lärarna arbetade med åtgärdsprogram och en del av lärarna var inte 

säkra på om rektorerna läste åtgärdsprogrammen. I vissa fall skrev rektor under åtgärdsprogrammen, 

men lärarna hade inte fått någon återkoppling på detta. De trodde att rektorerna nog var medvetna om 

det, men att rektor hade fullt upp med annat. 

 

Lärarna tyckte sig känna en osäkerhet i utarbetandet av åtgärdsprogram. Skolverket (2008a) skriver att 

lärarkompetens är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för god måluppfyllelse där ämnesutbildning 

och kompetensutveckling ingår som en del. De hade efterfrågat fortbildning men fått till svar att de 

redan hade den kompetensen. De upplevde att de bara skulle göra det och att det förväntades att de ska 

kunna. ”Vi har efterfrågat att få gå en kurs, men då säger de att vi har den kompetensen.” De kunde 

inte påminna sig huruvida det var specialpedagogen eller arbetsledningen som skickat de små häften 

om åtgärdsprogram de fått sig tilldelat. De ansåg ändå att de, under de senaste två-tre åren blivit mer 

bekväma med upprättande av åtgärdsprogram. Det hade blivit en naturlig arbetsuppgift.  

 

De ansåg också att åtgärdsprogrammen var alltför individfokuserade. I nuläget låg ansvaret till stor del 

hos specialläraren. Både med utarbetandet och med de åtgärder som skrevs.  

 

Den bästa utbildningen upplevde lärarna att de fått när de haft en specialpedagog med sig under 

utarbetandet av ett specifikt åtgärdsprogram. Det var svårt att boka tid hos specialpedagogen och det 

vanligaste var att man sökte hjälp i fikarummet under rasten. 

 

Ingen av de intervjuade ansåg att de ännu hade börjat använda sig av åtgärdsprogram som en 

kunskapsbank på organisationsnivå. Förhoppningar fanns hos både lärare och rektorer om att 

åtgärdsprogrammet skulle bli mer som ett verktyg för både elever och lärare. De menade att skolan har 

blivit professionell när alla på skolan kan kartlägga och skriva åtgärdsprogram och använda det som 

ett levande verktyg. Då skolan har fått fler och fler elever i behov av särskilt stöd, trodde de att hela 

skolan snart skulle ha lärt sig. ”Den som kan, ska lära dem som inte kan”, menade man och 

poängterade att ”man lär sig genom att pröva.” 

Reflektion 

Vi upplevde inte att någon av kommunerna diskuterade frågorna om elevdokumentation som 

skolutvecklande verksamhet i vardagen. Wingård (2007) menar att förebyggande arbete och/eller 

skolutvecklingsarbete sällan förekommer i arbetet med åtgärdsprogram. Vi upptäckte att lärare och 

rektorer hade haft få samtal om detta och den utveckling som skedde fanns på arbetslagsnivå. I en av 

de tre kommunerna försökte man dock arbeta fram en gemensam policy för elevdokumentation.  



 

 

 

Lärarna var inte säkra på hur rektorerna arbetade med åtgärdsprogram och rektorerna var heller inte 

säkra på hur lärarna gjorde. Då arbetslagen inte samtalade med varandra, fanns ingen kunskap om vad 

skolan som helhet gjorde. Asp-Onsjö (2006) menar att rektors intresse och engagemang kan vara ett 

sätt att höja kvaliteten på åtgärdsprogram och bidra till skolutveckling. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid våra intervjuer har lärare och rektorer genom fokusmetoden, haft möjlighet att prata ganska fritt 

kring begreppet åtgärdsprogram. Vi märkte tydligt att åtgärdsprogram engagerar både lärare och 

rektorer. Vi har fått många svar på våra frågor och för att göra dem tydligare har vi grupperat dem i 

olika bilder. Då vi skrivit reflektioner till varje bild, väljer vi att i slutet av uppsatsen sammanföra 

bilderna i en mer generell diskussion, utifrån vårt ursprungliga syfte som var att beskriva, reflektera 

och få en ökad förståelse för hur några lärare och rektorer tänker om och arbetar med åtgärdsprogram, 

samt vilka möjligheter och svårigheter de upplever. 

 

Kring valet av metod fanns inte några egentliga svårigheter. Tidigt i processen var vi på det klara med 

att vi ville intervjua en grupp människor. I fokusgruppen diskuteras ett ämne utifrån ett visst tema 

enligt Wibeck (2000). Vi tyckte utifrån det att metoden skulle passa vårt syfte. 

 

En farhåga vi hade innan intervjuerna var att intervjupersonerna inte skulle vara så öppenhjärtiga som 

vi önskade. Vår förhoppning var att få en djupare förståelse för deras tankar om åtgärdsprogram. Vår 

farhåga blev inte besannad. Samtliga intervjudeltagare kändes mycket engagerade i fokusintervjuerna. 

Möjligtvis kan vi se att lärarna blev lite försiktiga i sina uttalanden då det gällde arbetsledningen.  

 

Vi upplevde också att valet att använda redan existerande grupper, enligt Bryman (2007) var positivt 

för vår undersökning, då ingen tid gick åt till att känna av gruppen och då grupperna kändes mycket 

trygga med varandra och därför kunde prata fritt. Vi upplevde inte att någon person i gruppen var tyst 

eller inte fick möjlighet att komma till tals. Detta är naturligtvis en risk i metoden, men kanske är en 

anledning till att det inte blev så, var att gruppmedlemmarna kände sig trygga i gruppen. 

 

I en intervjusituation vet man som intervjuare vad som sägs. Man får dock inte veta vad som 

utelämnas från de intervjuade. Syftet med att välja fokusgrupp var att dynamiken i gruppen skulle få 

de intervjuade att leda varandra i diskussionen. Det kan många gånger vara positivt, men man måste 

som intervjuare också vara medveten om att metoden kan få motsatt effekt. De intervjuade kan 

påverkas av varandras svar utan att de egentligen kanske tycker så. Bryman (2007) menar att 

deltagaren i fokusgruppen kan modifiera och utöka sina svar när han/hon hör andras uppfattningar. 

Som intervjuare kan vi då bara hoppas på att svaren är ärliga och att den intervjuade inte bara blir ett 

offer för gruppens åsikter. 

 



 

 

De kan också känna en oro över vad de andra medlemmarna i fokusgruppen eventuellt kan säga till 

andra efter intervjutillfället. Tystnadsplikten finns ju för oss som intervjuare, men inte mellan 

intervjupersonerna.  

 

Transkriberingen av fokusgruppsintervjuer var också ett digert arbete. Det tog lång tid, men vi 

bemödade oss att skriva så ordagrant som möjligt, då intervjuerna gjordes enskilt av oss. Det krävdes 

också många genomläsningar av det transkriberade materialet när vi gjorde analysen, vilket var 

mycket tidskrävande, men som varit mycket lärorikt och givande. 

 

Vid analysarbetet märkte vi att intervjun ibland tagit en annan vändning än vad vi från början hade 

tänkt oss. Bryman (2007) påpekar att forskaren i fokusgrupper kan tvingas reflektera över och kanske 

också tvingas ändra sina uppfattningar. Vi märkte att detta stämde väl in på oss. Utifrån de 

frågeställningar vi hade framkom andra svar än vad vi hade tänkt oss. Vi hade förväntat oss en utförlig 

och beskrivande del av hur de intervjuade arbetade praktiskt med åtgärdsprogram. Det som framkom 

var en vidare beskrivning av arbetsvillkor, samarbete och elevens rättigheter. Detta ledde naturligtvis 

till nya tankar hos oss och fick oss att leta i litteraturen utifrån dessa nya infallsvinklar. 

 

I en fokusgrupp har gruppen möjligheter att fritt prata kring ett visst tema. Intervjuaren håller en låg 

profil. När man som vi, har intervjuat fyra olika grupper, kunde vi känna en oro över att tankar och 

reflektioner från intervjupersonerna skulle spreta väldigt mycket åt olika håll. Visst kunde också 

diskussionerna ibland se olika ut, men vi kan känna oss förvånade att de i de olika temana vi tog ut 

hade en så samstämmig syn. 

 

Vi intervjuade först rektorerna vid ett tillfälle. Sedan intervjuade vi lärarna vid två tillfällen. Vi tycker 

själva att det hade varit intressant att komma tillbaka till rektorerna och stämma av igen utifrån det 

som hade sagts vid lärarintervjuerna. Av tidsbrist gjordes dock inte det. 

 

Något som var intressant var diskussionen mellan deltagarna i intervjun. Vi kunde då märka att det 

bland lärarna fanns ett behov av tid för att reflektera över ett visst tema. Under diskussionen hade de 

möjlighet att lyfta pedagogiska tankar och förslag till förändringar. Vi kunde känna att även om 

diskussionen kanske tog en annan väg än vad vi hade tänkt oss kändes det som en viktig 

lärandesituation.  

 

Vi har intervjuat sammanlagt sex lärare och fyra rektorer. Vi inser att urvalet är för litet för att kunna 

dra några för långtgående slutsatser.  Detta gör vi heller inte anspråk på. Vår ambition har varit att visa 

just dessa tio personers tankar kring och arbete med åtgärdsprogram. Vi har dock upptäckt att lärarnas 

och rektorernas tankar ofta stämde väl överens med såväl den nationella som den internationella 

forskningen, vi läst om i litteraturen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att få ökad kunskap om hur några lärare och rektorer tänker om och arbetar 

med åtgärdsprogram, samt vilka möjligheter och hinder som beskrivs. Vi ville beskriva hur arbetet 

med åtgärdsprogrammen såg ut i praktiken på skolorna, för att sedan reflektera över detta och få en 

ökad förståelse. Vår önskan hade varit att få möta många fler lärare och rektorer, men då tiden har 

varit begränsad har vi koncentrerat vår intervjustudie till sex lärare och fyra rektorer. Vi tycker dock 



 

 

att litteraturen har hjälpt oss att fylla på tankar och erfarenheter från både andra svenska kommuner 

och från några andra länder. Vi har också fått en ökad förståelse och har flera gånger haft anledning att 

reflektera över de svar vi fick under intervjun.  

 

Åtgärdsprogram ska enligt Skolverket (2008b) syfta till att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. I 

studien har vi sett att det skiljer sig såväl mellan olika kommuner och skolor som mellan olika 

arbetslag inom en skola, huruvida lärare och rektorer anser att åtgärdsprogram är ett användbart 

verktyg. Vi har sett att en stor okunskap finns om vilka regler och riktlinjer som gäller för 

åtgärdsprogram. Kunskap om ny forskning om åtgärdsprogram saknas. Rektorer och lärare uttalar en 

vag känsla av att det kanske inte går riktigt rätt till på skolan i hanteringen av åtgärdsprogram.  

 

Enligt Salamancadeklarationen (2001) ska barn med behov av särskilt stöd få allt det extra stöd de 

behöver och i deklarationen poängteras att en effektiv samverkan och lagarbete är nödvändig för att 

tillgodose elevernas behov. Vi märkte tydligt att olika arbetslag har kommit olika långt och 

förhoppningar uttalades av lärare att de ska lära varandra. I praktiken har det inte funnits tid för detta 

och vi menar att det finns risk för att utbildningsinsatserna blir beroende av enskilda individer.  

 

Skolverket (2008b) hoppas att åtgärdsprogram kan bidra till skolutveckling Vi har i vår studie sett att 

lärandet sker på individnivå och möjligen på gruppnivå, men saknar perspektivet på organisationen 

som helhet. Är det dags för skolan som organisation att göra ett åtgärdsprogram för hur skolan ska 

arbeta med åtgärdsprogram? Vi menar att om arbetet med åtgärdsprogram ska fungera som det är 

tänkt, både för elevers möjlighet att inkluderas och nå målen och för skolan som arena för utveckling, 

måste man skapa tid för personalen att få kunskaper och arbeta fram gemensamma rutiner. Då arbetet 

idag ofta sker enskilt eller i bästa fall i arbetslaget, finns risk för att olika kulturer utvecklas inom 

samma skola.  

 

Ingen av de intervjuade tycker att de är tillräckligt bra på att arbeta med åtgärdsprogram. Vi upplevde 

en väldig frustration hos lärarna. Vi menar att denna frustration och känsla av otillräcklighet måste tas 

på allvar. Enligt en undersökning i tidningen Du & jobbet (”Lärare pressas,” 2009) upplever 

grundskollärare höga krav i arbetet, med lågt inflytande och lågt stöd från chefer. Att åtgärdsprogram 

och skolutveckling kan höra ihop, måste både rektorer och lärare få hjälp att upptäcka. Vi menar också 

att lärarna måste ges möjlighet att synliggöra det goda och bra arbetet som faktiskt sker i skolan. För 

att nå detta krävs kommunikation mellan de inblandade parterna. 

 

Lärarna uttalade en känsla av att resurserna krymper och kände en oro att inte hinna med att hjälpa 

eleverna att nå målen. Enligt Läroplanen (1994) har skolan ett särskilt ansvar för de elever som 

riskerar att inte nå målen. Lärare uttalade en oro över att stå ensamma i vardagen, att se elevers 

svårigheter och veta hur man ska göra, men att inte ha möjlighet att hinna ge det stöd som finns. 

Lärare i studien talar om behovet av specialpedagogiskt utbildad personal och att det inte är tillräckligt 

att få en elevassistent. En oroande uppgift som framkom i våra intervjuer är att lärare tvingas anpassa 

åtgärdsprogrammet till skolans förutsättningar och ekonomiska verklighet, då de istället hade önskat 

att de fullt ut hade kunnat utgå från elevens behov. Vi frågar oss hur det rimmar med de riktlinjer som 

finns och med målet i Läroplanen att ha en likvärdig utbildning och skola. 

 

Enligt Skolverket (2008b) är lärares utbildning den viktigaste faktorn för elever att nå målen. Att 

utbildning är viktigt visas också i USA. Lee-Tarver (2006) menar att det är viktigt att få utbildning och 



 

 

träning i hur man skriver IEP. Han påpekar också att nya lärare behöver mentorer och träning i detta. 

Det framkom, under våra intervjuer, att det hos rektorerna finns en förhoppning om att 

specialpedagoger och utvecklingsledare ska kunna bidra till utbildning av personalen, vilket vi ser som 

positivt. Vår övertygelse är att skolan kan bli en lärande organisation, även för de pedagoger och 

rektorer som arbetar där.  För att detta ska lyckas, menar vi, måste tid skapas för gemensamma 

utbildningsinsatser, externa men även interna, som berör skolan som organisation och inte enbart på 

grupp- och individnivå. 

 

Enligt en ny arbetsmiljöundersökning (”Lärare pressas,” 2009) upplever sig grundskollärare ha en 

hård arbetsbelastning. Under vårterminen då vi gjort vår undersökning har vi också själva upplevt 

detta, då det har varit svårt att få tid att träffa grupperna. De har hänvisat till den ökade mängden 

dokumentation och implementering av nya mål. Vi menar att det är viktigt för skolan som organisation 

att våga stå kvar och vika tid till viktiga utvecklingsmål. Då åtgärdsprogram är lagstadgat och kan 

användas för skolutveckling, anser vi att gemensam tid måste skapas för att få kunskap om riktlinjer 

och ett gemensamt synsätt. 

 

Under intervjun framkom, framförallt i den första, all den otillräcklighet lärarna kände. Under den 

andra intervjun upplevde vi att lärarna talade om en utveckling som skett på skolan under de senaste 

två till tre åren. Åtgärdsprogram har börjat användas som verktyg för både elever och lärare, även om 

delaktigheten hos vårdnadshavare och elever inte alltid är så hög. Flera av lärarna och samtliga 

rektorer har ändå ansett åtgärdsprogrammet som ett viktigt stöd för hur man lägger upp vardagsarbetet 

och för att göra det tydligt för eleverna att de arbetar mot mål. Lärare i studien har nämnt 

åtgärdsprogrammet som en möjlighet för eleven att se sina egna framsteg. Lee- Tarver (2006) har 

också kunnat märka en attitydförändring hos lärare i USA, de senaste åren. Han menar att klasslärarna 

blir alltmer involverade i användandet av IEP i takt med arbetet med att inkludera elever i klasserna. 

De flesta amerikanska lärarna ansåg nu att IEP var en hjälp att strukturera och organisera 

undervisningen och såg det som ett teamarbete. 

 

Även i vår studie talade lärare om arbetslagets styrka. De lärare som arbetade i team, där också 

specialpedagogisk kompetens fanns att tillgå, poängterade i hög grad att de ser åtgärdsprogram som ett 

användbart verktyg. De lärare som arbetade ensamma uttryckte stark frustration över hur de skulle 

hinna med att hjälpa eleverna med det arbete som behövs för att de ska nå målen, då de upplevde att 

allt fler elever har behov av särskilt stöd. Samtliga lärare menade att det fanns en risk att de ökade 

kraven på dokumentation, gör att det finns ännu mindre tid till att arbeta med eleverna. Vår farhåga är 

också att det kan minska tiden för reflekterande samtal i arbetslagen och i organisationen som helhet. 

Lärare i studien har uttryckt att man fyller i papper efter papper, men utan att ha möjlighet att hjälpa 

eleven i vardagen. Det finns risk att skolan i allt högre grad blir administrativ och att det får 

konsekvenser för hur tiden används i verksamheten. Även Asp-Onsjö (2006) skriver om den 

dokumentationskultur som har växt fram i svenska skolor. 

 

Lärarna menar också att det finns en risk för eleven att utveckla en negativ självbild, när man inte når 

målen. Rektorer i undersökningen reflekterar över hur elevers självbild påverkas av att inte vara 

godkänd och att vara föremål för åtgärder. Andreasson (2007) menar att språkets makt är stor och att 

elevdokumentation måste skrivas med stor varsamhet och medvetenhet. Emanuelsson (2006) skriver 

att allt fler problem i skolan framhålls som individbundna. Enskilda elever har brister i olika 

avseenden och blir inte godkända, och då tycker vi att man bör hålla i minnet det 



 

 

Salamancadeklarationen (2001) säger. I den poängteras att man vill arbeta för att utveckla en 

pedagogik som ger framgång åt alla. 

 

Emanuelsson (2006) ställer sig frågan vad som händer när man ska dela in elever som av tvång 

kommer till den gemensamma skolan, de godkända och de inte ännu godkända.  

 

Situationen liknar - och liknas faktiskt i debatter ibland - vid en höjdhoppstävling där alla skall 

kvalificera sig genom att hoppa över en för alla på samma höjd placerad ribba, oberoende av 

deltagarnas olika förutsättningar för att kunna hoppa. Den stora skillnaden mellan skolans krav på 

”godkänd” och kvalificeringen i höjdhoppstävlingen är, att skolan kräver obligatoriskt deltagande. (s. 

53)  

Slutdiskussion 

Åtgärdsprogram är inte bara ett dokument som skrivs för en elev, utan är av stor betydelse för hela 

skolans arbetssätt. Åtgärdsprogram kräver en genomtänkt hantering och får enligt vår uppfattning inte 

hanteras på individ- och arbetslagsnivå. Vi menar att ett medvetet arbete med åtgärdsprogram också 

får betydelse för språk och arbetssätt i skolan och på den demokratiska, respektfulla synen människor 

emellan. 

 

Arbete har påbörjats på flera håll och vi ser en stor önskan hos lärare och rektorer att få arbeta på ett 

kompetent sätt och att ge elever möjlighet att utvecklas optimalt. Det är viktigt för skolan att satsa 

både tid till utbildning och tid till gemensam reflektion. Under vårt arbete har vi ibland ställt oss 

frågan om det skulle ha gett större kraft att ge skolan som helhet ett åtgärdsprogram, istället för att 

förlägga problemet hos individerna. 

 

Vi frågar oss vem som har makten att förändra. Rektorer och lärare vill alla att eleverna ska nå målen, 

men har inte alltid möjlighet att skapa de förutsättningar som behövs för eleven. Vi befinner oss just 

nu i en tid av nya reformer i skolan, samtidigt som många kommuners verksamhet är under stark 

nedskärning. Kanske detta är en samhällspolitisk angelägenhet snarare än en fråga om åtgärdsprogram 

i den enskilda skolan?  

Förslag till vidare forskning 

Vi ser det som en intressant framtida forskningsuppgift att genom aktionsforskning se hur skolor med 

goda exempel gör för att få åtgärdsprogram som ett bra arbetsverktyg för att få elever att nå målen. 

 

Vi skulle också med intresse se en deltagande forskning där man provar vad som händer på en skola, 

där det är skolan som organisation som får åtgärdsprogram och där eleverna istället arbetar utifrån 

individuella utvecklingsplaner.  

 



 

 

Referenser 

Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram-dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Andreasson, I. (2007). Elevplanen som text - om identitet, genus, makt och styrning i skolans 

elevdokumentation. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2007). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Emanuelsson, I. (2006). Betyget godkänd i en skola för alla. E. Forsberg & E. Wallin (Red.), Skolans 

kontrollregim (s.46-59). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

 

Jakobsson, I.-L. (2002). Diagnos i skolan: En studie av skolsituationer för elever med 

syndromdiagnos. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Lee-Tarver, A. (2006). Are Individual Education Plans a Good Thing? A Survey of Teachers´ 

Perceptions of the Utility of IEP in Regular Education Settings. Journal of Instructional Psychology, 

33, 263-272. 

 

Lärare pressas hårt i jobbet. (2009, januari, 22). Du & Jobbet. Arbetsmiljötidningen. 

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=0736 

 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 och Lpf 94. 

(1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Menlove, R. R., Hudson, P. J. & Suter, D. (2001). A Field of IEP Dreams. Teaching Exceptional 

Children, 33, 28. 

 

Persson, B. (2002). Åtgärdsprogram i skolan. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

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

Distribution. 

 

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

Fritzes. 

 

Skolverket. (2008a). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=0736


 

 

Skolverket. (2008b). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Svensk författningssamling. SFS 1994:1194. Ändring av grundskoleförordningen (2006:205).  

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Svenska Unescorådet. (2001). Salamancadeklarationen och Salamanca +5. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Regeringens proposition 1998/99:105. Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning och stöd. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

UNESCO. ( 2001). Open File on Inclusive Education. Support material for managers and 

Administrators. Paris: UNESCO. 

 

Vernersson, I. (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. från: 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_t

f_2002.pdf 

 

Wibeck, V.(2000). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Wingård, B. (2007). Åtgärdsprogram - för vems skull? IOL/Forskning nr 36. Stockholm: 

Lärarhögskolan.  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf


 

 

Bilaga 1 

 

 

Till deltagare i fokusgruppsintervju 
 

Tack för att Du vill delta i vår forskningsstudie ”Åtgärdsprogram- administrativ plikt eller levande 

verktyg”.  

 

Studien genomförs med två grupper av mentorer/lärare i två mellansvenska kommuner. Varje grupp 

kommer att träffas vid 2 tillfällen. Arbetet är en del av kursen ”Specialpedagogik och forskning” och 

är den avslutande delen av det specialpedagogiska programmet vid Stockholms Universitet. 

 

Vår förhoppning är att vår studie ska kunna bidra till fördjupade kunskaper om hur lärare och rektorer 

tänker och arbetar med åtgärdsprogram. Genom att använda fokusgruppen som intervjumetod vill vi 

ge möjlighet för deltagarna att tillsammans lyfta intressanta frågeställningar inom ämnet 

åtgärdsprogram. Vi hoppas att det ska kännas givande och utvecklande för Dig som deltagare. 

 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande och en tyngd på att 

frågorna rör ett avgränsat område. I den här studien kommer vi att samtala om hur ni arbetar med 

åtgärdsprogram i er verksamhet. 

 

Med vänliga hälsningar 



 

 

Bilaga 2 

 

Berätta hur ni arbetar med åtgärdsprogram i er verksamhet 
 

 

 

Hur går det till när åtgärdsprogram utarbetas? 

Vilka personer är delaktiga? 

I vilken utsträckning är elever och föräldrar delaktiga? 

Vilken typ av insatser tycker ni att åtgärdsprogram ska beskriva? 

Vad ska åtgärdas? 

Hur tycker ni att eleven ska beskrivas i åtgärdsprogram? 

Hur betydelsefull är själva texten? 

Vilka skriver på? 

Hur ser relationen mellan åtgärdsprogram och IUP ut? 

 

 

Hur används åtgärdsprogram i skolarbetet? 

Vilka har en kopia av åtgärdsprogram? Förvaring? 

Hur kan eleven använda sitt åtgärdsprogram? Personalen? 

Hur följs åtgärdsprogram upp? 

Utvärdering? 

 

Upplever ni att åtgärdsprogram bidrar till ökad måluppfyllelse för elever i behov av 

särskilt stöd? 

 

Upplever ni att åtgärdsprogram bidrar till ökad delaktighet för elever i behov av 

särskilt stöd? 

 

Vilka möjligheter ser ni med åtgärdsprogram? 

Vilka svårigheter? 

Hur skulle det bli om åtgärdsprogram inte fanns? 

 

Kan man göra en koppling mellan åtgärdsprogram och skolutveckling? 

Tycker ni att åtgärdsprogram används som ett levande dokument på skolan idag? 
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