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Sammanfattning 

Från och med juli 2011 kommer åtgärdsprogram att kunna överklagas (Skolverket, 2010). Texten 

utgör därmed ett juridiskt dokument som bevisar att skolan tillgodosett elevens behov av särskilt stöd. 

Samtidigt skall åtgärdsprogrammet utgöra ett formativt verktyg för elevens och verksamhetens 

utveckling. Studien prövar om en sociokulturellt utformad struktur av specialpedagogisk handledning 

kan stötta lärarna i att formulera åtgärder som möjliggör långsiktig utveckling för eleven, skolan och 

även för läraren själv. Med hjälp av en analysmodell, som visualiserar behovsanalys samt 

åtgärdsförslag, prövas om snedvridning mellan individ-, grupp- och organisationsnivå samt 

maktaspekter kan synliggöras. Studien grundas i ett sociokulturellt dilemmaperspektiv (Nilholm, 

2007) och har genomförts som en aktionsforskningsstudie på en kommunal grundskola i 

Mellansverige. Tre klasslärare och två specialpedagoger, samtliga verksamma i år F-6 har deltagit. 

Specialpedagogernas syfte är att öka lärares förtrogenhet i att formulera utvecklande åtgärdsprogram. I 

studien prövas om en reflektionsmetod kan motverka åtgärdsprogram där eleven och föräldrarna får 

bära ansvaret för sina svårigheter. Resultatet blev en övergripande modell för skolans arbete kring 

åtgärdsprogram. Huvudresultaten gällande reflektion, visar att specialpedagogernas deltagande i 

arbetet med att formulera åtgärdsförslag och målformuleringar anses av lärarna vara ett viktigt stöd.  

Specialpedagogerna menar att analysmodellen åskådliggör snedvridningar, maktaspekter och dolda 

förhållningssätt. Analysmodellen upplevs främja reflektion kring alternativa lösningar av upplevda 

elevproblem samt uppmana till organisatorisk självkritik. En av specialpedagogerna anser att 

analysmodellen inger den trygghet hon behöver, för att våga ställa frågor som hon inte brukar våga 

ställa, men vet att hon borde. Att reflektera ”med utsagorna sorterade på papper” kan hjälpa till i 

balansen mellan att beröra men inte kritisera, minska känslan av personlig kritik eller initiera 

nödvändig självreflektion (Sahlin, 2010; Helldin, 2010). Analysmodellen säkerställer att elevens 

åtgärder omfattas av flera nivåer, samt minskar risken att motståndets lag, eller den som har makten 

bestämmer åtgärder på individnivån. Lärare som behöver se svart på vitt samt lärare som tar på sig för 

mycket kan bemötas sakligt och konstruktivt med stöd av metoden.  

Nyckelord  

Åtgärdsprogram, sociokulturell, reflektionsmetod, specialpedagogisk handledning, aktionsforskning, 

socioemotionella svårigheter.
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Förord 
Jag vill börja med att tacka specialpedagogerna och lärarna för att jag fick delta och spela in era nära 

reflekterande samtal. Utan er hade jag inte kunnat genomföra min undersökning. Det har varit givande 

att få ta del av er dialog, erfarenhet och kompetens. Jag lärde mig mycket om specialpedagogisk 

handledning och balansen mellan utmaning och omtanke, mellan att delge erfarenheter och att vara 

tyst. Jag har fördjupat min egen reflektionsförmåga i att perspektivisera, se samband och alternativ till 

hur dilemman kring elevers åtgärdsprogram kan hanteras samt konstruerat en sociokulturellt utformad 

handledningsmodell som inger mig trygghet. Den kan kanske både oerfarna och erfarna pedagoger 

använda i balanserandet mellan utmaning-omtanke, rådgivande-lyssnande, beröra- utan att kritisera 

(Sahlin, 2005) i specialpedagogisk handledning för att initiera nödvändig förändring (Helldin 2010, 

Scherp,2003). Att jag fått ta del av erfarna specialpedagogers, har berikat mig som person. Jag riktar 

även ett tack till rektorn på skolan som tillät mig forska fritt i verksamheten och som från början såg 

studien som berikande för hela skolan. 

Jag vill även tacka min handledare, Ulf Sivertun på Stockholms Universitet. Du har med analytisk 

skärpa, positiv förväntan och lugn varit ett stort stöd. Ett tack vill jag även ge till mina studentkamrater 

i handledningsgruppen. 

Sist vill jag tacka för familjens stöd och förståelse för min tidsprioritering under hela 

uppsatsprocessen, samt särskilt tack till maken Andreas för teknisk support och mamma Anita för 

språklig assistans. 
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Inledning 

Elevers och föräldrars upplevelser av att förebygga eller tillgodose barns behov av särskilt stöd via 

åtgärdsprogram varierar. I och med decentraliseringen och kommunaliseringen av skolan finns en 

mångfald lokala tolkningar och varianter. Varje kommun och skola har frihet och ansvar att tolka 

riktlinjer och utforma processen och formuleringarna efter egna förutsättningar. Åtgärdsprogram med 

individfokus dominerar (Skolverket, 2003). Det kan förklaras med att ett centralt drag i vårt mänskliga 

medvetande anses vara att världen blir mer begriplig genom att skapa kategorier (Högberg, 2004). 

Lärare anser ofta att olikheten blir lättare att hantera om olikheten får en diagnos (Assarson, 2007). 

Assarson menar att biologiskt genetiska förklaringar inriktar åtgärdsförslag på olika 

behandlingsprogram för att ”bota” elevers tillkortakommanden och riskerar att flytta blicken från vad 

skolan kan göra som organisation. Andreasson (2007) menar att elevens självbild och 

identitetskonstruktion påverkas av hur eleven skrivs fram i åtgärdsprogrammen. Målen måste kännas 

meningsfulla för eleven och dokumentet bör avspegla en positiv förväntan för att motivation och 

lärande ska befrämjas (ibid.). Asp-Onsjö (2006) har i sin avhandling synliggjort variationen av hur 

elever framställs i åtgärdsprogrammen, beroende på vilken diskurs
1
 som råder på den lokala skolan 

eller ansvariga lärares och specialpedagogers förhållningssätt. Denna studie har som ansats att ta reda 

på om åtgärdsprogram kan befrias från den negativa klang som etablerats på många håll, då 

feltolkningar av uppdraget resulterat i åtgärdsprogram, som inte upplevs som utvecklande vare sig för 

eleven, familjen, läraren eller skolan. Från och med 1 juli 2011 kommer skolans sätt att 

uppmärksamma, bemöta och åtgärda en elevs svårigheter i åtgärdsprogram att kunna överklagas 

(Skolverket, 2010). Därmed har åtgärdsprogrammets dubbla funktioner förtydligats; ett formativt
2
 

verktyg för elevens, pedagogernas och skolans utveckling samt ett dokument som bekräftar, att 

elevens behov av särskilt stöd säkerställs (SKOLFS 2008:25). För att utmana traditionellt tänkande 

förespråkas gemensamma rum för reflektion och öppen dialog inom skolan, där nytänkande och 

alternativa tolkningar är målet (Helldin, 2002, 2010; Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2006; Alvesson 

och Deetz; 2000; Skrtic 2005). Genom sociokulturellt inspirerade samtalsverktyg samt en 

analysmodell, som synliggör snedvridning mellan individ-, grupp- och organisationsnivå, vill jag med 

denna aktionsforskningsstudie undersöka, om en strukturerad form av specialpedagogisk handledning 

kan motverka alltför individfokuserade åtgärdsprogram. I enkätstudien deltar 23 klasslärare på den 

aktuella skolan. I de reflekterande samtalen deltar två specialpedagoger och tre klasslärare, som 

förbereder åtgärdsprogram gällande nio elever i år 3-6.  

                                                      
1 Begreppet diskurs är inte något helt entydigt. En diskurs är socialt konstruerad och varierar beroende på 

den tid och de villkor som utgör grunden till sätt att tala och agera inom en viss organisation, dvs. det 

som är möjligt att sägas eller tänkas inom en viss epok eller kultur. Den lokala skolans diskurs är ett 

resultat av den samsyn som konstruerats efter tidigare meningsskiljaktigheter, men som övergått i 

konsensus och legitimerar sätt att tala, agera och också formulera sig på. Skolans diskurs påverkar 

således elevernas åtgärdsprogram och hur dessa tar sig till uttryck både i text och handling. Diskurs är 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jörgenssen och Phillips, 2000). 

2 Med sociokulturell syn fokuseras framtidsorienterande bedömningar med fokus på lärandeprocesser och 

proximala utvecklingsbara zoner ZPD (Zone of Proximal Development), till skillnad mot summativ 

bedömning med fokus på redovisning och kontroll. I en decentraliserad skola där målstyrning och 

kvalitetskontroll är centralstyrt, tvingas skolorna prioritera summativa bedömningar som redovisas i 

media. Tid för formativt kvalitetsarbete med förebyggande syfte (t ex nödvändigheten av reflektion för 

såväl lärare som elev) för kunskaps- och verksamhetsutveckling får inte samma utrymme. 

http://www.skolverket.se/
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett samtalsunderlag och en analysmodell dels stimulerar till 

kontextualiserade analyser av elevens behov dels bidrar till lärares förtrogenhet med att formulera 

potentiellt realiserbara åtgärder, som ökar förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse och positiva 

identitetsutveckling genom elevers aktiva delaktighet och metakognition. Studiens metodval syftar till 

att överbrygga klyftan mellan formuleringsarenan
3
 samt realiseringsarenan genom en 

aktionsforskningsansats. 

Frågeställningar 

 Hur går det att via den i studien utvecklade reflektionsmetoden påverka framtagandet av 

åtgärdsprogram i en sociokulturellt strukturerad riktning? 

 Hur upplever specialpedagoger och lärare att en sociokulturellt utformat reflektionsmetod 

fungerar som handledningsstruktur kring elevers åtgärdsprogram? 

 Kan man genom reflektionen synliggöra, vad i den pedagogiska miljön som i första hand bör 

utgöra fokus för aktivitetsutveckling/förändringsåtgärder
4
 ?  

 Hur kan läroplansformuleringen gällande de demokratiska principerna om att alla elever ska 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga genomsyra åtgärdsförslag och målformuleringar? 

Bakgrundsbeskrivning till studien 

Under delkursen ”bedömning och åtgärdsprogram” ingick att genomföra textanalyser av två 

åtgärdsprogram på VFU-skolan
5
. Textanalyserna var ämnade att resultera i öppna och konstruktiva 

frågor, som skulle utmynna i konstruktiva samtal med de ansvariga för åtgärdsprogrammen. Det ena 

åtgärdsprogrammet speglade en kategorisk syn (Persson, 2007), samtidigt som både specialpedagogen 

och läraren gjorde intryck av att vara självreflexiva och utvecklingsbenägna med lång erfarenhet inom 

skolan (mer än 15 år vardera). Skillnaden mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan framstod 

som tydlig där mina teoretiska kunskaper om riktlinjer och rekommendationer inte stämde överens 

med praktikens möjligheter och formuleringarna i dokumenten (Lindensjö och Lundgren, 2002; 

Persson, 2001). Detta dilemma blev tydligt och jag insåg vikten av och svårigheterna med att 

formulera åtgärdsprogram, som utvecklar individen samt ger verksamheten rättvisa. Samtliga av oss 

upplevde den värderingsfria men konstruktiva formen av dialog, kring alternativa formuleringar i 

åtgärdsprogrammen som meningsfull och kreativ. Dessa samtal utgjorde igångsättningen för den 

utvecklingssatsning, som specialpedagogerna bestämde sig för att påbörja med en ny modell kring 

arbetet med elevernas åtgärdsprogram på skolan. Eftersom jag för egen del upplevde behov av att 

                                                      
3 Formuleringsarenan (den politiska nivån) och realiseringsarenan (skolnivåns villkor) (Lindensjö och 

Lundgren, 2002, s. 169-179). 

4  Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). 

5 Verksamhets förlagd utbildning. 
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vidareutveckla min kompetens inom områdena åtgärdsprogram, kvalificerade samtal
6
 samt att 

genomföra utvecklingsarbete inför den stundande specialpedagogiska yrkesexamen 

(Examensförordningen, bilaga 5) kunde deras ansats utgöra en bra utgångspunkt inför min 

magisteruppsats. Vi såg möjligheter till ett utvecklande samarbete. Föreliggande studie kan ses som en 

pilotstudie, med ett antal ”pilotfall” som skall utvärderas inför eventuellt fortsatt utvecklingsarbete på 

skolan. Vi startade under slutet av vårterminen 2010 med att påbörja modellen. Den har 

vidareutvecklats under höstterminen och utmynnat i denna uppsats som framläggs i januari 2011. Min 

inriktning blev efter hand att konstruera en reflektionsmetod med avsikt att förebygga 

individfokuserade åtgärdsprogram. Vi påbörjade ett prövande av strukturerad reflektion, utifrån ett 

sociokulturellt utformat samtalsunderlag, som senare också skulle resultera i en analysmodell. 

Beskrivning av fallskolan 

Skolan är en svensk kommunal grundskola för F-6 med 440 elever och drygt 40 lärare och 

fritidspedagoger i en kommun i Mellansverige. Skolan har två specialpedagoger som både deltar i 

ordinarie klassrumsundervisning samt anpassar lärandet i mindre grupper eller med en-till-

enundervisning utifrån elevernas uppskattade behov. Skolan har inga permanenta eller tillfälligt 

segregerade grupper, men specialskola, särskola och träningsskola finns i kommunen. Rektor uttalar 

ett inkluderande perspektiv och ”att de barn som finns inom området skall beredas plats inom 

verksamheten”. Inga elevassistenter är anställda, men resursförstärkning finns i några klasser. 

Upptagningsområdet är ett socioekonomiskt relativt stabilt område och antalet elever med icke svensk 

kulturell bakgrund är lågt, men ökar.  

Skolans utvecklingssatsning gällande förbättrade rutiner (som framkom behov av i enkätstudien, s. 22) 

kring dokumenthantering (gällande sekretess) och spridning till berörda pedagoger samt elev- och 

föräldrainformation kring arbetet med åtgärdsprogram ingår inte i min analys. Inte heller utvärdering 

av den intervjumall (bilaga 1) som också prövas parallellt med övriga samtalsverktyg. 

Övergripande tänkta modell kring åtgärdsprogram på skolan 

1. Läraren (eller annan pedagog som har en nära relation till eleven) initierar en förintervju (bilaga 1) 

med eleven som skall erhålla ett åtgärdsprogram. Intervjun vidarebefordras hem, för att familjen ska 

kunna komplettera med sina kunskaper om barnet samt förbereda sig gemensamt inför 

åtgärdsprogramssamtalet. Syftet är att inbjuda och ge möjlighet till delaktighet (Ahlberg, 2001; Asp-

Onsjö, 2006; Skolverket, 2003). 

2. Lärare och specialpedagog förbereder sig enskilt utifrån ett samtalsunderlag för handledning kallat 

”fyrspaltingen” (beskrivs under rubriken fyrspaltingens funktion, s. 30). De reflekterar gemensamt 

(denna reflektion utgör grund för mina samtalsanalyser) kring elevens behov, svårigheter, förmågor 

och intressen för att komma fram till adekvat stöd och positiva målformuleringar, men också påvisa 

vad som behöver utredas/förberedas/observeras vidare innan själva åtgärdsprogramsmötet. 

Reflektionen syftar till att innefatta problematik och lösningar gällande situationer i klassrummet, 

arbetsformer, samt situationen på skolan, lika väl som den enskilde lärarens och elevens perspektiv 

                                                      
6 En inte helt genomtänkt byråkratisk nyskapelse (som bara finns som begrepp i 

specialpedagogutbildningens examensförordning), uppfunnet av en tjänsteman på formuleringsarenan. 

Med betoning på kvalificerat, menas att specialpedagogen framför allt ha kommunikativa etiska 

kvaliteter, men också didaktisk-pedagogisk kunskap. (Sahlin, 2010) 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM
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(Skolverket, 2008; Persson, 2004; Gipps, 2002). Skolor, som har en nära koppling mellan den 

specialpedagogiska verksamheten och den vanliga verksamheten och som diskuterar och 

problematiserar uppdraget har också oftast en gemensam syn på detsamma (Persson, 2004). 

Reflektionen bidrar till detta och utgör en pedagogisk kartläggning och förberedelse inför 

åtgärdsprogramsmötet. 

3. För analys, visualisering och återkoppling av reflektionen används en egen analysmodell (nedan, s 

23) då behovs- och åtgärdsförslagen sorteras i tre nivåer; individ- och familjenivå, gruppnivå 

(undervisning, arbetsmetoder, material, hjälpmedel, samarbetsformer, placering mm.) och 

organisationsnivå (kollegiesamarbete, schemaläggning, resursfördelning) mm. Modellen kan också 

användas preventivt med adekvata Läroplansformuleringar (Lgr 11, bilaga 7). 

4. Åtgärdsprogramsmöte med elever och föräldrar där samtliga har fått en chans att förbereda sig, och 

önskas vara aktivt delaktiga då hemmets och skolans perspektiv möts, för att reflektera kring adekvata 

åtgärdsförslag som motiverar eleven till utveckling (Asp-Onsjö, 2006). 

5. Åtgärdsprogrammet formuleras formativt med fokus på lösningsinriktade kortsiktiga och 

långsiktiga mål, med ett begripligt språk för alla inblandade samt formuleringar, som tar hänsyn till 

vad som framkommit från eleven och dennes föräldrar (Skolverket, 2008). Godkännande av rektor. 

6. Delgivande till berörda pedagoger samt arkivering. Bestämma hur målen och kommunikationen 

med familjen ska hållas levande i vardagen. 

7. Utvärdering och uppföljning av stödåtgärder och måluppfyllelse. 

Teoretisk bakgrund 

Studien utgår från samma fyra grundläggande utgångspunkter som Andersson och Carlström (2005) 

har byggt en modell på för verksamhetsutveckling.  

1. Den pedagogiska utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

2. Verksamheter bedrivs i en organiserad form där beslut och handlingar styrs av verksamhetens 

öppna och dolda mål och motiv (verksamhetsteori, s. 8). 

3. Verksamhetsutveckling börjar i den lokala praktiken utifrån ett behov som uppstått. I en etablerad 

praktik identifieras ett område, som behöver utvecklas och förbättras. Ny kunskap leder till 

kompletterande eller omtolkande kunskap, då våra respektive kunskaper ger oss möjlighet att belysa 

och pröva denna kunskap i handling (dilemmaperspektiv s.8, reflektion s. 15, aktionsforskning s. 17). 

4. Enligt Andersson och Carlströms modell krävs en tydlig och organiserad delaktighet av samtliga 

berörda för att ett utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt. Antalet deltagare varierar i denna 

pilotsatsning inom olika delar av projektet. De som deltar i de olika momenten har själva valt att ingå 

och är engagerade i respektive del av projektet. I enkätstudien uppmanades alla att delta.  
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Begreppsdefinitioner 

Reflexivitet och reflektion 

Aktionsforskning och reflektion (reflexion) är nära sammanlänkat i en växelvis pågående och 

omföränderlig process, där begrepp utvecklas under studiens gång (Bryman, 2009). Bryman (2009) 

och Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ursprunget och betydelsen av att forska reflexivt 

tolkande är att ifrågasätta det förgivettagna och tvinga människor att tänka till och tänka annorlunda. 

Genom att belysa och tolka forskningsfenomen med flera perspektiv medverkar forskningen till högre 

reflexivitet men också till högre osäkerhet (ibid.). Kritik, reflektion och perspektivisering (Sivertun, 

2006) innebär möjligheter till förändring i en ständigt värderande, omvärderande och prövande process 

där etiska reflektioner ingår i en kontinuerlig aldrig oavslutad rörelse (Helldin, 2010). I reflexiv 

forskning är parallell tolkning ett genomgående tema i hela forskningsprocessen, då människors 

föreställningsvärldar kan bekräftas men också utmanas för att problematisera dominerande antaganden 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Reflektion – eller reflexivitet – brukar handla om att fundera kring 

förutsättningarna kring sin egen aktivitet och hur den egna personliga och intellektuella involveringen 

påverkar forskningsprocessen och resultatet (ibid., Molander, 1995; Folkesson, 2004). Med reflexiv 

tolkning framhålls vikten av bredd och variation i reflektivt arbete (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Åtgärdsprogram 

Individuell utvecklingsplan, individuell plan, elevplan och åtgärdsprogram används ibland synonymt. 

De svenska åtgärdsprogrammen har i princip samma funktion som individuelle læseplaner i Danmark, 

individuell opplæringsplaner i Norge och Individual Education Plans (IEP) i England (Persson, 2004). 

I studien menas med begreppet åtgärdsprogram ett dokument och verktyg som är elevens rättighet då 

individuell utvecklingsplan (IUP) inte är tillräcklig för att eleven ska nå kursplanernas mål och fler än 

läraren och eleven måste involveras för att elevens utveckling skall bli positiv (Skolverket, 2008). En 

närmre beskrivning finns under avsnittet åtgärdsprogram (nedan, s. 10). 

Specialpedagogisk relevans 

Föreliggande studie kan utgöra ett bidrag inom den praxisnära forskningen som förespråkas av flera 

inom det specialpedagogiska forskningsområdet (Ahlberg, 2001; Nilholm, 2006; Rönnerman, 2004). 

Helldin (2010) menar att inom specialpedagogisk forskning och verksamhet bör teori och praktik 

mötas där ”praktiska utbildningserfarenheter, allmänkunskap och teoretiska forskningsinsikter skall 

mötas, växelverka och forma en sammansmält utvecklande enighet” (s. 24). I ett försök att 

tillsammans utveckla en preventiv och strukturerad form av reflektion för lärares självreflexion och 

organisatorisk självkritik kan kanske studien utgöra stöd, när olika intressen och perspektiv möts i 

utformandet av elevers åtgärdsprogram. Studien bidrar med teoretisk förankring i fallskolans 

kvalitetsförbättrande satsning kring arbetet med åtgärdsprogram. För egen del ger studien 

kompetensutveckling inför en yrkesexamen som specialpedagog, då yrkesrollen innebär att jag ska 

kunna fungera som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor samt bedriva 

skolutvecklande arbete (Examensförordningen, bilaga 5). Andreasson (2007) menar att studier kring 

åtgärdsprogram, som syftar till att öka verksamma pedagogers reflektionsförmåga och 

formuleringskompetens där orsakerna till elevers svårigheter analyseras kontextuellt, är behövligt. En 

problematisering kring temat utifrån lärarnas och specialpedagogernas perspektiv om hur dessa 

intentioner kan realiseras i en organisation som vill bedriva kvalitetsförbättring kring temat saknas. Jag 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM


Åsa Thorling 

6 

 

har valt att inrikta min textframställning på elever som anses uppvisa svårigheter gällande social 

problematik, eftersom socioemotionella aspekter anses behöva en belysning (Kimber, 2006; Westling 

Allodi, 2010) och eftersom sociokulturell teori utgår från att den sociala omgivningen är primär för 

kunskapsmässig och kognitiv utveckling (Gindis, 1999). 

Specialpedagogiska perspektivmöten 

Det specialpedagogiska forskningsfältet är komplext och tvärvetenskapligt, vilket medför mångfaldiga 

möten av intresseinriktningar inom olika vetenskapliga inriktningar (psykologi, pedagogik, etik, 

filosofi, medicin, politik m fl) och tillhörande perspektivbildningar. Vem är normal? Vem är 

avvikande? Hur skall ”problem” tolkas, botas, förebyggas, kompenseras eller bemötas? Med ett 

kategoriskt perspektiv anses svårigheter vara knutna till individen (Nilholm, 2003, 2005). Med detta 

perspektiv söker man framför allt grundläggande orsaker utifrån psykologiska och neurologiska 

grunder och talar om elever med svårigheter (ibid.). Specifika expertkunskaper kan lugna pedagoger, 

då olikheter kan sorteras och bemötas (Assarson, 2007). Med ett kategoriskt perspektiv bli 

åtgärdsprogrammet en rättighetsfråga i bemärkelsen att eleven garanteras individuellt kopplade 

insatser (Carlsson, 2007). Förändrade arbetssätt kan spela roll, men det är individen som i första hand 

skall åtgärdas (ibid.). Pedagogiska insatser krävs för att förbättra en elevs sociala kompetens t. ex. och 

innebär att de ska lära sig någonting på samma sätt som de lär sig något i kursplanerna (Ogden, 2003). 

Enligt Hjörne (2004) och Persson (2007, 2004) innebär denna individinriktade förståelse av problem 

och beteenden att detta sällan relateras till de sammanhang, där de uppträder. Individen anses som 

bärare av sin egen problematik och specialpedagogik handlar om att kompensera på en individuell 

nivå. Det leder inte till långsiktig utveckling enligt Persson (2004) och Hjörne (2004). Ett motsatt 

specialpedagogiskt perspektiv är idén om en skola för alla. Utgångspunkt är mångfald, variation och 

alla elevers demokratiska rättigheter att vara delaktiga i den gemensamma skolgruppen (Asp-Onsjö, 

2006). Det sociala klimatet skapas genom relationer i undervisningssituationen och påverkar elevens 

välbefinnande, motivation och lärande (Westling Allodi, 2010). Westling Allodi (2010) menar, i 

överensstämmelse med ett sådant synsätt, att social kompetens inte enbart är personliga egenskaper, 

utan att beteenden uppstår i en miljö, i ett socialt sammanhang. All specialpedagogisk forskning har 

sina styrkor, men bidrar samtidigt till reduktion med ensidig belysning (Skidmore, 2004). Ett 

heltäckande specialpedagogiskt perspektiv som tar hänsyn till alla aspekter är ännu inte inom räckhåll 

(ibid.). Med ett relationellt perspektiv (Persson, 2007) menas att svårigheter uppstår i mötet mellan 

den enskilde individen, medmänniskor och omgivande faktorer i den miljö hon deltar i. Fokus ligger 

på samspelet mellan individ och omgivning. Svårigheter bedöms utifrån individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Persson, 2007). Den relationella forskningen om specialpedagogik blir ofta 

normativ, vilket betyder att det finns en lösning på alla problem specialpedagogiken har att hantera, 

vilket inte är fallet menar Nilholm (2006), och förespråkar ett dilemmaperspektiv (nedan). Möjligheten 

att välja att inte se perspektiven som konkurrerande, utan att se dem som komplementära har ett värde 

i att skapa helhetsförståelse (Danermark, 2005). 

Sociokulturellt perspektiv 

Lärande 

Den sociokulturella teorin utgår från ett helhetsperspektiv, där helheten är större än delarna. Lev S. 

Vygotskij menade att lärande sker överallt och i alla sammanhang (Dysthe, 2003). Kulturen och 
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historien är kärnan till vad individen uppfattar som viktigt i sammanhanget. Utifrån sociokulturellt 

perspektiv ”innebär varje språklig framställning hållningar och värderingar och placerar oss i en 

kulturell och historisk tradition” (Dysthe, 2003, s 47). Vygotskij ville förklara hur tänkandet och 

världen interagerade och hur de båda omvandlas genom dessa interaktioner (Edwards och Daniels, 

2004), först socialt sedan kognitivt. Detta perspektiv ingår i en holistisk och konstruktionistisk syn på 

lärande, där möjligheter finns för alla att utvecklas med hjälp av rätt stöd och guidning via språk och 

adekvata redskap (Gindis, 1999). Vygotskij formulerade ett unikt teoretiskt ramverk, som kanske är 

den mest förstående, inkluderande och humana praxis för specialpedagogiken under detta århundrade 

(Gindis, 1999). Centrala begrepp inom sociokulturella teorier är proximala utvecklingszoner, synen på 

förmågor, användande av redskap och samarbetsformer för gemensam och individuell utveckling 

(ibid.). Individen guidas till nya kunskaper via omgivningens förväntningar och genom att hitta 

utvecklingsbara områden via motivation som föds på olika sätt, för olika individer, i olika situationer 

för att personen ska utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar (Gipps, 2002). Dewey 

och Vygotsky anses förena de två positioner i vår syn på lärande som dominerat i historien (Säljö, 

2003). Å ena sidan, ett rationalistiskt perspektiv, med lärande som en inifrånkommande process. i 

motsats till ett empiriskt perspektiv, med lärande som en effekt av erfarenhet. Att ändra fokus från att 

leta negativa etablerade attityder mot individers avvikelser från normaliteten till att söka efter positiva 

kapaciteter och kvalitativa karaktärer är varumärket för ett Vygotskianskt synsätt (Gindis, 1999), och 

inkluderar både barns och vuxnas lärande, vilket den här studien framför allt inriktar sig på. 

Forskning 

För att visionen om att en skola för alla skall kunna realiseras, måste ett nytt synsätt genomsyra 

forskningen med specialpedagogikens egentliga fokus på att olikheter är grunden till likvärdighet och 

gemensam utveckling. Det inkluderar val av forskningsperspektiv som är olika ”populära” på olika 

institutioner olika tidsperioder (Helldin, 2010). Studiens teoretiska referensram är genomgående ett 

sociokulturellt synsätt i urval, avgränsningar, inriktningar, verktyg, tolkning och analys. Det 

sociokulturella perspektivet kan motsvara skolkulturens behov av förändring, då skolan har en lång 

tradition av att förklara källan till en elevs svårigheter i eleven själv och även klassens problem till 

lärarens svårigheter (Stigler och Hiebert, 1999). En sociokulturell syn innebär istället en fokusering på 

lärandet i sin helhet mot den kategoriska synen med fokus på lärarens kompetens eller elevens 

förmåga som avgörande för undervisningens resultat (ibid.). Gindis (1999), Edwards och Daniels 

(2004), Ainscow (2000a, 2000b), Dyson (2001a, 2001b), Daniels, Creese och Norwich (2000) m fl 

menar att den konstruktiva, dialogiska och möjlighetstänkande sociokulturella synen på lärande och 

mångfald är den enda forskningen, som kan motverka det rådande övertag som forskning och samhälle 

besitter, med individen i fokus. Att skapa en problemlösande kultur inom skolan där skicklighet och 

existerande kunskap utnyttjas bättre menar Ainscow (2000a) och Daniels, Creese och Norwich (1999) 

är vägen framöver för att utarbeta nya sätt och övervinna hinder för deltagande och lärande. Elevens 

lärande och delaktighet är beroende av samhälls- och organisationsaspekter; demokrati- och 

likvärdighetsaspekter; sociokulturella; kommunikativa och språkliga; socioemotionella; kognitiva; 

fysiska och didaktiska aspekter (Ahlberg, 2001). Enligt Ahlberg är kommunikationen och relationen 

mellan skolans styrning och organisation, undervisningens innehåll och organisering samt elevers 

möjlighet att lära och vara delaktiga avgörande för hur elevers skolsituation artar sig. 

Specialpedagogisk handledning och gemensam reflektion bygger på gemensam utveckling via språket, 

men specialpedagogerna, med en mer gedigen utbildning, kan via dialogen stimulera lärarnas 

proximala utvecklingszoner (Gindis, 1999). Sociokulturellt förfarande medför att specialpedagogerna 

strävar efter att finna förutsättningar för att de inblandades olika kompetenser utnyttjas och utvecklas 
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på bästa sätt då studien syftar till att genom gemensam interaktion motivera nödvändiga förändringar 

(Nilholm, 2007).  

Aktivitetsteori  

Edwards och Daniels (2004) menar att den sociokulturella teorin och aktivitetsteorin (stora likheter 

med verksamhetsteorin) är ”a unified set of concept” (s. 107). Aktivitetsteorin har influerats av t ex 

Kant, Hegel, Marx, Engels, Vygotsky, Luria, Leontjev (Dysthe, 2003) och i Sverige bl a av Berthén 

(2007). Man menar att individ, samhälle och miljö inte kan separeras, utan hela verksamheten är 

analysenheten. Handlingar styrs av organisationens motiv och mål (Berthén, 2007). Hur 

åtgärdsprogrammen formuleras styrs med detta seende utifrån verksamhetens mål och motiv för hur en 

elev ska vara. Daniels, Creese och Norwich (2000) menar att språket gör det möjligt för oss att 

förverkliga den analytiska potentialen av aktivitetsteorin i utvecklingen av praxis. Språket ses av 

”Vygotskians” som det mäktiga vetenskapliga begreppet, som tillåter människor att tänka bortom 

gränserna för omedelbara vardagliga erfarenheter i samarbete med andra för att bygga ny kunskap 

Daniels, Creese och Norwich (2000). Den andra tyngdpunkten ligger på åtgärder i syfte att utveckla 

metoder och platser i praxis för att hela verksamheten skall genomsyras av ett sociokulturellt 

förhållningssätt (Ahlberg, 2001; Ainscow 2000a). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste tid och 

modeller för kommunikation prioriteras för elevens delaktighet i sammanhanget (Ahlberg, 2001). 

Helldin (2002) menar att ”analyser av den dagliga verksamheten och de processer specialpedagogerna 

och forskarna är involverade i bör blottläggas av forskningen. Så skapas på sikt en självreflexiv 

praktik” (s. 73). 

Dilemmaperspektivet som grund för studien 

Nilholm (2006) kallar dilemmaperspektivet för ett sociokulturellt perspektiv, vilket medför att 

verksamheten inom det specialpedagogiska fältet alltid tampas med olika perspektiv parallellt. Detta 

gäller i utformandet av åtgärdsprogram, när man samtalar om elevers förmågor och olikheter samt i 

den övergripande organisationen av lärande (Nilholm, 2007). Med utgångspunkt i Clark, Dyson och 

Millward (1998) utvecklar och förespråkar Nilholm (2006) dilemmaperspektivet. Han menar att med 

detta perspektiv undviker man att låsa sig vid en specifik bild av vad som är den bästa lösningen. 

Istället tar man hänsyn till vilka följder olika beslut och sociala processer får, framför allt för dem som 

befinner sig i verksamheten (Nilholm, 2006). Avvägningen mellan att skilja ut elever, och därmed 

identifiera dem som avvikande, eller att de ska ingå i ordinarie verksamhet, vilket kanske förstärker 

olikheten än mer, är ett sådant dilemma enligt Nilholm (2003). Det grundläggande inom 

dilemmaperspektivet har uppstått ur skolans ständiga dilemma att samtidigt som alla elever ska få ut 

något gemensamt av undervisningen, så ska utbildningen också möta elevers olikheter (Nilholm, 

2006). Åtgärderna riktas med detta synsätt mot eleven, läraren och lärandemiljön och har ett 

långsiktigt perspektiv och är en ständigt pågående process med oviss utgång (Asp-Onsjö, 2006). 

Betoningen har förflyttats från individen till omgivningen och samhället, med individens rättigheter 

som grund (Nilholm, 2006). Dilemmaspåret medför, enligt Persson (2007), att specialpedagogiken 

avlägsnas från det praktiknära och blir en arena för etiska diskussioner, där svårigheten med att 

erbjuda en skola för alla blir central. Vilka faktorer runtomkring eleven kan påverkas för att 

inlärningen ska bli mer gynnsam för just honom eller henne? Det fordras en öppenhet och vilja att utgå 

från den enskilda individen, men att det kan vara andra faktorer som skall förändras. Vilka åtgärder 

pedagoger väljer att sätta in, beror på vilket/vilka perspektiv som bildar utgångspunkt. Nilholm (2003, 

2005) menar att skolan är en arena där olika intressekonflikter och maktaspekter mellan olika nivåer 

inom gruppen och verksamheten blir synliga. Inom Nilholms dilemmaperspektiv förespråkas 
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”praxisnära forskning då poängen är att fokusera hur dilemman hanteras snarare än att ge lösningar på 

hur de ska upplösas” (Nilholm, 2005, s. 135). I ett dilemmaperspektiv verkar forskningen och 

verksamheten parallellt med varandra och är ganska likartade i sina förutsättningar. Enligt Nilholm 

(2006) möter forskare och aktiva inom verksamheterna dilemman som uppstår inom 

utbildningssystemet genom samtal. Specialpedagogiken har enligt Persson (2004) tagit på sig 

uppgiften att söka överbrygga vad som upplevts som gapet mellan samhällets intentioner och 

praktikens möjligheter. I en studie med aktionsforskningsansats är ambitionen att denna klyfta skall 

överbryggas något. 

Skolans uppdrag och ansvar kring elever i behov 
av särskilt stöd7 

Enligt läroplanen och Skollagen har skolan både ett kunskapsuppdrag och ett uppdrag att fostra elever. 

Enligt 1 kap. 2 § skollagen (1985:1100) ska utbildningen främja elevers harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I Grundskoleförordningens 5 kap. 5 §, 

Konventionen om barns rättigheter, Salamancadeklarationen och FNs standardregler betonas 

delaktighet och gemenskap utan särslösningar (Persson, 2001; Heimdahl Mattson och Roll Petterson, 

2007). Svenska Unescorådet (2008) beskriver att inkludering
8
 är allas likvärdiga rättigheter till 

deltagande, men inte på någon annans bekostnad. Särskilt stöd ska i första hand ges inom klassens ram 

(SFS 2008:845), men i verkligheten ökar särskiljande lösningar (Skolverket, 2009; Heimdahl Mattson 

och Malmgren Hansen, 2009). Alla som arbetar i skolan har både ett personligt och kollektivt ansvar 

för att bemöta elever och föräldrar så att goda möten uppstår (Sjöberg, 2003). Om det finns tillräckligt 

med personal och ekonomiska resurser finns det också oftast förutsättningar för ett gott bemötande. 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd kan också insikter om familjens livsvillkor vara 

nödvändiga. I skolans värld är det inte bara den enskilda läraren, rektorn eller specialpedagogen som 

har ansvar för bemötandet. Sjöberg (2003) delar in bemötandet i tre nivåer, den nationella, den 

kommunala och så den nivån där mötet sker. Det är inte bara enskilda anställda som har ansvar för att 

medborgarna ska bemötas med kunskap, respekt, inlevelse och samarbete. Chefer och politiker har 

likafullt ett ansvar (Sjöberg, 2003). Pedagogerna måste ges förutsättningar för att arbeta, så att 

bemötandet blir bra. Samarbete inom organisationen, resurser, vidareutbildning, arbetsledning och tid 

är några viktiga ingredienser (Sjöberg, 2003). I Sverige betonas samhällets ansvar gentemot individen. 

Barn i behov av särskilt stöd betraktas som en samhällsfråga, inte som en individuell fråga (Sjöberg, 

2003). Omgivningen avgör hur stor begränsningen blir (ibid.). Tjugo procent av eleverna i den 

svenska skolan anses någon gång under sin skolperiod vara i behov av särskilt stöd, 17 procent 

erhåller stödet (Skolverket, 2003). Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar (Skolverket, 2009). 

Hjörne och Säljö (2008) menar att ”skolan fungerar som en samhällets grindvakt med uppgiften att 

fördela möjligheter och livschanser” (s. 141). Gränsen för vem som blir en elev i behov av särskilt 

                                                      
7 Det finns inte någon definition av begreppet ”behov av särskilt stöd” eftersom det kan röra sig om 

mycket olika behov (Skolverket, 2010). 

8 Det finns flera definitioner på inkludering. Här menas att elever i behov av särskilt stöd ska vara 

delaktiga inom den ordinarie undervisningen i klassrummet, och att skolan ska kunna möta den 

naturliga variationen av elevers olikheter (Nilholm, 2006). Inkludering handlar om individuella 

anpassningar inom den sociala gemenskapen då samspelet mellan elever och lärare i klassen fokuseras 

(Alexandersson, 2009). Asp-Onsjö (2006) delar in inkludering i tre delar och menar att elever kan vara 

socialt, fysiskt och didaktiskt inkluderade eller endast delvis inkluderade då en eller två aspekter av 

inkluderingsbegreppet tillgodoses. 
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stöd är resultatet av interaktionen mellan elev och omgivande miljö och vem som gör bedömningen 

(Asp-Onsjö, 2006; Hjörne och Säljö 2008; Regan, 2009; Sternberg och Grigorenko, 2000). Så snart en 

elev anses behöva särskilt stöd, förebyggande eller kompenserande aktiviteter, skall ett 

åtgärdsprogram upprättas (SKOLFS 2008:25).  

Åtgärdsprogrammens framväxt 

Begreppet åtgärdsprogram har existerat sen 1976, då riksdagen beslutade att sådana skulle upprättas då 

behov förelåg. SIA-utredningen (SOU 1974:53) introducerade begreppet och betonade att elevens 

åtgärdsprogram skulle utgå från en helhetssyn, då eleven skulle anses som en elev i svårigheter och 

inte en elev med svårigheter. I Lgr 80 infördes krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas och att 

programmet skulle beskriva både individuella insatser och allmän organisationsutveckling (Persson, 

2004). Problemen skulle analyseras ur både individ-, grupp- respektive organisationsperspektiv 

(Skolverket, 2001, 2008). Under 90-talet har åtgärdsprogrammet fått ökad betydelse, då 

betygssystemet övergått från ett relativt betygssystem till ett målinriktat (Persson, 2004). Sedan 2001 

är det en skyldighet för skolor att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte uppnå de 

nationella målen för att garanteras adekvat stöd (Carlsson, 2007). Ett åtgärdsprogram ska upprättas om 

en klasslärare/mentor, specialpedagog, rektor, elev eller förälder anser att en individuell 

utvecklingsplan inte täcker elevens behov (Skolverket, 2008). I betänkandet Skollag för kvalitet och 

likvärdighet (SOU 2002:121) poängterades vikten av arbetet med åtgärdsprogram och betydelsen av 

att utreda skolsvårigheter. Nya skollagen och läroplanen (Lgr 11) stärker elevens rättigheter att nå 

kunskapskraven i den nya läroplanen. Rektor måste från och med juli 2011 godkänna 

åtgärdsprogrammen och samtidigt införs bestämmelser om att åtgärdsprogram ska kunna överklagas 

(Regeringen, 2010-10-20). Detta gäller både innehållet i åtgärdsprogrammet och rektors beslut om att 

ett åtgärdsprogram inte skall upprättas (Skolverket, 2010).  

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja alla elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg 

om individen, omtanke och generositet” (Lgr 11, s. 12). Flera studier har genomförts där 

åtgärdsprogrammens målformuleringar och åtgärder har analyserats. Individfokuseringen dominerar 

(Ahlberg, 2001; Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2006; Persson, 2004; Skolverket, 2003). Wahlund 

(2002) menar att individfokuseringen inte är anmärkningsvärd (men formuleringarna bör vara noga 

avvägda) eftersom syftet är att säkerställa en elevs rättigheter, medan Persson (2004), Assarson (2009) 

och Hjörne (2004) menar att individfokuserade åtgärder inte leder till långsiktig utveckling.  

Nuvarande riktlinjer och bestämmelser på samhällsnivå 

Som styrning och till stöd i arbetsgången med åtgärdsprogrammen har grundskolan dels 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194), dels Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2008:25) och 

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). 

Förordningarna föreskriver varken form eller innehåll i programmen, vilket legitimerar olika 

handlingar i praktiken (Bodell, 2010, opublic.). SKOLFS 2008:25 godkänner individfokuserade 

åtgärdsprogram t ex, medan Skolverkets råd och riktlinjer (Skolverket, 2008) förordar delaktighet och 

helhetsperspektiv i analys och åtgärder. I och med decentraliseringen och kommunaliseringen av 

skolan på 90-talet samt att de centrala myndigheterna har gett liten vägledning, har lett till att olika 

tolkningar av styrdokumenten resulterat i en rad modeller, mallar och förfaringssätt (Wahlund, 2002). 

Lindensjö och Lundgren (2002) menar att i och med att skolsystemet decentraliserades på 1990-talet 

http://regeringen.se/sb/d/12466/a/153375
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/R%E4tt%20till%20kunskap%20och%20s%E4skilt%20st%F6d_uppdat_24%20nov.pdf
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medför detta krav på att den lokala skolan aktivt omtolkar politiska direktiv och omsätter motiv och 

avsikter i en lokal kontext. Skolledarens ansvar accentueras (ibid.).  

Organisationens, rektorns och specialpedagogens påverkan på hur åtgärdsprogram utformas 

Det är hela skolans ansvar att upprätta och arbeta med åtgärdsprogram och betonas i lagen. 

Skolpersonal, som befarar att en elev riskerar att inte nå de minsta kunskapskraven, har 

anmälningsplikt (Skolverket, 2010). Åtgärdsprogrammet skall omfatta barnets hela skolsituation – så 

även om stöd behövs i förskoleklass eller på fritidshemsvistelsen. En pedagogisk utredning med en 

analys av elevens behov utifrån en helhetssyn bör föregå en eventuell medicinsk utredning. Eleven blir 

speglad i den spegel som respektive skola sätter framför eleven och påverkar möjligheterna till 

delaktighet och lärande (Assarsson, 2009; Hjörne och Säljö, 2008; Ahlberg, 2001). Brister i lärares 

och rektorers arbete skall kunna identifieras och bli föremål för åtgärder (Persson, 2004). Rektors 

ledarroll påverkar verksamhetskulturen och de anställda. I åtgärdsprogram kan elever konstrueras till 

vad de är eller inte är i förhållande till den lokala skolans ”idealelev” (Andreasson, 2007). Wahlund 

(2002) kallar dylika målformuleringar för anpassningsmål, då eleven skall anpassas till verksamheten 

och inte tvärtom. Westling Allodi (2010) menar att all personal måste motverka tendenserna till en 

individualisering när det gäller sociala aspekter. Skolprocesser, skolklimat och socialorganisation har 

visats ha ett samband med resultat på elevnivå (ibid.). Genom att arbeta på skol- och klassnivå med ett 

grundläggande uppmuntrande, respektfullt och lyhört klimat uppnås sekundärt positiva effekter på 

individen. De två vanligaste specialpedagogiska åtgärderna som vidtas i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd, är upprättande av åtgärdsprogram samt samarbete med föräldrar (Westling Allodi, 2009). 

Inkludering är ingen viljeakt, menar Westling Allodi, utan måste ständigt utvecklas och underhållas 

genom förebyggande insatser och specifika interventioner. Enligt läroplanen (Lgr 11) skall skolans 

verksamhet präglas av det etiska perspektivet som grundar för och främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden. En specialpedagogisk inblandning anses nödvändig i frågan om att 

förbättra kvaliteten i det sociala klimatet och relationerna inom klassrummets fyra väggar om man vill 

förverkliga målsättningen av en skola för alla (Westling Allodi, 2010). För att lyckas med detta 

förespråkas gemensamma rum för reflektion och dialog inom skolan (Helldin, 2002; Andreasson, 

2007; Asp-Onsjö, 2006). Att tänka och formulera i språk är vad man inom dagens dominerande 

sociokulturella perspektiv på lärande ser som betydande, då man får tillfälle att tänka bortom 

gränserna för de omedelbara handlingarna och agerandena i vardagen (Edward och Daniels, 2004). 

Hur lärarna ser på eleverna och på sitt arbete med åtgärdsprogrammen påverkas av egna 

grundläggande förhållningssätt och den sociala kontexten på skolan. Åtgärdsprogram blir på så sätt 

socialt konstruerade (Hacking, 2004) och påverkas i stor utsträckning av skolans diskurs (Asp-Onsjö, 

2006). 

Lärarens påverkan på åtgärdsprogrammens utformning 

I Westling Allodis undersökning (2009) framkommer i rektorernas svar, att de framgångsrikaste och 

effektivaste insatserna beror på lärares bemötande, förmåga att skapa tillit och att skapa goda 

relationer. Det blir effektivt när ”vi tänker rätt”, utgår från elevens behov och tänker på elevernas 

inflytande och delaktighet (Westling Allodi, 2009). Den grupp som är mest kritisk mot djupgående 

reformer är, enligt Ainscow (2000b), lärarna. Lindensjö och Lundgren (2002) menar att lärare måste se 

egna vinningar för att de ska genomföra föreslagna förändringar. Hur lärare väljer att tolka yttre krav, 

som resulterar i bemötande och handling i interaktionen med sina klasser, är det som avgör elevernas 

förutsättningar för trivsel, lärande och utveckling (ibid.). Föräldrar, lärare och elever har ofta olika 

uppfattningar om ett barns beteende och orsakerna till detta (Ogden, 2003). Lärarens förmåga att skapa 
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konstruktiv dialog med elever och föräldrar är en viktig del för att utvecklande åtgärder ska realiseras 

(Westling Allodi, 2010). Regan (2009) liknar lärarens roll i klassrummet, då hon arrangerar 

undervisning, med värdinnans roll när hon arrangerar ett party. Reflektion, relationer, roller och 

resurser är viktiga ingredienser i båda fallen. Hur skapar man ett positivt inlärningsklimat för och med 

elever som utmanar en själv, klasskamraterna och undervisningen? Hon menar att lärare måste vara 

reflekterande praktiker för att överväga eget tänkande, fördomar och uppfattningar om elever med 

EBD (Emotional and/or Behavioral Disorders) (Regan, 2009). Läraren måste utveckla en trygg 

relation till varje elev då hon har ansvaret för att stärka lärare-elev relationen genom att ge eleverna en 

känsla av tillhörighet och tydlighet, i en miljö som tydligt har definierat roller för lärande och 

delaktighet (ibid.). Regan menar vidare att läraren bör använda kreativa resurser för att stödja inlärning 

och beteende av enskilda elever. Läraren kan hävda att de har uttömt alla verktyg och därför känner 

sig förorättade, då deras försök att engagera en elev i sin egen lärandeprocess visat sig vara fruktlöst 

(Regan, 2009). Det kan leda till stress och en känsla av otillräcklighet, och resulterar i bristande 

förberedelser i fråga om hur man förvaltar uppdraget att bemöta elever i svårigheter (Regan, 2009; 

Ogden, 2003). Brist på självinsikt kan leda till problematiska beteenden hos studenter och påverka 

miljön i klassrummet och lärandet negativt (Regan, 2009; Ogden, 2003). Lärare förväntas ständigt 

vidareutveckla sin förmåga att skapa ett optimalt socialt klimat i gruppen, ett klimat som verkligen är 

anpassat till alla elever i gruppen, med extra hänsyn till särskilt sårbara individer, inte godtagbart 

enbart av den tåliga majoriteten (Westling Allodi, 2010). Med ett sociokulturellt perspektiv bör 

organisationen erbjuda lärarna förutsättningar för detta. 

Åtgärdsprogram och elever ”med” beteendesvårigheter
9
 

Clark, Dyson, Millward och Skidmore (2004) kallar dagens individstarka elever, som inte självklart 

rättar in sig i ledet, för ”elever som utmanar lärarna, skolan och läroplanen” mer än andra, och därför 

kräver mer av skolans personal i bemötande och handling. Kimber (2006) skriver att många svenska 

skolor visar ett stort intresse för beteendeproblematik, men upplever sig sakna kunskaper. I USA finns 

en hel apparat av organisationer och institutioner, som är inriktade på elever med beteendesvårigheter 

och hur dessa beteenden ska bemötas och tränas bort. I elevernas åtgärdsprogram (IEP Individual 

Education Plans) inkluderas elevers sociala mål i Functional Behavioral Assessments och Behavioral 

Intervention Plans för att maximera akademisk framgång för alla elever (Regan, 2009). I Andreasson 

och Asplund Carlsson (2009) framgår att flest antal åtgärdsprogram i Sverige är skrivna för pojkar 

”med beteendemässiga svårigheter”. I Perssons studie (2004; Skolverket, 2003) visar det sig att det 

nästan alltid är läs- och skrivsvårigheter som föranleder särskilt stöd och åtgärdsprogram i de tidigare 

skolåren. I elva-tolvårsåldern ändras detta mönster och koncentrationsstörningar och 

beteendeproblematik blir allt vanligare. Beteendeproblematik bidrar till dålig arbetsmiljö också för 

övriga elever och läraren. Åtgärder bör sättas in för att alla elever ska ges förutsättningar till 

kunskapsinhämtning och lärande. Beskrivningar av ”besvärliga elever” kan lätt ge intryck av att de är 

problematiska hela tiden, medan det vanligtvis endast rör sig om vissa situationer, i vissa 

elevkonstellationer, eller vid vissa tidpunkter (Ogden, 2003). När en lärare kämpar med en viss elevs 

beteende eller den egna känslomässiga oron bör hon se kritiskt på beteendet, bedöma mönster och 

situationer och samla in objektiva data för att överväga alternativ (Regan, 2009). För vissa elever och 

                                                      
9 Socioemotionella och psykosociala problem eller koncentrationsstörningar (Persson, 2004). 

Beteendeproblem i skolan är elevbeteenden som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. 

Beteendet hindrar undervisning och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och 

utveckling. Det försvårar också positiv interaktion med andra. Bedömningar av vad beteendeproblem är 

varierar mellan skolor och lärare (Regan, 2009; Asp-Onsjö, 2006; Hjörne, 2004). 
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föräldrar kan det vara viktigt att skolan tydligt kommunicerar och splittrar långsiktiga kunskapskrav i 

en mängd mindre kortsiktiga, som man klarar av och som leder vidare till nästa bro (Skolverket, 2008; 

Bauman, 2002). Elever som har instabila hemförhållanden eller har andra individuella svårigheter, blir 

därför extra mycket i behov av ett särskilt stabilt stödnätverk (Westling Allodi, 2010). Självförtroende 

uppstår inte om personer saknas som eleven känner tillit, trygghet och respekt för och som kan 

tydliggöra krav och regler om hur man gör för att uppfylla förväntningarna (Bauman, 2002). Elever 

med upplevd beteendeproblematik är inte autonoma, självreglerande barn – utan elever som är i behov 

av hjälp och stöd för att klara skolan och kunskapskraven (Andreasson, 2007). Kunskapsmässiga 

åtgärder måste fokuseras direkt, även om problematiken kan uppfattas som beteendemässiga 

svårigheter (ibid.).  

Elevens och familjens möjligheter och ansvar till delaktighet 

Åtgärdsprogrammet ska påverka förutsättningarna för det enskilda barnet att aktivt delta i sin grupp 

eller klass och få vara aktiv part såväl i analysen av sina egna svårigheter som i beskrivningen av 

lämpliga åtgärder (Persson, 2004). Detta utformas utifrån elevens ålder och mognad (Lgr 11). Med ett 

sociokulturellt synsätt ses identiteten som föränderlig. Assarson (2009) skriver om multipla identiteter, 

då identiteten konstrueras i relation till ”den Andre”. Den som bemöter eleven och ansvarar för 

åtgärdsprogrammets utformande formulerar fram eleven utifrån egna öppna eller dolda 

förhållningssätt. Åtgärdsprogrammet är ett instrument för elever och föräldrar att få inflytande över 

elevens skolsituation (Asp-Onsjö, 2006). Åtgärderna skall utgå från varje elevs starka sidor och ses i 

ett lösningsinriktat utvecklingsperspektiv, där elevens självtillit och självuppfattning stärks 

(Skolverket, 2008). Åtgärdsprogrammet är elevens rättighet för att erhålla adekvat stöd för att nå 

kursplanernas kunskapsmål (Andreasson, 2007). Texten är en språkhandling som påverkar både elev, 

lärare och föräldrar (Andreasson, 2007). Eleven förklaras i termer och påverkar 

identitetsutvecklingen/identitetskonstruktionen och självkänslan i någon riktning (Andreasson, 2007). 

Den text som formuleras i åtgärdsprogrammen kan spegla ett ojämbördigt maktförhållande, där eleven 

och föräldrarna ofta blir den svagare parten (Persson, 2004; Asp-Onsjö, 2006). Betydelsen av starka 

sociala nätverk har troligen ökat som en konsekvens av avregleringen och decentraliseringen av 

utbildningsverksamheten, eftersom dessa skapat utrymme för individuella val, lokala lösningar och 

personliga förhandlingar (Westling Allodi, 2007a) och blir ett ”utbildningslotteri” (Sternberg och 

Grigorenko, 2000) – så även elevens och föräldrarnas möjligheter att påverka åtgärdsprogrammens 

utformning.  

Specialpedagogisk handledning 

Vad specialpedagogisk handledning skall utgöras av finns ingen klar definition av. Handledning kan 

ses som ett paraplybegrepp med nyanserade underkategorier och där samtalsledare bör besitta många 

kompetenser (Sahlin, 2005, 2010; Hammarström-Lewenhagen, 2005). Det är en pedagogisk metod för 

kunskapsutveckling av skilda slag. Teorier om handledningens funktion avlöser varandra, vartefter 

samhället och reformer förändras (Andersen, 1991/2003) och syftet med handledningen. Från att 

handledarrollen varit en expertroll med rent undervisande och linjär gång och slutgiltiga lösningar 

karaktäriserades handledningen senare som ett forum för att uttrycka åsikter utan direkt struktur, mer 

av terapeutisk karaktär och en lyssnande handledarroll (ibid.). I merparten aktuell litteratur betonas 

vikten av en cirkulär gång med tyngdpunkt på reflektion (Hammarstöm-Lewenhagen, 2005; Bladini, 

2004; Sahlin, 2005; Anderssen 1991/2003; Ahlberg, 2007). Vad som är specialpedagogisk 

handledning, kvalificerade samtal eller konsultation är inte entydigt. Sanningar och lösningar i 
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problemärenden efterfrågas ofta av lärare angående specialpedagogisk handledning (Bladini, 2004; 

Sahlin, 2005). För att klasslärare ska tänka vidare än det primärt upplevda, kan handledning leda till 

ökad medvetenhet i arbetet för att uppnå större insikt (Rönnerman, 2004).  

”Handledningen har betydelse för att pedagogerna ska upptäcka sina egna tankar, få tankar och 

handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter och utmanas av teorier, vilket kan bidra till en ökad 

självkänsla och medvetenhet i arbetet” (Rönnerman, 2004, s. 23-24).  

Handledning kan utgöra ett av verktygen för att systematiskt studera sin egen praktik och reflektera 

över vardagens komplexa elevsituationer menar Rönnerman (2007). Balansen mellan omtanke och 

utmaning är en viktig avvägning, om samtalen ska resultera i utvecklande processer (Sahlin, 2005). 

Rollen som samtalsledare i specialpedagogisk handledning innebär ett moraliskt/etiskt ansvar och 

förmåga att hantera rådgivandets dilemma i att balansera tystnad- delgivande av erfarenhet, 

professionell roll- medmänniska, närhet- distans, utmana och beröra till nödvändiga förändringar utan 

att såra (Sahlin, 2010). Sahlin (2005) hävdar att specialpedagoger behöver bygga upp en egen strategi 

eller en egen modell för att inte hamna i handledningsdilemman och apori
10

. Handledningsformen 

skall utformas utifrån intentionen med samtalet. I åtgärdsprogramshandledning kan syftet vara att 

stötta och hjälpa, stärka läraren som person eller initiera kritisk granskning samt bidra till en 

förändringsprocess.  

Praktiskt tänkande och reflektion 

Begreppet reflektion har blivit ett pedagogiskt modeord och döljer en kolossal variation, där 

innebörden varierar från talare till talare (Brusling, 2007). Ett annat pedagogiskt modeord idag är 

praktiknära (ibid.). Ordet reflektion kommer från det latinska ordet ”reflectere” som betyder böja eller 

vända (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”) (Brusling, 2007). Aristoteles och Dewey är 

ursprungsfäderna till begreppet. Rodgers (2007) hänvisar till Dewey, när hon skriver att reflektivt 

tänkande består av fyra kriterier: det skapar mening och kontinuitet i lärandet (1), det är ett 

disciplinerat sätt att tänka med rötter i vetenskaplig forskning (2), det måste ske i en gemenskap och 

interaktion med andra (3) och det kräver en positiv inställning till egna och andras möjligheter att växa 

och utvecklas (4). Enligt Rodgers finns det fyra problem med bristen på en klar definition av vad 

reflektion innebär. För det första är det oklart på vilket sätt systematisk reflektion skiljer sig från andra 

typer av tänkande. Är personliga funderingar tillräckliga eller finns det specifika bedömningar på vad 

som räknas som reflektion? Det är svårt att tala om något som inte är tydligt definierat med ett 

gemensamt språkbruk, där begrepp får olika betydelse för olika personer, menar hon. Avsaknaden av 

en klar definition och uppfattning om vad reflektion är, gör att det blir svårt att studera vilka effekter 

reflektiv utveckling har på lärarens praktik och elevernas lärande. I dag vet vi att reflektion kan 

användas för att tjäna andra, och mindre ädla syften än de uttalade, då maktaspekter och 

intressekonflikter är närvarande i samtalet (Ohlsson, 2004). Ohlsson menar att inom skolan råder inte 

självklar konsensus, utan dolda problem och konflikter kan komma till ytan via dialog. Dialog och 

reflektion är ingen mirakelmedicin för utveckling menar han.  

Reflektion enligt Deweys faser 

Dewey menade att den outbildade personen prövar och chansar (Rodgers, 2007). Den utbildade gör 

noggranna observationer och använder sig av beprövade metoder och tekniker (ibid.). Deweys 

                                                      
10 Aristoteles menade att en apori är två lika överbevisande argument – alltså en svårighet där ingen 

utväg kan skönjas (Sahlin, 2010). 
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utgångspunkt var att det reflektiva tänkandet börjar med en upplevelse som får en att stanna upp, en 

oväntat svår uppgift t ex. I all reflektiv verksamhet menade Dewey (2007) att de två samverkande 

faktorerna är data (fakta) och idéer (förslag, tänkbara lösningar). Reflektion i Deweys anda definieras i 

stadier, då ett beteende inte får speglas av den uttolkandes primära impulsreflektion utan skall hämmas 

via ett utvecklat reflektivt tänkande (ibid.). Beteendet skall granskas utifrån dess syfte, betingelser, 

hjälpmedel, svårigheter och hinder. Problemet skall formuleras i hypoteser för problemets lösning 

genom att samla relevanta observationer, som kan testa hypoteser, i tanke och handling. Dewey delar 

in reflektion i fem stadier; förslag (1) – intellektualisering (2) - hypotes med vägledande idé (3) - 

resonemang, observationer och dokumentationer (4) som bildar fakta som prövas och verifieras eller 

förkastas (5) i det sista stadiet. Det sista stadiet består också av att se in i framtiden för att kunna 

förutsäga en prognos. Idéer bekräftas, modifieras eller förkastas. Tänkandet från en förbryllande, 

besvärlig eller förvirrande situation går till en uppklarad, enhetlig situation som fått sin lösning 

(Dewey, 2007).  

Reflektion för egen och gemensam utveckling 

Skidmore (2004) talar om kritisk reflektion för att utveckla verksamheten. Deweys syn på 

kommunikation som lärandets källa, liksom hans betoning av det deliberativa samtalet, där åsikter och 

uppfattningar bryts mot varandra i diskussionens form, är aktuellt i analyser av skolans arbetssätt och 

uppgifter (Säljö, 2003). Ahlberg (2007) och Hammarström-Lewenhagen (2005) talar om reflektion 

som att skapa möjligheter att reflektera kring sin yrkesroll, om kommunikationen som grund för 

utveckling och förändring, eller för att motverka stagnation och utbrändhet samt för att öppna för nya 

inre eller yttre processer. Läraren har sin egen bank av tyst kunskap som han eller hon bygger sitt 

bemötande av eleverna och sin undervisning på. För att kunna applicera vetenskapliga teorier och 

metoder i praktiken och för att uppdatera sin professionalitet finns ett behov av att också utveckla sin 

reflektion (Olin, 2004). Lärare kan ofta konstatera att något inte fungerar, men reflekterar inte alltid 

närmre kring vilka situationer som fungerar eller inte fungerar menar Olin (2004). Schön (1983/2007) 

menar att praktikens egen epistemologi
11

, då kunskap utvecklas av praktiker utifrån praktiska 

situationer och genom reflektion både i och över praktiska situationer, kan vara vägen att nå 

utveckling – till skillnad från den vetenskapliga kunskap, som är producerad av någon annan än 

honom eller henne själv. Schön använder begrepp som kunskap i handling och om handling, och 

reflektion i handling och om handling. Schön skriver om hur problematiska situationer kan öppnas upp 

för nya handlingsvägar, om problemet får en alternativ inramning. Det överensstämmer med avsikten 

för denna studie, för hur man löser (motiv till handlingar) upplevda problem med elever kan indikera 

verksamhetens kvalité (Scherp, 2003). Det finns en skillnad i att genomföra praktisk tänkande 

rationellt men utan moraliskt goda mål (smarthet) menar Brusling (2007), medan det som inkluderar 

etik och moral i reflektionen, kan ses som praktisk visdom. Att formalisera det praktiska tänkandet i 

premisser ser Brusling (2007) som centralt, då tänkandet blir åtkomligt för bedömning och förändring 

i handling. I samtal och praktisk visdom handlar det om att förutse alla signaler i situationen, som kan 

vara relevanta att uppmärksamma och ta hänsyn till (Brusling, 2007; Dewey, 2007). I skolverkligheten 

innebär detta att inom ramen för verksamheten kunna avgöra vad som är möjligt inom det önskvärda 

(Brusling, 2007). I samtal med utgångspunkt i ett Vygotskianskt sociokulturellt perspektiv antas att det 

egna tänkandet utvecklas som en funktion av social interaktion (Säljö, 2007). Individuella kunskaper 

fördjupas genom att, i samtal med en samarbetsorienterad kommunikationspartner, utvecklas en 

självreflexiv förmåga (ibid.). Självreflexionen, som uppstår i möten, bidrar med insikter som kan 

                                                      
11 Vår syn på kunskap och lärande. 
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medföra förändrade förhållningssätt och ändringar i praktiken (Daniels, Creese och Norwich, 2000; 

Helldin, 2010). Reflektion kan också liknas vid en form av reflektiv utvärdering, då förmågan att 

beskriva, tolka, bearbeta, analysera och kommunicera egna erfarenheter blir föremål för samtal 

(Alexandersson, 2007).  

”Ett upplevt elevproblem kan vara ett metodproblem, som i sin tur kan behandlas som ett 

inlärningsproblem, men kan också beskrivas som ett lärarkunskapsproblem, som också kan ses som 

ett politiskt problem” (Alexandersson, 2007, s. 158.).  

Aristoteles skrev om phronesis, som betyder praktiskt tänkande, alltså en förening av praktik och teori 

(Brusling, 2007). Praktiskt tänkande ger skäl till att handla, medan teoretiskt tänkande endast ger skäl 

till att tro (Brusling, 2007). Studien strävar mot att ett skolorganisatoriskt perspektiv ska kunna mötas 

av lärarens individuella perspektiv (Ohlsson, 2004) då lärarens kunskapssökande angående ett 

svårlösligt problem perspektiviseras gemensamt. Med utgångspunkt i Aristoteles phronesis och 

Deweys pragmatiska filosofi, då teori i förening med praktik och reflektion mynnar ut i handling 

(Assarson, 2009), kan studien via en aktionsforskningsansats eventuellt leda nya perspektiv på 

alternativa aktiviteter i handling. 

Metod 

I metoddelen redovisar jag vilka metoder jag har använt mig av för att kunna besvara mina 

frågeställningar och klargöra studiens syfte. Studien utgörs av en fallstudie (Bryman, 2009; 

Denscombe, 2009) och en metodkombination av både kvantitativa och kvalitativa inslag. Studien har 

en kvalitativ förståelsegrundad (Thomsson, 2002) ansats och utgår från principer och metoder för 

aktionsforskning (Bryman, 2009; Rönnerman, 2004; Scherp, 2003; Folkesson, Folkesson, Lendahls 

Rosendahl, Längsjö, Rönnerman, 2004 et. al.).  

Studiens upplägg och metodval 

I valet av examensarbete bör ämnesval och metodval vara nära kopplade till varandra och till 

intresseinriktningen hos den som ska göra undersökningen (Thomsson, 2002). Det finns en uppsjö 

metoder, ämnesinriktningar och teoretiska perspektiv inom specialpedagogikens område. Att 

genomföra ett vetenskapligt arbete är att systematiskt producera ny kunskap (Kvale, 1997). 

Vetenskaplighet är att vetenskapliggöra vardaglighet (Molander, 1995) till vetande
12

. Inom 

kvantitativa studier vill man nå kategorisering, generalisering samt finna mönster i världen. Det 

kvalitativa intresserar sig mer för djupet och komplexiteten snarare än mönster (Kvale, 1997; 

Assarson, 2009). Jag anammar den verksamhetsnära forskningen, då kvantitativa metoder kan 

kombineras med kvalitativa och då teori och empiri samspelar och bildar en helhet (Molander, 1995).  

                                                      
12 ”I Andreasson (2007) klargörs distinktionen mellan vetande (savoir) och vetenskaplig kunskap 

(connaissance) i Foucaults texter. Vetande är ett vidare begrepp och innefattar både vetenskaplig och 

vardaglig kunskap, vilket överensstämmer med Molanders begrepp. 
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Aktionsforskning 

I mitt sökande efter examensarbete ville jag att arbetet skulle motsvara mina utvecklingsambitioner 

inom skolutvecklingsfrågor samt utgå från att de som ingår, själva skulle uttala behovet (Sherp, 2003; 

Folkesson, 2004). För att ta reda på om ett utvecklingsarbete i teorin fungerar i verkligheten används 

principer och metoder för aktionsforskning (Rönnerman, 2004; Scherp, 2003; Folkesson, Folkesson, 

Lendahls Rosendahl, Längsjö, Rönnerman, 2004). Det kan stämma med studiens syfte, då 

specialpedagogerna ville försöka hitta sätt att öka lärarnas självständighet och förtrogenhet med att 

formulera åtgärdsprogram. Detta för att öka åtgärdsprogrammens funktion som levande verktyg i 

vardagen, då det är lärarna som är centrala personer för eleverna. ”I aktionsforskning samarbetar 

forskaren och undersökningspersonerna vid diagnosen av ett problem och vid utvecklingen av en 

lösning på problemet” (Bryman, 2009, s. 464). Aktionsforskning är en cirkulär process då tolkningar 

analyseras, styrks eller revideras utifrån nya iakttagelser under arbetets gång (Rönnerman, 2004). 

Mallar och modeller kan förändras och förbättras (Denscombe, 2009). ”Utvecklingsarbete är 

systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya 

produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana” 

(Molander, 1995, s. 29). Utifrån ett lärarperspektiv kan skolutveckling vara liktydigt med en 

problemlösningsprocess initierad av upplevda praktiska problem i vardagsverksamheten, menar 

Scherp (2003) och Denscombe (2009). Studien syftar till att skapa en form av reflektion som bidrar till 

att skapa en förståelseorienterad skolutveckling (Scherp, 2003). Scherp skriver att det går att urskilja 

två viktiga faser i utvecklingsarbetet på skolorna. I den första fasen, som han kallar den 

problemskapande eller utvecklingsanstiftande fasen, skapas nödvändighet av förändring och i den 

andra fasen, den problemlösande och förändrande fasen, skapas lösningar. Tanken bakom ett 

förståelsefördjupande arbete i fas två är att genom en fördjupad kunskap om problemområdet ska man 

komma fram till bättre lösningar på det problem man valt att arbeta med. Om attityder förändras kan 

lokal verksamhetsutveckling också resultera i ändrade handlingar i praktiken på längre sikt (Olin, 

2004). Ostrukturen inom aktionsforskningen och likaså balansen mellan distans och närhet till 

deltagarna kan innebära svårigheter för en oerfaren forskare menar Olin (2004). Mina möjligheter att 

erövra värdefulla insikter inför framtiden, då liknande förändringsprojekt kan möta mig i yrket som 

specialpedagog, övervägde dock svårigheterna med aktionsforskning som metod och den korta 

tidsperioden som var planerad för uppsatsarbete.  

Ansats 

Det angreppssätt forskaren väljer att utföra en undersökning på innebär ett ställningstagande till 

förhållandet mellan teori och praktik. Hur problemformuleringarna definieras avgör forskningens 

upplägg och genomförande. De två stora huvudsakliga angreppssätten är induktiv eller deduktiv 

ansats. Ett induktivt angreppssätt börjar med empiri för att resultera i en teori och sammankopplas 

oftast med kvalitativa synsätt (Bryman, 2009). Det deduktiva förfarandet däremot, kännetecknas av en 

linjär process med en tydlig och logisk ordningsföljd, där syftet är att pröva giltigheten av en teori med 

empiriska data, och förknippas ofta med kvantitativa studier (Bryman, 2009). Föreliggande studien har 

utgångspunkt i sociokulturell teori. Min hypotes är att om skolan bidrar med förenklande verktyg och 

specialpedagogisk handledning kan åtgärdsprogrammen få funktionen som levande verktyg för 

individuellt och gemensamt lärande och bli den formativa vägvisaren för skolutvecklingsområden som 

de från början var ämnade att utgöra. Det skulle kunna innebära ett deduktivt angreppssätt. Men 

eftersom en av principerna för aktionsforskning är att man i början inte vet var projektet slutar, om 

man vill uppnå långsiktig utveckling genom ett bottom-up perspektiv (Rönnerman, 2004), 
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karaktäriseras denna studie inte av ett linjärt utstakat logiskt förfarande utan präglas av ett samspel 

mellan forskare och praktiker samt mellan teori och praktik. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

tillåts med en abduktiv ansats en blandning av deduktion och induktion då teoretiska underlag med 

olika perspektiv varvas med empiriska erfarenheter. Forskarens förkunskaper inom ämnet krävs och 

befintlig kunskap utnyttjas för att finna teoretiska mönster. En abduktiv ansats anses stämma bäst 

överens med studiens upplägg. 

Fallstudie och triangulering 

Premissen för fallstudier är inriktningen på bara en enda undersökningsenhet (Denscombe, 2009). Vad 

som blir utvecklande på en skola, kan däremot ha ingen eller negativ påverkan på en annan (Ainscow, 

2000b). Fördelen med fallstudier är att fenomen kan studeras i detalj och förståelsen för ett avgränsat 

fenomen betraktas på flera olika sätt (Denscombe, 2009). Fallstudiens verkliga värde är att den 

erbjuder en möjlighet att förklara, varför vissa resultat kan uppstå – mer än att bara ta reda på vilka 

dessa resultat är. För att förstå en sak är det nödvändigt med kunskaper i hur sociala relationer och 

processer är sammanlänkade (Denscombe, 2009). Med fokus på detta kan fallstudien gå på djupet och 

eventuellt reda ut komplexiteten kring ett visst fenomen – i det här fallet lärarnas olika sätt att tänka 

och reflektera kring hur elevernas svårigheter skall bemötas och formuleras med hjälp av 

åtgärdsprogram. Bryman (2009) menar att de som förespråkar en fallstudiedesign ofta väljer 

kvalitativa metoder så som deltagande observation och ostrukturerade intervjuer, eftersom dessa 

uppfattas fungera bra, då man vill göra en intensiv och detaljerad granskning. I arbetsprocessen 

använde jag både kvantitativa och kvalitativa inslag för att öka träffsäkerheten och kontrollera 

snedvridning via metodkombination (Denscombe, 2009). Bryman (2009) kallar kombinerade metoder 

och datakällor triangulering. Enligt Bryman (2009) är det ett bra sätt om man önskar studera just 

sociala företeelser. Enkät, observationer, dokument från officiella möten samt informella och 

kvalitativa intervjuer kan ge information om särskilt intressanta förhållanden i en fallstudie 

(Denscombe, 2009).  

Urval och begränsningar 

Att välja fall i en fallstudie måste utgå från dess relevans för de praktiska problem eller de teoretiska 

frågor som undersöks (Denscombe, 2009). En alternativ studie kring samma tema skulle kunna ha 

genomförts som en jämförande studie mellan två skolor och med fler lärare och specialpedagoger . 

Risken kunde då bli att jag förlorade det djup angående sociala aspekter inom skolan, då perioden var 

kort, och jag redan hade ett visst reellt förtroende på skolan. Ett prövande av en reflektionsmetod var 

primärt i den här studien, inte skillnader skolor emellan. Den mycket begränsade tid som skolorna var 

igång medan vi hade avsatt tid för uppsatsarbete medförde, att detta val utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval angående val av skola och specialpedagoger (Bryman, 2009), då deras intresse 

redan var uttalat. Det minimerade risken att inte få tillträde till empiri inom stipulerad tid. Jag 

tillfrågade tre skolor till, men tidsperioden innan jul ansågs alltför hektisk, och mitt syfte var inte 

heller tydligt. Ett informellt förtroende är kanske avgörande i prövande studier, med oklart syfte. I 

urvalet av lärare önskades variation beträffande erfarenhet, ålder på elever samt olika inställningar till 

arbetet med åtgärdsprogram, vilket är av intresse i kvalitativa studier (Bryman, 2009). Urvalet av 

deltagande lärare kan beskrivas som ett snöbollsurval (Bryman, 2009), då specialpedagogerna 

tillfrågade de lärare, som hade åtgärdsprogram på gång för någon eller några elever. Urvalet kan ses 

som ett positivt bekvämlighetsurval (Bryman, 2009) eftersom samtliga deltagande ställde sig positiva 

till studien, och påverkar således resultatet. Då studien fungerar som en pilotstudie i ett prövande av 

forskningsinstrument (samtalsunderlagen) samt utgör en ansats till reflektionsmetod, anser jag att det 
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kan anses som ett giltigt förfarande (Bryman, 2009). Fritidspedagogernas enkätsvar (som förändrade 

enkätresultatet betydligt), praktiska förändringar som genomförts sen samtalen och skolans fortsatta 

utvecklingsarbete kring åtgärdsprogramsmodellen ingår inte i min textframställning. Kommunikation 

med föräldrar, föräldrasamarbete och deras påverkan på processer ingår inte heller i analysen. 

Tolkning – en parallell process 

Alvesson och Sköldberg (2008), Molander (1995) och Assarson (2009) betonar vikten av att forskaren 

är medveten om sina egna förhållningssätt, och att den egna livshistorian och inflytandet över 

forskningsprocessen alltid måste beaktas (Assarson, 2009;). Särskilt beträffar det aktionsforskning, då 

aktiv insats, inlevelseförmåga och engagemang kan påverka avsevärt (Folkesson, 2004). Det är 

omöjligt att vara objektiv och ägna sig åt opartisk forskning (Alvesson och Sköldberg, 2008; 

Molander, 1995; Assarson, 2009). Jag har försökt att inte låsa mig vid ett tolkningsperspektiv, men 

studien kan nog framför allt placeras inom fältet där jag inspireras av kombinationen av förståelsen 

inom hermeneutiken (Ödman, 1995; Hyldgaard, 2008) och utmanandet inom postmodernismen 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Ändamålet blir då att förstå för att framkalla förändring (Helldin, 

2010). Hermeneutikens växelspel mellan det närvarande och frånvarande, mellan text och handling 

ämnar leda till helhet och förståelse (Ödman, 1995). Delarna kan endast förstås om de sätts i samband 

med helheten och vice versa (Alvesson och Sköldberg, 2008). Hermeneutiken har en given plats inom 

didaktiken, då den vill återupprätta och underlätta kommunikation inom skolans ram (Ödman, 1995). 

Problem, men också möjligheter, kan uppdagas med tolkning, förståelse och kommunikation (ibid.). 

Som forskare är det viktigt att göra sig medveten om sin egen subjektivitet genom att ibland ställa sig 

själv utanför den (Molander, 1995). Närheten är viktig för empatin, samtidigt som distansen utgör en 

viktig ingrediens inom tolkningen (Ödman, 1995). Tolkningsmetodisk förförståelse, menar 

Gustavsson (2000), då det specifikt mänskliga studeras ökar i träffsäkerhet och tolkning om den som 

undersöker och den som undersöks i någon mån delar livsvärld. Hermeneutiken är en inlevelseteori 

som handlar om att förstå och tolka (Hyldgaard, 2008) medan postmodernismen i första hand syftar till 

att utmana förgivettaganden (Alvesson och Sköldberg, 2008) för att initiera förändringar. 

Poststrukturalismen har fötts ur strukturalismen men använder andra ontologiska
13

 och 

epistemologiska
14

 grundvalar för att analysera komplexitet snarare än mönster (Assarson, 2009). 

Hermeneutiska angreppssätt accepterar att det finns flera sätt att förstå en företeelse.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) har beaktats under hela processen. Specialpedagogerna och lärarna har nära 

samarbete och har stor insyn och vetskap om varandras arbete med en ständigt pågående dialog 

gällande elevproblematik. Jag har haft insyn i elevärenden (på papper men inte som personer), som jag 

diskuterat med berörda lärare och specialpedagoger men inte med andra på skolan. I undersökningar 

med aktiv insats skall samtycke kontinuerligt inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet informerades muntligt om vid den 

inledande enkätstudien, och vid den gemensamma konferensen, då enkäterna besvarades. Hur 

materialet skulle förvaras under studiens gång meddelades inte vid denna tidpunkt. Däremot har 

materialet förvarats under strikt överinseende av författaren och enbart resultatsammanställningen har 

                                                      
13 Förståelse av världen 

14 Vår syn på kunskap och lärande 
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delgivits personalen på skolan. Rektorn tydliggjorde frivillighetsaspekten å sin sida, men sade sig 

också vara tacksam om enkäten fylldes i, då hon menade att den kunde ge verksamheten värdefull 

information angående deras fortsatta utveckling gällande rutiner och förhållningssätt kring skolans 

arbete med åtgärdsprogram. För att anonymiteten skulle garanteras i enkätstudien hade jag inga rutor 

för kvinna eller man, eftersom det endast fanns två män i den närvarande personalen. I inledningen av 

varje reflekterande samtal och de avslutande intervjuerna förtydligades frivillighetsaspekten och att 

man får avbryta när man själv vill. Vetenskapsrådets etiska regler diskuterades i inledningen av 

samtalen och jag lovade att deltagarna själva skulle få läsa igenom och godkänna materialet, eftersom 

jag då inte hade någon bild av resultatet. Alla godkände att jag spelade in samtalen. Två av lärarna 

hörde sig extra noga för om jag kunde garantera elevernas anonymitet. Eftersom det inte är elevernas 

specifika svårigheter som är primärt fokus för studien, utan reflektionens roll och hur dilemman 

hanteras, anser jag att detta kan garanteras då formuleringar bytts ut mot mindre igenkännande 

formuleringar, som godkänts, då sammanställda analysmodeller efterfrågats av andra specialpedagoger 

i kommunen. De reflekterande samtalen transkriberades i princip ordagrant, men då personer inom 

samma organisation ofta känner till varandras sätt att uttrycka sig och konfidentialiteten kan äventyras, 

omformulerades talspråk till skriftspråk i de fall deltagarna använde sig av speciellt personliga uttryck 

som ofta upprepades (Vetenskapsrådet, 2002). Det övergripande syftet har varit att bilda förståelse, 

inte att redovisa ett resultat om vem som säger vad, därför benämner jag samtliga tre lärare med (L) 

och specialpedagogerna (S) och inte med fingerade namn, vilket eleverna har fått. Gällande 

konfidentialitetskravet gäller förbindelser om tystnadsplikt, att deltagares identitet ej skall kunna 

avslöjas och insamlat material skall försvaras så att inga utomstående personer kan identifiera eller 

komma åt materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade empiriska materialet har förvarats på så 

sätt att utomstående inte kunnat ta del, och kommer efter studien att förstöras. Vetenskapsrådets sista 

krav, menar att uppgifter om deltagande personer inte på något sätt får nyttjas eller lånas ut 

(Vetenskapsrådet 2002). Nyttjandekravet har uppfylls genom att undersökningens insamlade uppgifter 

om enskilda endast kommer att användas för detta forskningsändamål. Om vidare intresse finns av 

studiens resultat kommer deltagarna att tillfrågas om detta. Kvale (1997) har listat etiska frågor som 

bör beaktas under sju forskningsstadier gällande intervju som metod. Dessa beaktades och togs hänsyn 

till.  

Genomförande 

Studien inleddes med en enkätstudie. Enkätsammanställningen presenterades vid en lärarkonferens. 

Sammanställningen av enkäten och mötets reflektion mynnade ut i studiens övergripande syfte och 

fortsatta fokus. Hur reflektion kan förebygga individfokuserade åtgärdsprogram. 
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Utredning 

Erfarna aktionsforskare påtalar vikten av noggrann förankring och ett grundligt utredningsarbete 

(Berlin, 2004). Skolledningens formella mandat och deltagande betonas i aktionsforskningsprocesser 

(Folkesson, 2004). Om man önskar långsiktig skolutveckling är forskarens förmåga till anpassning 

avgörande om de yrkesverksammas egna behov av att förändra praktiken ska vara utgångspunkten i 

skolutvecklingsprojekt (Eriksson, 2004; Rönnerman, 2004). Enkäten (bilaga 3) har tidigare utprovats 

på två olika skolor i Stockholms närområde, med sammanlagt tjugo pedagoger i september 2010. 

Pilotstudier syftar till att noggrant prova ut frågorna, testa formulärets instruktioner och lay-out 

(Bryman, 2009). Pedagogerna ombads besvara enkäten samt markera svårtolkade frågor. Därefter har 

enkäten reviderats och lay-outen gjorts om. Frågor omformulerades eller ströks (Bryman, 2009). 20 av 

22 klasslärare deltog på konferensen i början av oktober då enkäten fylldes i på fallskolan. 

Instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i och hur frågor skulle förstås förtydligades muntligt av mig. 

En fritidspedagog antecknade mina instruktioner för att kunna delge fritidspedagogerna informationen 

när de senare skulle genomföra enkäten. Syftet med enkäten var att åskådliggöra samtliga pedagogers 

uppfattningar av åtgärdsprogram, som en vägledning inför fortsatta satsningar. Bortfallet blev endast 

Enkätstudie 

Enkätsamman-
ställning 

Reflekterande 
samtal 

Avslutande 
intervjuer,  lärare 

Avslutande 
intervjuer, 
specialpedagoger 

Mail-
korrespondens 

Under en lärarkonferens genomfördes en 
enkätstudie där totalt 20 av 22 lärare 
besvarande en enkät om åtgärdsprogram. 

Vid en senare lärarkonferens presenterades 
en sammanställning av enkätsvaren i form 
av två tabeller. Gemensamt reflekterades 
över resultatet. Under konferensen 
introducerades två samtalsverktyg, en 
trespalting och en intervjumall.  

Vid totalt fyra tillfällen har nio 
reflekterande samtal genomförts. 
Deltagare har varit en 
specialpedagog samt berörd lärare. 
Samtalens längd har varit 15-45 min. 
Sammanlagt drygt 3 timmar. 

Under perioden då 
reflekterande samtal 
genomfördes har ungefär 50 
mail utväxlats mellan mig och 
berörda specialpedagoger. 
Innehållet har berört 
planering, förmedling av 
litteraturstudier i aktuella 
elevärenden, analysmodeller 
samt förbättringar av 
samtalsunderlag. 

Tre avslutande lärarintervjuer gällande 
deras upplevelser av studiens ansats till 
reflektionsmetod samt validering av 
analysmodeller och tolkningar. Samtalens 
längd ca 25- 30 min styck. 
 
F Två avslutande intervjuer med de två 
specialpedagogerna gällande deras 
upplevelser av studiens ansats till 
reflektionsmetod samt aktionsforskning 
som metod. 30 minuter respektive 1 
timme. 
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två lärare, som var sjuka vid tillfället. Svaren sammanställdes i ett excel-dokument och 

sammanställdes i två tabeller (bilaga 3). Föreliggande studie redovisar endast lärarsvaren, eftersom 

fritidspersonalen kommer att få sin utbildning efter denna pilotstudies avslutande. Den 

sammanställningen finns tillgänglig för skolans fortsatta utvecklingsarbete kring åtgärdsprogram. 

Förankring av projekt och roller 

Rektorns deltagande i introduktionsmötena när enkäten genomfördes och sammanställningen delgavs 

och reflekterades, har troligtvis påverkat det fortsatta utfallet (Folkesson, 2004). Att få tillgång till en 

social miljö kan vara en svår och laddad process, speciellt när der gäller skolan, som ofta anses vara en 

sluten miljö (Bryman, 2009). Eftersom jag har kommit och gått på skolan under drygt ett års tid, för att 

utföra olika ”forskningsuppdrag” under utbildningens gång kunde kanske en kombination av strategi, 

lyckade och tidigare utvecklande uppdrag och lite tur ha öppnat upp för denna möjlighet (Bryman, 

2009). Våra roller förankrades aldrig tydligt, men utifrån våra kompetenser och inriktningar, har jag i 

första hand inriktat mig på projektets teoretiska förankring, analys av samtal och dokumentation av 

projektet medan specialpedagoger och lärare fokuserade på den praktiska verksamhetsutvecklingen i 

form av observationer, samtalsförberedelser, förändringar av samtalsunderlag samt nödvändiga 

förändringar i praktiska frågor. Jag har fått stor frihet att utforma min forskning efter egna önskemål. 

Efter enkätstudien och uppstartsmötet (nedan) bestämde jag att det var reflektionens roll för preventivt 

arbete som jag primärt ville inrikta mig på i textframställningen, även om projektet varit större. 

Utveckling 

Gemensam introduktion 

Specialpedagogerna bjöd in till ett uppstartsmöte då sammanställningen från enkätundersökningen 

utgjorde utgångspunkt för satsningen. Min roll under detta möte var som deltagande observatör 

(Bryman, 2009), då specialpedagogerna efterfrågade mitt deltagande i diskussionen samt att jag skulle 

berika mötet med färsk forskning angående åtgärdsprogram. Från enkätsvaren framgick (bilaga 3) att 

majoriteten av lärarna ansåg att åtgärdsprogram anses vara elevens rättighet. Hälften av lärarna tyckte 

att åtgärdsprogram var en tillgång i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Utbildning ansågs 

behövligt. Hälften av lärarna tyckte att de formulerade åtgärderna i elevernas åtgärdsprogram också 

gällde dem själva som lärare i allra högsta grad. Två stycken tyckte inte alls att det gällde dem själva. 

Teoretisk förankring i åtgärdsformuleringar efterfrågades. 31 % ansåg sig hålla målen levande i 

vardagen helt och hållet, och 41 % ganska bra. Samtidigt vittnade en annan fråga om att 18 av 23 

lärare tyckte att det kunde vara svårt att hålla målen levande i vardagen. Enligt lärarna berodde de 

svaren delvis på att de tänkte in svårigheterna med att få elever och föräldrar aktivt delaktiga i 

elevernas måluppfyllelse. Frågorna 11 och 13 visade på att både elever och föräldrar ansågs behöva bli 

mer delaktiga i förberedelserna innan mötet. Intervjumodellen (bilaga 1) till föräldrar och barn 

presenterades, som syftar till att motsvara detta behov. Frågorna 12 och 14 visade däremot att både 

elever och föräldrar ansågs vara aktiva i själva mötet, då åtgärdsprogrammet upprättades. Fråga 19 

visade att nästan alla tyckte att de formuleringar de skrev utvecklar eleven. Svårast tyckte lärarna att 

det var att hålla målen levande i vardagen samt att komma överens om målformuleringar och åtgärder 

som fungerar i praktiken. Det blev föremål för min studie då idén om hur preventiv reflektion, kanske 

kan överbrygga detta, för att bidra med stöd till lärarna samtidigt som specialpedagogerna kan påverka 

med ett specialpedagogiskt perspektiv redan innan åtgärdsprogramsmötet. ”Fyrspaltingen” (bilaga 2) 

introducerades. I diskussionen hänvisades kontinuerligt till formuleringar i Lpo 94 för att förstärka 

lärarnas förankring till läroplanen.  
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Reflekterande samtal 

För att ta reda på hur och vad man reflekterar om, och vilka förslag till åtgärder som diskuteras fram, 

tillfrågade jag specialpedagogerna om jag kunde få delta och eventuellt också spela in de gemensamt 

förberedande samtalen inför de åtgärdsprogramsmöten som var planerade. Vartefter lärare hade 

åtgärdsprogram på gång tillfrågades de om intresse av att ingå i studien. Sammanlagt visade tre lärare 

intresse angående nio elevers åtgärdsprogram. Samtalstiden varierade mellan 10 till 40 minuter per 

samtal. Att ha en observatör närvarande under ett handledningssamtal kan säkert upplevas som 

obehagligt. De lärare som godkände min närvaro kan tänkas ha sett individuella eller gemensamma 

utvecklingsmöjligheter eller ställde upp för min skull. Vi inledde alla samtal med reflektion kring 

inspelningens påverkan och användning samt att ”det skulle vara som vanligt”. Om man vill kunna 

iaktta vad som verkligen händer och ta reda på hur något verkligen förhåller sig kan observation vara 

en bra metod (Rönnerman, 2004). Vi var alla beredda att pröva om det gick. Vid första tillfället fanns 

ingen klar bild om hur samtalen skulle analyseras, men tanken var att utgå från Bronfenbrenners 

cirklar om mikro-, meso- och makronivåer för att analysera på vilken nivå i systemet åtgärdsförlagen 

placeras (Broberg, Almqvist och Tjus, 2003). Min underliggande tanke grundades på att mycket kritik 

riktas mot individfokuseringen i formuleringarna i åtgärdsprogrammen, som inte anses leda till 

långsiktig utveckling vare sig för individen eller verksamhetens utveckling (Andreasson, 2007; 

Skolverket, 2003, Persson, 2004; Hjörne, 2004; m. fl.). I samtalen möttes lärarens och 

specialpedagogens mer eller mindre förberedda tankar kring aktuell elev. Specialpedagogerna 

förberedde sig utifrån det samtalsunderlag som vi då kallade trespaltingen (bilaga 2). Någon lärare 

provade det också. Samtalsunderlag och formativa verktyg har utformats gemensamt under processens 

gång och baseras på sociokulturella och kognitiva aspekter (Dysthe, 2003; Gindis, 1999; Gipps, 2002). 

Den fjärde kolumnen lades till då vi upptäckte tendenser till att ett utförande med enbart de tre första 

kolumnerna riskerade att förstärka individfokuserade åtgärdsprogram gällande social problematik, som 

ju var det vi ville motverka. Specialpedagogerna strävade till att ställa frågor som stimulerade läraren 

att reflektera kring situationer då svårigheterna särskilt uppstod samt vilka situationer som fungerade 

tillfredsställande. Hjälpmedel, lärandeaktiviteter, samarbetsformer osv som kunde förhindra 

misslyckanden och hjälpa eleven att lyckas bättre var andra inslag. Min roll under samtalen var som 

deltagande observatör
15

 (Bryman, 2009) i form av att spela in på mp3-spelare (och efter ett missöde, 

dubbelinspelning med röstinspelaren på mobiltelefonen), vara tyst och skriva mind-maps i A3-format 

fritt utformade för att se, vad som ledde till vad. Min avsikt med att själv inte delta aktivt i samtalen, 

eller välja intervju som metod, var att min roll skulle påverka i minsta möjligaste mån. Om jag istället 

valt att själv genomföra samtalen som konstruktiva intervjuer hade följdfrågor kunnat påverka 

reflektionen och analysmodellen hade troligtvis inte skapats.  

De första fem samtalen gällde fem elever i en klass fyra. Klassläraren och specialpedagogen, med 

störst insyn i klassens arbete, deltog. Klassen befann sig vid samtalstillfället i ett något turbulent läge, 

då klassläraren, som var nyanställd på skolan, tagit över en klass med flera ”energifulla” (mitt uttryck) 

elever vid terminsstarten. Hon hade arbetat i klassen 2.5 månad. Kritiska föräldrar har vid ett par 

tillfällen kommit oanmält på besök för att sitta med och anteckna. Klassläraren eftersträvade att bygga 

relationer till barnen, forma gruppen och erhålla uppfattningar om elevernas kunskapsmässiga nivåer. 

Drygt en timme var planerat till att avhandla fem elever. Samtal sex, sju och åtta behandlade tre 

elever, med varierad problematik, i en årskurs trea. Samma specialpedagog ledde samtalen, men med 

årskurs tres klasslärare. I ett av samtalen (samtal 8) hade barnets mamma efterfrågat åtgärdsprogram. 

                                                      
15 Molander (1995) menar att människoobservatörsrollen är problematisk, då gränsdragningen mellan att 

vara observatör och deltagare är en gradskillnad. Neutrala och objektiva observationer är en omöjlighet. 
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Läraren vill med åtgärdsprogrammet förhindra en negativ spiral då förebyggande insatser kanske var 

nödvändiga. Två samtal gällande enbart kunskapsmässiga svårigheter förbigås djupanalys, då studien 

framför allt fokuserar socioemotionella frågor. Dessa finns som kvantitativt inslag. I samtal nio deltog 

specialpedagogen, främst ansvarig för mellanstadiet, och klassläraren för en årskurs sexa. Flickan, som 

”alltid varit speciell” och haft särskilda anpassningar utan åtgärdsprogram, skall nu dokumenteras, 

eftersom hon inte fick godkänt på delprov i matematik för årskurs 5 i de nationella ämnesproven i 

våras.   

Bearbetning av empiri från samtalen 

Samtliga samtal transkriberades i sin helhet, förutom ett samtal som oturligt nog blev överspelat med 

ett annat. Dock fanns minnesanteckningar och en analysmodell kunde trots allt sammanställas. För att 

kunna tolka vari problematik och lösningar placerades utformades en analysmodell i A3-format 

(bilaga 6) som åskådliggjorde de tre nivåerna som ska ingå i en åtgärdsprogramsbeskrivning; 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå (Skolverket, 2008). För att åskådliggöra eventuella 

snedvridningar och påverkansaspekter med grund i ett sociokulturellt perspektiv utformades modellen 

utifrån studiens övergripande syfte. Kärnan i sociokulturell teori är att historien, kulturen och 

samhället påverkar hur individen tolkar sitt samhällsuppdrag, och ”blir” den människa omgivningen 

förväntar sig. Därför blev Bronfenbrenners modell omgjord och individen placerades i yttersta cirkeln, 

medan politiska intentioner och samhällets välfärd symboliserar kärnan för hur elevens behov i 

slutändan tolkas och tillgodoses. Utsaga för utsaga sorterades utifrån var ansvaret för 

problemet/behovet/åtgärden/lösningen ansågs härstamma/förläggas. Med analysmodellen som en 

teoretisk ram analyserades innehållet i samtalen. 
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Figur 01: En sociokulturellt utformad analysmodell. Källa; egen.  

Utsagorna har i min studie tolkats utifrån sociokulturella perspektiv på lärande (Dysthe, 2003; Gindis, 

1999). Nivån innanför varje fält ger förutsättningar för hur nivån utanför tolkas och bemöts. Varje nivå 

innanför har således ansvar för att identifiera de behov av stöd som uppstår i nivån utanför. 

Exempelvis har klassläraren (på gruppnivå) ansvar för att ringa in hur elevens situationsbaserade 

problematik visar sig på individnivå. Vidare är det på organisationsnivå t ex rektors och 

specialpedagogers ansvar att analysera behov som uppstår på gruppnivå. Det kan vara lärarens 

orimliga arbetsbelastning, en svårhanterlig elevsammansättning i klassen, lärarens sätt att utforma 

lärande i kombination till den elevgrupp läraren ansvarar för eller om en elev och lärare inte passar 

ihop t ex. Går man vidare till kärnan i mitten är det regering, skolpolitiker och chefer på kommunal 

nivå som ger förutsättningar för hur svenska skolsystemet utformas och skolornas möjligheter att 

lyckas . Rektor, skolledning och den enskilda skolans organisation och kulturen på skolan påverkar i 

sin tur lärarens möjligheter att tillgodose elevens behov. På problemsidan (vänstra halvan) placeras 

utsagan där ansvaret för problematiken anses härröra. På lösningssidan (högra halvan) kategoriserades 

utsagorna till den nivån där ansvaret för åtgärden förläggs. Sociala och kognitiva aspekter samspelar 

tätt och påverkar elevernas möjligheter till lärande (Westling Allodi, 2010; Andreasson, 2007). Jag har 

detta till trots valt att dela upp sociala aspekter från kunskapsmässiga aspekter för att kunna analysera 

om det är någon skillnad i sättet att reflektera kring dessa olika perspektiv. Koncentrationssvårigheter 

kan t.ex. påverkas av elevens kunskaper i skolämnet eller vara en följd av klassrumsmiljön och 

undervisningens sociala påverkan. Jag har kategoriserat respektive elevs koncentrationssvårigheter i 

det fält jag uttolkat att pedagogerna anser vara primär orsak till att elevens svårigheter uppstår. Beror 
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det både på klassrumsmiljön och ämnet, har jag placerat koncentrationssvårigheterna precis på strecket 

mellan. Om eleven uttalas av pedagogerna som ”har” koncentrationssvårigheter placeras detta i 

individfältet på problemsidan. Om eleven anses ”få” koncentrationssvårigheter på grund av att 

undervisningen utformas som ”fri forskning” t ex och då uppvisar koncentrationssvårigheter vid 

arbetsformer som läraren har bestämt, placeras utsagan i fältet gruppnivån på problemsidan. Får eleven 

problem för att lektioner är lärarlösa och eleven inte har förmåga att koncentrera sig vid ostrukturerade 

lärandemoment utan möjlighet till vuxenkontakt, placeras utsagan på organisationsnivå. Strävan är 

framför allt att motverka en kategorisk syn då svårigheterna kopplas till den enskilde eleven eller den 

enskilde läraren, och istället se behoven kontextualiserade för att bestämma adekvata 

förbättringsåtgärder, som kan medföra större chans att lyckas. Syftet är att stimulera till att se 

orsakssammanhang inom hela skolan som organisation kring hur de olika nivåerna påverkar varandra. 

Syftet är inte att skuldbelägga individer men kanske indikera behov av självreflektion för att se hur 

egna beteenden eller sätt att bemöta andra kan tolkas av och påverka andra i endera riktningen, för att 

se alternativa sätt att utforma aktiviteter eller åtgärder. 

Till nivån politik och samhälle sorteras utsagor gällande  

 Nationella riktlinjer, lagar och förordningar 

 Läroplanens grundläggande demokratiska värden 

 Kursplaner på nationell nivå ”att alla ska nå samma mål vid samma tidpunkt” 

 Samhällsströmningar (media, kamratpåverkan, dagens uppfostringstrender och uppväxtvillkor 

för barn) 

 Kommunens resursfördelning 

Till organisationsnivån (skolan)  

 Skolledningen och rektorns roll och påverkan på verksamheten 

 Lärarsamarbetsformer och informellt informationsutbyte lärare emellan 

 Schematekniska aspekter som påverkar flera klasser/lärare 

 Specialpedagogernas tidsmässiga prioriteringar av elevers behov 

 Resursfördelning t. ex personaltäthet, resursförstärkningar mm 

 Tillgång/brist på läromedel, material, hjälpmedel mm. 

 Arbetslagens arbete och sammansättning 

 Alternativ tidsprioritering av arbetsuppgifter inom arbetstid och upplevelser av tidsbrist 

Till gruppnivån (klassrumsnivå) ”pedagogisk klassrumsmiljö” 

 Undervisningen, lärandeteorier och undervisningsmetoder 

 Klassens elevsammansättning, kamratpåverkan och samarbetsformer 

 Läromedel som används i klassen 

 Schematekniska aspekter som påverkar klassen och eleven 

 Lärarens val av arbetsmaterial och dess överensstämmelse med elevens individuella behov och 

klassens generella behov 

 Lärarens bemötande och elevanpassningar 
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 Klassrumsmiljöns fysiska utformning och psykosociala miljö 

 Gruppuppdelningar och elevens samarbete med andra elever 

Till individnivån (eleven och familjen) 

 Ett elevperspektiv på svårigheter, behov, egenskaper, styrkor, intressen, situationer 

metakognition 

 Individuella anpassningar; individuell placering, uppmärksamhet 

 Individualisering av material 

 Bemötande ur elevens perspektiv 

 Individuella hjälpmedel 

 Individen, familjen och samarbete med hemmet 

 Den enskilda elevens möjligheter att uppnå kursplanemålen 

 Individuell social kompetens som egenskaper 

Teoretisk förankring 

Att skapa distans till verkligheten inom aktionsforskning sker genom litteraturstudier och genom att 

teoretisera och reflektera kring det upplevda menar Rönnerman (2004). Litteraturstudierna påbörjades 

med en fördjupad inläsning i ämnet åtgärdsprogram. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar söktes 

främst via Universitetets databaser och riktlinjer bestämmelser gällande åtgärdsprogram via 

Skolverkets publikationer. I övrigt koncentrerade jag mig främst på att återläsa litteratur från 

delkurserna kvalificerade samtal och utvecklingsarbete, men med tillägg av praktiskt tillämpbar 

litteratur, framför allt gällande reflektion och aktionsforskning. I ett kunskapssökande arbete 

tillkommer ny litteratur under studiens gång. För att tolka de reflekterande samtalens innehåll har jag 

förkovrat mig i litteratur angående de ”elevproblem” som tolkats och reflekterats. Litteraturstudierna 

redovisas endast i de utvalda exemplen, som kan exemplifiera och belysa analysmodellens funktion 

och användbarhet.  

Utvärdering 

Studien avslutades med intervjuer med de tre lärarna och de två specialpedagogerna som varit aktiva i 

samtalen. Intervjusamtalens längd har varierat från 20 minuter till drygt en timme. Intervjuer kan 

användas i fallstudier, då syftet kan vara att belysa ett speciellt fenomen (Kvale, 1997). De intervjuade 

är inte personer som ska lämna information, utan snarare personer som ska vara delaktiga i en 

undersökning (Thomsson, 2002) om man vill studera människors upplevelser och skilda perspektiv 

(Kvale, 1997). Intervjuer med ett explorativt syfte kan användas för prövning av laghypoteser
16

 (ibid.). 

Strukturen kan då vara öppen och föga strukturerad (Kvale, 1997). Det kan gälla ett område som skall 

kartläggas eller ett problem som ska blottläggas. Intervjuaren följer upp intervjudeltagarens svar och 

söker ny information om och nya infallsvinklar till ämnet (ibid.). Två semi-strukturerade 

intervjuscheman (Kvale, 1997) upprättades för de olika yrkesrollerna (bilaga 4). Från svaren som gavs, 

formulerades nya frågor. Därför varierade intervjuerna i karaktär, även om basfrågorna kvarstod.  I det 

här fallet syftade intervjuerna till att utvärdera reflektionens betydelse för åtgärdsprogrammens 

                                                      
16 Laghypoteser är bara ett öppet förslag, till skillnad från en lag som är accepterad som sann. 

Laghypoteser kan användas för att göra förutsägelser och försök till förutsägelser. Laghypoteser är inte 

sanna eller falska, utan lämpliga eller ej (Molander, 1995). 
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utformning, att validera tolkningar i analysmodellerna, väcka nya frågor samt för specialpedagogernas 

del att utvärdera denna studies aktionsforskning. Intervjuerna spelades in, men transkriberades inte i 

sin helhet. Jag antecknade centrala citat och lyssnade igenom inspelningarna i bilen på väg hem. 

Svaren sorterades i ett gemensamt dokument, under varje frågeställning med olika färg för olika 

personer, vartefter intervjuerna avhandlades. Sedan kunde jag se samband och tematisera.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  

För trovärdighet krävs en tydlig redovisning av informationsinsamling och tolkning av data i hela 

forskningsprocessen. Författaren måste kunna visa att tolkningarna inte bygger på stereotypa, 

förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser (Bryman, 2009). Transkriptioner av samtalen har 

mailats dem som deltagit i respektive samtal och lästs igenom olika noggrant. Inspelningarna av både 

reflekterande samtal och intervjuer har enligt lärarna och specialpedagogerna varken påverkat 

samtalens innehåll eller karaktär nämnvärt. ”Kanske blev vi lite mer effektiva och jag kände mig lite 

spänd i början”. Genom att finnas i verksamheten var avsikten att trovärdigheten i analys- och 

tolkningsarbetet skulle bli högre med tolkningar baserade på ökad empati och inlevelse (Gustavsson, 

2000) i lärarnas och specialpedagogernas erfarenheter. Mina tolkningar av hur utsagorna sorterades i 

analysmodellen, har mailats och reflekterats översiktligt eller ingående utifrån deras egna intressen och 

behov, utan min närvaro. Kontinuerlig mailkommunikation har förekommit, då jag kunnat dra 

teoretiska paralleller som jag ansett belysa dilemman i empirin (Nilholm, 2007). Mina tolkningar och 

slutsatser utifrån kompletterande litteraturstudier till respektive lärares och specialpedagogers samtal 

delgavs och ”godkändes” vid de avslutande utvärderingsintervjuerna. Jag anser att studien kan anses 

som mycket trovärdig då specialpedagogerna har varit involverade och haft stor insyn under hela 

processen, och så även lärarna och rektorn.  

Resultat och tolkning 

Aktionsforskningen har resulterat i en övergripande modellstruktur för fallskolans arbete kring 

elevernas åtgärdsprogram. I min resultatredovisning redovisar jag enbart det som varit föremål för min 

tolkning gällande lärarnas och specialpedagogernas upplevelser av en sociokulturellt utformad 

reflektionsstruktur som förberedelse inför åtgärdsprogramsmöten och dess påverkan på 

åtgärdsprogram som dokument. Social problematik, positiv identitetskonstruktion och förutsättningar 

för demokratisk delaktighet har prioriterats. Samtal som gällt kunskapsmässiga svårigheter redogörs 

inte ingående i resultatsammanställningen, men har varit ett viktigt bidrag till att pröva 

analysmodellens funktion och ingår i det kvantitativa inslaget i studien. En ansats till en strukturerad 

reflektionsmetod med sociokulturell grund har utvecklats under studiens gång. Jag har valt att 

exemplifiera samtalsmodellen med endast tre exempel (fem elever i en klass fyra, en elev i år tre och 

en elev i en klass sexa) då studien är kvalitativ och syftar till att bidra med förståelse på djupet 

(Bryman, 2009). I mina tolkningar har jag eftersträvat att inte låsa mig vid endast ett 

tolkningsperspektiv utan att se det ur flera olika perspektiv som verkligheten ofta består av. I 

exemplifieringarna varvas mina empiriska resultat med litteraturanknytningar, tolkning och reflektion 

utifrån ett sociokulturell dilemmaperspektiv. Detta för att belysa hur den parallella processen och 
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växelvisa verkan mellan empiri – teori i en aktionsforskningsstudie kan utveckla verksamheten och 

förbättra åtgärdsprogrammen.  

En ansats till reflektionsmetod för 

åtgärdsprogram  

Studien har resulterat i tre samtalsunderlag med sociokulturell grund. 

1. En intervjumall (bilaga 1) som kan användas för elever och föräldrar inför åtgärdsprogramsmötet 

(ingår ej i resultatdelen).  

2. Fyrspaltingen (bilaga 2) som används som samtalsunderlag av ansvariga pedagoger. 

3. Analysmodell (bilaga 6) som åskådliggör var behov/problematik förläggs samt var ansvar för 

åtgärder placeras. 

Fyrspaltingens funktion och användbarhet 

I ena specialpedagogens loggbok anses att de första tre spalterna kan utgöra ett bra stöd för att 

specifikt ringa in elevens individuella behov, hitta lämpligt individuellt anpassade material och 

hjälpmedel när det handlar om kunskapsmål, undervisningsmoment eller uppgifter som eleven har 

svårigheter med samt vilka intressen man kan använda sig av. Samtalsunderlaget kan förberedas var 

för sig för att sedan diskuteras i reflekterande dialog eller reflekteras kring gemensamt i ett arbetslag t 

ex. Syftet är att utröna om mer information bör införskaffas före åtgärdsprogramsmötet för att berika 

kontextualiserade helhetsanalyser av elevens behov. Detta för att personalen ska ge ett professionellt 

intryck utifrån en samsyn. Tendenser till ”dubbla samtal” samt ”spel för gallerierna” som Asp-Onsjö 

(2006) kritiserar, då personalen ”talat sig samman” om åtgärder som skall ”påtvingas” eleven så att 

denne anpassar sig bättre till verksamheten, utifrån subjektiva upplevelser av elevens problematik bör 

undvikas. Utformningen stimulerar till att reflektera kring orsaker och sammanhang till när och varför 

eleven får problem. Gipps (2002) menar att med en sociokulturell grund får dagens bedömningsfrågor 

karaktären av; I vilka situationer kan eleven visa sitt kunnande? Vilka situationer/tillfällen fungerar för 

eleven? Med vilka slags redskap klarar han/hon av att lösa/slutföra en uppgift? Vilka slags uppgifter 

klarar hon av? I vilka situationer och moment får eleven särskilda behov? Varför? Vilket stöd behöver 

eleven för att lyckas bättre med kunskapskrav som föreskrivs i läroplanen? Vilka förändringar skulle 

vara bra i organisationen/skolan för att lyckas? Vilka förändringar i klassen/lärandesituationer skulle 

vara bra för att eleven ska lyckas? Vilka förändringar vill/kan familjen och eleven ta ansvar för? 

Behov/ 

Svårigheter 

I vilka situationer? 

Vad ska åtgärdas? 

Förmågor/ intressen/ 

arbetssätt som 

fungerar/ 

samarbetsformer som 

fungerar 

Förslag på åtgärder som 

bygger på förmågorna 

och minskar 

misslyckanden 

Vilka orsaker kan vi se till 

den nuvarande 

situationen? 
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En annan lärare menar att den säkert kan hjälpa om man kommer som ny, så att man inte fokuserar fel. 

Man får vrida och vända på hur man tänker, menar en av specialpedagogerna. Åtgärderna riskerar 

dock att bli alltför individfokuserade, menar den andra specialpedagogen, men kan vara bra som 

kartläggning även på gruppnivå i den gemensamma reflektionen lärare och specialpedagog emellan. 

Hon menar att fyrspaltingen kan användas, då man reflekterar kring vilken slags undervisning och 

vilka slags situationer som fungerar/ inte fungerar i en viss klass. På så sätt kan man prata om vad 

gruppen behöver parallellt med individens behov, eftersom det inte är möjligt att individualisera hur 

mycket som helst i klasser med 25 elever. ”Att tänka in individen i det gemensamma” och reflektera 

över egna förhållningssätt är en förutsättning för att det ska fungera i det stora hela, menar 

specialpedagogen . 

Exempel på tolkningar med analysmodellen 

Jag väljer här att exemplifiera analysmodellens funktion med två av studiens frågeställningar i 

nedanstående exempel. De två frågeställningarna som jag anser besvaras är, hur man genom 

analysmodellen kan synliggöra vad i den pedagogiska miljön som i första hand bör utgöra fokus för 

aktivitetsutveckling/förändringsåtgärder samt om det går att via den i studien utvecklade 

reflektionsmetoden kunna påverka framtagandet av åtgärdsprogram i en sociokulturell riktning. 

Valet av att exemplifiera modellens användande med de fem elevsamtalen i en och samma klass, en 

elev i en årskurs tre samt en elev i årskurs sex anser jag exemplifierar komplexiteten kring att 

formulera åtgärdsprogram, samt åskådliggör ovanstående två frågeställningar. Samtalsanalyser varvas 

med litteraturstudiernas bidragande tolkningar och de avslutande intervjusvaren i syfte att skapa 

fördjupad förståelse och för att utveckla reflektionsförmågan i linje med Deweys stadier för 

reflektionsutveckling (Dewey, 2007). 
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Social kompetens som individuell egenskap 

 

Figur 02: Elevsamtal 3; social kompetens tolkas och bemöts individuellt. Lärarens bemötande placeras i 
det här fallet på gränslinjen mellan gruppnivån och individnivån eftersom läraren är ansvarig för åtgärden, 
men utformar stödet utifrån lärarens upplevelser såsom elevens individuella behov av vuxenstöd, beröm 
och uppmuntran- inte som ledarrollen och klassens gemensamma pedagogiska lärandemiljö och hur 

lärandet skall organiseras gemensamt för klassen. Större figur finns som bilaga (bilaga 6). 

Samtal 1- 5 avhandlades direkt efter varandra angående fem elever i samma klass. För samtliga av 

dessa elever beskrevs att sociala problem utgjorde de primära svårigheterna och uttrycktes av läraren 

på liknande sätt. Det formulerades i meningar som 

”har kapacitet i skolämnena” 

”har bra kapacitet att nå kunskapsmålen” 

”duktig i skolämnena och kan visa det om han har ögonen på sig” 

På problemsidan nämndes formuleringar om tre elever som att de 

”har svårt att koncentrera sig”  

De två andra omnämndes som 

”blir lätt distraherad, störs lätt och har tentaklerna utåt”  

”lägger sig i och reagerar starkt på antydningar, gester mm.” 

Samtliga fem elever upplevs av läraren som uppmärksamma på vad som händer runtomkring och blir 

lätt störda av andra och stör också själv andra. En har ”attitydproblem” och två är oförutsägbara. Fyra 
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av de fem får utbrott (två verbalt genom elaka och spydiga kommentarer och två fysiskt genom 

utagerande beteenden). Läraren beskriver en som att han ”slår till folk i förbifarten” och menar att han 

säger ”att det gör inget om folk slår till mig för det gör inte ont”. 

Samtliga elever beskrivs också på lösningssidan med ”positiva” egenskaper med formuleringar som 

”kan prata om hur han känner och tänker när han sitter enskilt” 

”vill förbättra sig men har svårt att klara det” 

”hon har självinsikt och är medveten om inlärningsprocesser och tar ansvar för sitt lärande” 

 ”en go kille som är empatisk och tänker mycket” 

 ”tillför bra saker i klassen” 

Alla anses ha ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse och beskrivs individuellt som  

”tycker om vuxenkontakt” 

 ”jobbar bra med mycket uppskattning och tar emot beröm” 

 ”tycker om att få hjälp och positiv bekräftelse” 

”mycket vuxenkoll så att han har ögonen på sig” 

Specialpedagogen menar att det är viktigt att uppmärksamma positiva förändringar i rätt riktning och 

individuellt stärka elevernas självkänsla. Läraren bör sätta igång en positiv rörelse och ge återkoppling 

till eleverna när de gör rätt, så att de själva känner efter när det har gått bra, menar hon. Med lotsning, 

avgränsade mål med kortare och enklare uppgifter och uppföljning av avklarat arbete ska elevernas 

arbetsuppgifter anpassas. Läraren som är ny för klassen bör i det här stadiet eftersträva att etablera 

förtroendefulla relationer, menar specialpedagogen. Läraren säger att det är svårt att hinna med den 

täta vuxenkontakten som skulle behövas, när man har 26 elever (21 till som också har behov förutom 

dessa fem). Specialpedagogen menar att samtliga fem elever som diskuteras har behov av strukturerad 

och styrd undervisning, lugn och ro och behöver utveckla respektfullt bemötande av andra samt 

använda ett vårdat språk. 

Primärtolkningar 

De fem elevernas darttavlor har liknande fördelning av utsagor, men varierar efter individuella behov 

och intressen. Social kompetens ses som individuella egenskaper och utsagorna placeras längst ut i 

cirklarna både på behovs- och åtgärdssidan. Att eleverna behöver sitta enskilt och avskilt för att finna 

lugn och ro nämns i samtliga samtal angående eleverna i denna klass, samtidigt som de också benämns 

som sociala och har kompisar. I vilka slags undervisningssituationer eller arbetsformer som klassen 

har arbetsro reflekteras inte kring, utom i ett av samtalen. De är elever, som uppnår kunskapsmålen. 

Att det finns ett flertal saker, som är gemensamt för de fem eleverna, lyfts inte fram i fyra av 

elevsamtalen men berörs i ett av dem. Hur undervisningen utformas diskuteras framför allt som 

individuella behov av anpassningar och bemötande. Primärt tolkar jag att individualiseringen har gått 

så långt, att man missar det som är gemensamt. Detta kan bero på att både specialpedagogen och 

läraren är involverade i klassen och därför har gemensam tyst kunskap, som jag inte känner till. 

Läraren är också ny i klassen och inriktar sig först på att lära känna eleverna som individer och att 

etablera individuellt goda relationer till var och en.  

Ett kategoriskt perspektiv styrs mot ett relationellt perspektiv 

I samtalet angående eleven Alvin (en av pojkarna i ovanstående klass) inleder läraren sin beskrivning 

med att beskriva en kille som ”har svårt att koncentrera sig, svårt att komma igång och som över 
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huvud taget inte har lust med att räkna matte”. ”Han får utbrott och stör andra och blir väldigt lätt blir 

störd av andra, när han väl har kommit igång och börjat jobba”. Specialpedagogens frågor om vilka 

Alvin kan samarbeta med eller inte och om vilken typ av matteuppgifter han reagerar med motstånd 

inför samt när det fungerar bättre och sämre medför att de gemensamt lägger pusselbitar till varandra. 

Situationer som fungerar jämförs och bekräftas ömsesidigt med situationer och konstellationer som 

inte fungerar. ”Alvin behöver stöttning i att komma igång, sitta enskilt och ha lugn och ro. Men han 

trivs också att arbeta i mindre grupp med elever som fungerar ihop med honom”. ”Undervisningen ska 

helst vara innehållsrik, varierad och strukturerad”. ”Förskrivet material, som utgår från hans 

bildintresse, fungerar allra bäst”. Långa texter och ostrukturerad undervisning får honom att ge upp 

eller göra annat, säger han själv, enligt läraren som genomfört förintervjun (bilaga 1) med Alvin. Han 

frågar heller inte om hjälp, när han behöver, menar han själv. Specialpedagogen betonar vikten av en 

fortgående dialog med hemmet angående hans skiftande humör, ökade medicinering och hur 

samarbetet ska fungera kring läxläsningen. ”Kan han få hjälp med några textuppgifter i matten 

hemma?” Elevens metakognition om svårigheterna i matte och eget uttalade önskemål om att sitta i 

lugn och ro placeras i min analysmodell bland kategorin individanpassningar. Men eftersom han själv 

uttalar det, skulle det även kunna tolkas som samhällsnivån eller gruppnivån (läraren som genomfört 

intervjun) då läroplanen föreskriver att skolan ska forma autonoma, delaktiga och ansvarsfulla 

individer (Lgr 11). Kategoriseringar på den individuella nivån behöver inte tolkas som att eleven är ett 

objekt utan möjligheter att påverka sin egen situation. Det vittnar om en elev som inbjuds till 

delaktighet och visar förmåga till detta, vilket respekteras och uppmuntras på gruppnivå (lärarens 

intention att kunna tillgodose det i möjligaste mån). Specialpedagogen formulerar efter att läraren 

träffat eleven och föräldrarna i ett åtgärdsprogramsmöte ett utkast till åtgärdsprogram: 

På gruppnivå: Det har varit många nya omställningar för klassen som gjort att det varit 

okoncentrerat och oroligt under en period. Lärarna behöver tid att skapa anknytning till alla barn 

och skapa stabilitet i gruppen. I klassen behöver vi fortsätta arbetet med att skapa arbetsro och 
ett gott klimat. Vi behöver också uppmuntra barnen att använda ett vårdat språk generellt.  

På individnivå formuleras att Alvin ska be om hjälp när han fastnar på en uppgift, att arbeta med 

hörselkåporna på och ha som mål att bli färdig med uppgifterna på lektionen och arbeta 
koncentrerat. 

Påverkan på åtgärdsprogram i sociokulturell riktning med hjälp av analysmodellen 

För att besvara frågeställningen hur det går att via den i studien utvecklade reflektionsmetoden, 

påverka framtagandet av åtgärdsprogram i en sociokulturellt strukturerad riktning, gör jag här några 

reflektioner utifrån litteraturstudier och mailkonversation med en av specialpedagogerna gällande 

klass fyra gällande socioemotionell utveckling. Asp-Onsjö (2006) menar att samtal är en form av 

social handling, som sedan formar de aktiviteter vi väljer att genomföra. Specialpedagogens 

möjligheter att i reflektionsstadiet påverka läraren, som upplevde sig stå med akuta problem, kanske 

kan ses som gemensamma möjligheter till konstruktiva lösningar. Tyngdpunkten förändras under 

samtalens gång, då åtgärder på gruppnivå ökar på lösningssidan. Varken specialpedagogen eller 

läraren menar i de avslutande intervjuerna att åtgärdsprogrammet hade formulerats på ovanstående 

sätt, om de inte avsatt tid och reflekterat gemensamt. Läraren menar att på den förra skolan där hon 

arbetade formulerade man åtgärdsprogrammen framför allt på individuell nivå, vilket är ett giltigt 

förfarande enligt SKOLFS 2008:25 riktlinjer. Dessa riktlinjer betonar positiva förväntansmål som 

bygger på elevens individuella förmågor och intressen, men inte samma krav på det kontextualiserade 

förfarande som Skolverket (2008) förespråkar. Hon förklarar det med att hon inte lärt sig att skriva 

åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå varken på lärarutbildningen eller under en kurs i 

specialpedagogik, då hon säger att de ”berörde ämnet, men inte utförandet”. Hon menar att de nu 

formulerade åtgärdsprogrammen, som har övervägande fokus på hur ett gott arbetsklimat i klassen ska 
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etableras, med några konkreta individuella mål också har uppskattats av hemmen. Erfarna 

självreflexiva lärare kanske klara att genomföra de förändringar som krävs i svårhanterliga klasser 

(Westling Allodi, 2010; Ogden, 2003), men lärare som är i början av sin lärarkarriär kan behöva stöd 

från organisationsnivån för att inte anses som inkompetent i mötet med elever och föräldrar och 

misslyckas med samarbetet att utforma ett konstruktivt mönster i klassen. Att hitta motiverande 

arbetssätt och ämnesområden, som också stämmer överens med läroplanen, kräver tid för planering 

och strukturering om det ska fungera i en klass med energifulla elever, som behöver uppmärksamhet 

och ”ögonen på sig”. Samtalsunderlagen kan påverka åtgärderna i sociokulturell riktning under 

förutsättning att specialpedagogen förmedlar ett sådant förhållningssätt. Persson (2007) menar att 

specialpedagogisk verksamhet har en tradition av ett kategoriskt perspektiv och menar att åtgärder ofta 

legitimerar åtgärder på kortare sikt, medan ett vidare relationellt perspektiv handlar om långsiktiga 

lösningar som involverar alla lärare och kräver att den enskilda skolan som system behöver 

genomlysas. Ogden (2003) betonar behovet av att precisera vilka färdigheter barn behöver för att vara 

socialt kompetenta i ett framtidsperspektiv. Westling Allodi (2010) menar, i sociokulturell anda, att 

beteenden inte handlar om strikt personliga egenskaper utan om beteenden som uppstår i ett socialt 

sammanhang. En satsning på att istället skapa ett positivt socialt och känslomässigt klimat bör 

prioriteras (Westling Allodi, 2010). Med ett sociokulturellt synsätt förflyttas analysfokus ett steg inåt i 

analysmodellen, då läraren kan behöva stöd i ett sådant utvecklingsarbete om hon anser sig alltför 

belastad eller har otillräckliga kunskaper i ett sådant arbete. Dilemmat att lösa i skolvardagen blir hur – 

individuella egenskaper ska utvecklas inom ramarna för kollektiv hänsyn (Ogden, 2003; Nilholm, 

2006). Specialpedagogen, som ansvarar för åtgärdsprogrammen för de här eleverna, menar att social 

kompetens ofta i för hög grad individualiseras. Hon menar att det kanske beror på ett minskande av de 

preventiva resurserna. Kanske också på att det läggs mer och mer på lärarna på något sätt, både vad 

gäller undervisning och dokumentation. Fokus ligger mycket på att dokumentera elevernas mål 

och individuella utveckling och mindre kanske på hur ett gott socialt klimat och bra kommunikation 

mellan lärare- elev, elev - elev har samband med hur eleverna lyckas i skolan. Hon ställer sig frågan 

om det har blivit för mycket "kunskapande" och för lite "relationsskapande" i skolan? Man skulle 

behöva lyfta ledarskapets betydelse (attityd, förhållningssätt gentemot eleverna, metodutveckling) och 

grupprocesser mer. Men det är också svårt, menar hon, då man gärna vill ha snabba lösningar i skolans 

värld. Relationsbyggande och att förändra det sociala klimatet i klassrummet tar tid och är svårare att 

ringa in. Hon menar, precis som Persson (2007) och Westling Allodi (2010), att specialpedagogiken 

här har en viktig roll och hon vill att den specialpedagogiska verksamheten ska knytas närmre den 

vanliga undervisningen. Persson (2007) menar att specialpedagogisk verksamhet bör tillåta att de 

kategoriska och relationella perspektiven verkar parallellt, då de upplevda problemen kräver 

omgående lösningar, då åtgärdsprogrammen syftar till att få eleverna medvetna om vilka beteenden 

som inte kan accepteras i klassen. För en mer långsiktig lösning behöver också aktivitetsförändringar 

på gruppnivå och organisationsnivå genomarbetas (ibid.). 
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Gruppnivån dominerar både på behovssidan och lösningssidan 

 
 

Figur 03: Här syns dominansen av både behovsanalys och lösningsförslag på gruppnivå. Större figur finns 

som bilaga (bilaga 6). 

I samtal åtta finns en övervikt på gruppnivå både på behovssidan och på åtgärdssidan. Om så är fallet 

kan åtgärder på organisationsnivå bli föremål för förändringsaktiviteter. Det är mamman som initierat 

åtgärdsprogramsmöte, då dottern upplever att skolsituationen har förändrats från förra året. Läraren 

självreflekterar från samtalets början om sin egen lärarroll och bemötandet av eleven samt kring de 

förändringar som skett i klassen med sex nya elever efter sommaruppehållet. Läraren (L) 

Specialpedagogen (S) 

L: Inga problem med skolarbetet bara hon mår bra. Det är viktigt med arbetsro för henne. Före 

sommaren var det 17 elever, nu 23 så att det är rörigare i gruppen nu. Flickan har börjat klaga om att 

det är stökigare. Hon är ljudkänslig. Jag kan hålla med om att det är en pratglad grupp. De kan gå upp 

i volym, men inte stökigt eller elakt eller dumt. De är tjattriga. Det är väldigt lugnt till och från och 

man får påminna om arbetsro. Vi fick kassar med hörlurar. Vi ska prova hörlurar när hon behöver. 

Jag vet inte. Jag ska ta fram dem. I och med att hon själv också skriver det. 

S: Vi hade en EVK i maj som ska följas upp. Jag vet inte hur vi ska göra då.  

L: Mamman vill ju komma. 

S: Ska vi prata med mamman först då och kolla upp situationen i idrotten? 

L: Ja, så att vi plockar upp mammans tolkning då att om det är nåt som är dåligt igen. Jag skulle vilja 

höra det för jag upplever ju inte att det har förändrats så mycket i skolan mer än att hon har ont. Hon 
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kommer och kramar om en och jag säger att hon ska göra det hon orkar och vila en stund. Vi får ju 

lov att se vad vi kan göra? 

S: Men då får vi förklara situationen på nytt för idrottsläraren, och då säger idrottsläraren – 

Läkarintyg, men det kanske man inte behöver. Men om mamman kan fråga sjukgymnasten om vad 

hon kan göra och inte, så att idrottsläraren kan få veta det. 

L: Ja, jag vet ju inte vad det är. Det är ju det jag vill komma åt då. Jag tror att om man känner obehag 

eller motstånd mot något så påverkar det också annat. Kommer vi också hamna i en negativ spiral 

och att hon inte orkar längre och inte vill gå till skolan? Då är det ju inte bra. Jättefel och därför vill 

jag åt det så fort som möjligt. För det kan man åtgärda. Det kan vi ju göra något åt, men barngruppen 

kan jag ju inte göra något åt. Det är lurarna då. […] Vi får avvakta helt enkelt. Vi träffar mamman 

imorgon får vi se vad hon säger. Få se vad vi kan komma fram till för åtgärder. Ja, så att mamman 

kan lita på oss och att hon känner sig trygg. För jag tror att Greta känner sig tvingad att vara med på 

idrotten. 

Läraren konstaterar att hon inte kan göra något åt att det kommit nya barn och att gruppen har 

förändrats. På sikt kan kanske lugn och ro i klassen etableras. Så länge kan läraren endast erbjuda 

åtgärder på en individuell nivå – hörlurar. Samarbetet med idrottsläraren och mamman kan utvecklas. 

Samarbetet med idrottsläraren angående att eleven känner obehag inför idrotten landar på 

specialpedagogens bord (organisationsnivån). I ett samtal med mamman ska man försöka komma fram 

till fungerande åtgärder för eleven. Vad kan skolan som organisation erbjuda? I det här samtalet 

bestämmer man sig för att avvakta och träffa mamman innan man kan föreslå åtgärder. 
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Individåtgärder ”tvingas fram” på grund av samhällsnivån 

 

Figur 04: Exempel från samtal 9; helhetssyn. Alla nivåer vävs in i behovsanalysen och åtgärdsförslagen. 

Större figur finns som bilaga (Bilaga 6). 

Frågeställningen angående hur åtgärder kan utformas där eleverna ska kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktiga (Lgr 11), vill jag belysa med samtalet gällande Isa. De nationella kunskapskraven 

(kunskapsrättigheterna) medförde, enligt specialpedagogen och läraren, att Isa behöver ett 

åtgärdsprogram på grund av att hon inte håller kursplanernas ”utvecklingstakt”. Åtgärderna måste 

individanpassas och formuleras utifrån hennes behov och nivå för att ”komma ikapp”.  

Dialogen mellan klassläraren, specialpedagogen, Isa och hennes familj sker kontinuerligt via telefon 

och vid informella möten. På grund av Isas specifika behov har hon alltid erhållit individanpassade 

åtgärder inom klassens ram, utan åtgärdsprogram, menar både specialpedagogen och läraren. Trots 

förberedande samtal och anpassningar under provtillfällena hade Isa inga möjligheter att få godkänt på 

samtliga delprov på de nationella proven för årskurs fem. Resultaten angående tidsuppfattning och 

aritmetik kunde inte godkännas enligt pedagogerna. Då Isa har ”drag av autism” medför detta problem 

inom dessa områden i hennes fall. 

S: Ja, vi skrev att det hade gått bra på det mesta, men också vad som hade varit svårt. Det hade varit 

tidsprovet. […] Och att vi började ju då prata med henne om klockan och hennes tidsuppfattning. Det 

är en svårighet för henne. Hon kan nog med ren ”pudelträning” lära sig klockan tror jag. Men hon har 

i alla fall ingen tidsuppfattning.  

L: Hon kan bara hel timme. 

S: Ja, och halv klarar hon. Svårigheten egentligen är tidsuppfattningen. Hon klarar vissa hålltider, 
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som när bussen går t ex 

L: Eller nåt bra program på TV. Hon har fått små klockor av mig med bra tider för henne med analog, 

digital och klocktiderna med ord. Ja, och nu får hon några fler tider som är bra för henne. 

S: Är det klockor med färdiga tider då så att hon kan leta rätt på rätt tid? 

L: Ja, hon ska leta rätt på rätt klocka. Jag satt länge och funderade på vad som är smartast. Ja, hon 

tyckte att det var rätt kul. 

S: Ja, annars kan man ju också få henne att försöka träna in det där. Att man tar en liten kort stund. 

Hon kanske kan få tomma klockor sen som är laminerade som hon själv kan rita på. Alltså om hon 

börjar 8.10 så ska hon rita in att skolan börjar då. Det är en annan variant. På åtgärderna kan vi skriva 

det som du redan har gjort är ju det vi har tänkt framöver också. Att hon får ett eget schema. Där 

klockorna visas både analogt och digitalt. 

L: Ett schema som visar hålltiderna både analogt och digitalt. Plus med vanliga ord. Ja. Det får man 

vidareutveckla, men vi måste börja i någon ände. 

S: Ja, vi får börja där. 

L: Mamma skulle också göra ett sånt planeringsschema hemma.  

S: Ja, mamma skulle också göra det för läxläsningen ja. Ja, för det är nästa sak. Läxläsningen och hur 

vi ska få struktur på det. 

De nationellt utformade ämnesproven i matematik för årskurs fem avgör i påföljande samtal behovet 

av ett åtgärdsprogram för Isa. Klassläraren och specialpedagogen ringar in problematiken och enas om 

åtgärder som de kan erbjuda inom verksamhetens möjligheter och som bygger på ett samarbete med 

hemmet. ”Isa godkänner bara en strategi i matematikmetoder, som hon då lär sig utantill”. Hon måste 

sitta placerad nära läraren i klassrummet, så att hon kan få individuellt muntlig repetition efter klassens 

gemensamma instruktioner, eftersom hon inte kan ta skriftliga instruktioner eller instruktioner i grupp. 

Läraren och specialpedagogen upplever att klassens läromedel i matematik är för svårt för Isa. ”Hon 

skulle behöva repetera och stärka självförtroendet och se vad hon faktiskt kan”. Hon vill inte känna sig 

utpekad, varken med individuellt anpassat material eller få enskild hjälp. ”Hon måste vara på rätt 

humör för att ta emot hjälp men skulle behöva eget stöd hela tiden”, enligt pedagogerna. De ser inga 

möjligheter att tillgodose det. Läraren ska fråga Isa om hon kan tänka sig att byta bok. Isa ska få 

fortsatt hjälp av specialpedagogen tillsammans med en annan elev som behöver stöd. ”Då blir hon lite 

peppad av sällskapet”. De reflekterar vidare kring att det är bra att de kan ta tag i kunskapsmässiga 

bitar nu när den andra delen av Isa har försvunnit.  

S: Den truliga och arga Isa. 

L: Ja och hennes självkänsla och med läpparna. 

S: Inga kompisar och hon var väldigt vresig. 

L: Hon gömde saker. Och stal saker och lämnande tillbaks för att få uppmärksamhet. Slickade sig 

hela våren och hösten och hade stora eksem runt hela munnen. Och hon hade salva med sig och 

smörjde. Hon var väldigt illa ute ett tag.  

S: Mmm. Det där tycker jag är intressant för här får man ju ett kvitto på att det inte är förrän barnet 

mår bra som man kan göra det andra. Man måste börja i den änden.  

L: Ja absolut. 

S: Ja. 

L: Ja och så berömde vi henne och sa - Att titta vad bra att vi kan få hjälpa dig. Och nu kommer det 

där och det där. Och då helt plötsligt så vill hon ju. Och hon känner sig jättestolt.  

S: Ja, det är spännande.  

L: Ja, hon är verkligen spännande. 

Litteraturtolkning 

Persson (2001) menar att socioemotionella störningar oftast prioriteras i en resursknapp organisation, 

som skolan är. Westling Allodi (2010) menar däremot att på många håll är emotionella aspekter av 

undervisningen nedprioriterade och kognitiva aspekter får högre dignitet på grund av de primärt 

prioriterade kunskapsmålen. I det här fallet har pedagogerna satsat på Isas psykosociala upplevelse 

först. Avståndet mellan teoretiskt skapade riktlinjer (Skolverket, 2008) blir då tydligt beträffande 
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politiska intentioner om en skola för alla (Persson, 2007) och verklighetens möjligheter gällande syftet 

med åtgärdsprogrammet och att åtgärderna ska formuleras på grupp- och organisationsnivå, när det är 

de centrala kursplanerna som medför nödvändigheten av individfokuserade åtgärder i det här fallet. 

Samtidigt som skolan ska vara likvärdig och målen lika för alla skall den vara öppen för att stödja 

mångfald och variation (ibid.). Dilemmat blir tydligt mellan formuleringsarenan angående 

åtgärdsprogrammens dubbla funktion både som dokument och verktyg (Asp-Onsjö, 2006; Persson, 

2007) och mellan kollektiva och individuella behov (Nilholm, 2006). Kan man istället formulera Isas 

åtgärdsprogram (på samhällsnivå) som att kursplanerna inte är utformade utifrån principer om en 

demokratisk skola där mångfald och respekt för individens integritet är utgångspunkten för att erhålla 

en positiv identitetsutveckling och att eleven i egen takt får vidareutveckla styrkor och förmågor? 

Hade man kunnat snabba på Isa att uppnå kunskapsmålen om skolan prioriterat resurser till att tidigare 

stötta Isa, som måste vara ”in the mood” för att ta emot hjälp? Om Isa hade varit utagerande, hade 

resursförstärkningarna satts in tidigare då (Persson, 2007)? Klassläraren menar att så kanske hade 

skett, samtidigt som Isa behövde lång tid för bli trygg nog för att ta emot hjälp. Läraren säger att 

frågan om kursplanerna är en viktig fråga, för hur man än kämpar på så ”får man en smäll i huvudet” 

om man inte kan kräva av en elev att uppnå målen enligt kursplanernas takt. Det viktiga är elevernas 

självkänsla, menar läraren, och då får man formulera åtgärdsprogrammen på individnivå så bra som 

möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Nilholm (2005)menar att specialpedagogiken uppgift är 

att analysera motsättningar och att formerna för samtal är viktiga om de ska öppna upp för nya 

utmaningar där etiska diskussioner är ett viktigt inslag om hur skolan ska kunna erbjuda en positiv 

plats för var och en. Det är inte möjligt att längre tala om endast ett perspektiv (ibid.; Danermark, 

2005).  

Kan samtalens utformning ha påverkat resultatet? 

Jag väljer att belysa denna frågeställning med ett kvantitativt inslag och kompletterar tabellen med 

reflektioner som deltagarna gjorde under de avslutande utvärderingsintervjuerna. Mina analyser av 

samtalen, och sammanställningarna i analysmodellerna för respektive samtal, jämfördes med 

nedanstående tabell. Studier med en kvalitativ ansats kan genom inslag av kvantitativa moment berika 

en fallstudie för att motverka snedvridning och styrka tillförlitligheten, menar Bryman (2009). 

Underlaget utgörs av 308 sorterade och sammanräknade utsagor i ett exceldokument.  

 Behov/svårigheter Lösningar/åtgärder 

 individ grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 

Individ Grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 

Sammanlagt 65 % 27 % 6.5 % 1.5 % 54 % 37 % 8.9% 0.1% 

Kunskapsmässiga 

aspekter 

39 

68.5 % 

14 

25 % 

3 

5.2 % 

1 

1.3 % 

37 

51.5 % 

26 

36.5 % 

8 

11% 

1 

1% 

Sociala aspekter 50 

62.5 % 

23 

29% 

6 

7.5 % 

1 

1 % 

54 

54.5 % 

36 

36.5 % 

8 

8 % 

1 

1 % 

 

Individfokusering dominerar i åtgärdsprogram som dokument, vilket återges i en sammanställning av 

Skolverket (2003). Individfokuseringen bekräftas även i denna tabell som ”mäter” reflektionen. 

Individperspektivet dominerar både på behovs- och åtgärdssidan. Åtgärder på organisationsnivå ökar 

marginellt. Vid några tillfällen nämns önskemål på samhällsnivå om bättre samarbete med BUP
17

 för 

                                                      
17 BUP= Barn- och ungdomspykiatrin 
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att kunna bemöta eleverna på samma sätt som föräldrarna rekommenderas att göra hemma, samt 

önskemål om ökat engagemang av kommunbibliotekets bibliotekarier. Kritik mot politik och 

kursplaner nämns inte i samtalen, men kanske i andra forum. Den ena specialpedagogen menar att man 

kanske borde skriva in i åtgärdsprogrammen behov som vi ser men inte anser oss kunna uppfylla. 

Även saker på organisationsnivå behöver komma fram, menar hon. 

Samtalen varierade något sinsemellan. Nedanstående tabell åskådliggör antalet utsagor inom varje 

nivå i varje separat elevsamtal. Samtalens längd varierar mellan 15 minuter och 55 minuter, därav 

skillnaderna i antal utsagor för respektive samtal. Sociala och kunskapsmässiga aspekter är här 

sammanslagna. 

 

 

 
Behov/svårigheter Lösningar/åtgärder 

 

 

 

 individ grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 

Individ Grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 
 

Samtal 1 13 6 1 0 16 11 3 0  

Samtal 2 8 1 1 0 8 5 2 0  

Samtal 3 6 2 1 1 8 6 0 0  

Samtal 4 6 2 0 0 9 7 0 0  

Samtal 5 13 1 0 0 10 8 1 0  

Samtal 6 11 2 2 0 12 5 2 1  

Samtal 7 16 13 2 0 14 9 3 0  

Samtal 8 3 5 1 0 3 5 1 0  

Samtal 9 13 5 1 1 11 6 4 1  

Summa 89 37 9 2 91 62 16 2 308 

 

Individperspektivet dominerar i samtliga samtal, utom samtal åtta då gruppnivån dominerar både på 

behovs- och åtgärdssidan (tidigare beskrivet). I samtal sju är skillnaden mellan individ och grupp 

relativt liten. Elevernas styrkor och svagheter ringas in i behovsanalysen och adekvata 

individanpassningar diskuteras fram. Läroplanens föreskrifter om att undervisningen inte kan utformas 

lika för alla (Lpo94 och Lgr 11), individfokuseringen i skolan och samhället, ett diagnostiskt 

förhållningssätt och därmed ökat fokus på individualisering kan kanske ses som väl etablerat. 

Individanpassningar angående material och uppgifter samt alternativa hjälpmedel såsom musikspelare, 

hörselskydd, alphasmart, lämpliga datorprogram diskuteras som möjliga redskap för att öka elevernas 

möjligheter att lyckas. Elevens uppmärksamhetsbehov, individuellt bemötande och enskild 

uppmuntran, som de upplevs vara i behov av, förekommer i samtliga samtal.  

I utvärderingen av analysmodellen (arbetsnamn ”darttavlan”) framkom att genom dess utformande kan 

faktorer i den pedagogiska miljön som i första hand bör utgöra fokus för 

aktivitetsutveckling/förändringsåtgärder synliggöras
18

. Den ena specialpedagogen säger att ”med 

darttavlan blev det så himla tydligt när du lagt in utsagorna så att man verkligen ställer de där frågorna 

som man kanske inte annars vågar ställa, men vet att man borde” säger hon.  

Den kan utgöra en hjälp också framöver om man har den i åtanke för att veta att man ställer frågor 

om alla nivåerna, även i andra samtal. Jag känner mig tryggare med modellen och det gör att jag kan 

göra ett bättre jobb då vi tänker in flera aspekter från början. 

Den andra specialpedagogen menar att  

Analysmodellen kan vara bra för lärare som behöver se svart på vitt hur de tänker. Den kan vara ett 

verktyg för att lära lärarna processen kring att skriva och formulera sig. Det är det som är 

                                                      
18 Individ-, grupp- och organisationsanalys som Skolverket (2008) föreskriver. 
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handledningen- att specialpedagogen inte alltid sitter på lösningen. Det kan vara svårt att sortera i 

början men jag kommer att ha stor glädje av den framöver när jag har hittat mitt sätt att använda 

modellen.  

Samma specialpedagog påtalar vikten av att för att en elev ska lyckas med sin måluppfyllelse måste 

åtgärdsprogrammet beakta flera nivåer. Hon tror att detta kan bli för torftigt annars. För att förankra 

åtgärdsförslag och målformuleringar i läroplanen bör man ha dessa arbetsmaterial parallellt med 

reflektionen, när nya Läroplanen kommit ut i sin helhet, menar båda specialpedagogerna. Nackdelar 

kan vara att analysmodellen kräver förkunskaper och kan ta lite tid att lära sig, men får man rutin på 

det kan det nog vara värt tiden, menar en av specialpedagogerna.  

Med modellen kan man se att det blev en väldig snedfördelning, som man behöver fundera på. Om 

man ser att det inte blev någon snedfördelning, nej då blev det inte och då är det bra (intervju, lärare). 

En lärare menar att i förlängningen kanske den till och med kan förhindra utbrändhet ”så att jag inte 

lägger allting på mig själv eller på eleven”. En annan lärare tyckte att den var bra och tydlig. Den 

tredje läraren menar att modellen skulle kunna användas i lärarutbildningen. Framför allt för att lyfta 

elevproblem till gruppnivån men också kanske till att påvisa att inte läraren måste lösa allt. ”Det tar 

inte slut utanför klassrummets fyra väggar” menar hon. En specialpedagog tror att modellen erbjuder 

ett bra sätt att lära sig reflektera och skriva åtgärdsprogram på ett bra sätt. I och med Skollagens ökade 

krav på att skriva åtgärdsprogram tror hon, att det är viktigt att öka kunskaperna inom området. Det får 

inte bli en pappersprodukt av åtgärdsprogrammen, utan lärarsamarbete är jätteviktigt för att alla bitar 

ska komma med, menar hon. Modellen kan användas i arbetslaget till att diskutera elever för att öka 

betydelsen av det gemensamma ansvaret för alla våra elever, säger den andra specialpedagogen. 

Specialpedagogerna på skolan och flera av specialpedagogerna i kommunen och inom kommunens 

elevhälsa ser flera framtida användningsområden med analysmodellen som kan utgöra ett verktyg för 

textanalys av ett redan formulerat åtgärdsprogram då utsagor sorteras ut i en tom ”darttavla”. Vidare 

kan den användas som reflektionsverktyg enskilt eller i ett arbetslag i samtal angående 

åtgärdsprogram. Den kan även användas i arbetslagsdiskussioner kring elevärenden för att visualisera 

attityder inom arbetslag eller belysa intresseskillnader i verksamheten t ex. På högstadiet kan olika 

lärare, som har eleven i olika ämnen, göra en gemensam darttavla, där man jämför likheter och 

olikheter i vad som fungerar och inte för en elev, menar en av de centralt anställda specialpedagogerna 

i kommunen.  

I utvärderingsintervjuerna ingick en fråga om samtalens struktur och utformning kan ha påverkat att 

individfokuseringen minskade, och att åtgärder på gruppnivån ökade. Den ena läraren säger  

Det tror jag självklart att det har påverkat jämfört om jag skrivit själv utan specialpedagogens 

inblandning och utan den gemensamma reflektionen. Det tror jag definitivt. 

Både specialpedagogen och läraren i samtal 1 till 5 menar i sina intervjuer att den gemensamma 

reflektionen bidrog till ökad samsyn kring eleverna. De andra två lärarna kunde inte se att reflektionen 

påverkade att åtgärdsprogrammen utformades i ökad sociokulturell riktning. Troligen berodde detta på 

att de har arbetat på skolan mer än tio år och delar den värdegemenskap som specialpedagogerna och 

skolan vilar på (Lindensjö och Lundgren, 2002). Den ena specialpedagogen tror att några av 

åtgärdsprogrammen varit mer individfokuserade om den gemensamma reflektionen inte genomförts. 

Snedvridning och påverkansmöjligheter på olika nivåer 

Fyra av intervjufrågorna sonderade (Kvale, 1997) lärarnas och specialpedagogernas upplevda 

skillnader i möjligheter att påverka de fyra olika nivåerna; individ-, grupp-, organisation- och 

samhällsnivån. Lärarna ansåg sig ha störst möjlighet att påverka gruppnivån (dem själva och 
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undervisningen) och individnivån men inte organisationsnivån i samma utsträckning. ”Det ska vara ett 

utrett fysiskt handikapp för att få förstärkning i klassen”, menade en lärare. Specialpedagogerna ansåg 

sig också ha möjlighet att påverka individnivån mest (i det individuella mötet med eleven). Båda 

specialpedagogerna menade att de flesta lärarna tacksamt tar till sig ”tips” och går att påverka, även 

om de inte realiserar deras råd alla gånger. Den ena specialpedagogen menade att ibland kan man 

”stånga sin panna blodig” när elever som på lågstadiet fått arbeta utifrån sin individuella nivå blir 

”besvärliga” på mellanstadiet.  

Några lärare kan inte se att det kan bero på dem själva eller på hur de bemöter eleven. De menar att 

på lågstadiet hade man så mycket resurser och på mellanstadiet har man ingenting. Det kan vara 

duktiga lärare med lång erfarenhet som ”kan allt och har gjort allt i mötet med en viss elev”. Det kan 

vara jättesvårt att påverka dem till att genomföra förändringar från individfokuserade åtgärdsförslag.  

Oftast efterfrågar de lärarna inte hjälp med att utfärda åtgärdsprogram heller, menar hon. Hur det blir 

när åtgärdsprogrammen skall godkännas från och med juli 2011 har hon ingen tydlig bild av men 

menar, att redan författade åtgärdsprogram, kan sorteras i studiens analysmodell för att sedan 

diskuteras gemensamt. Hon menar att förändringar är svårare att påverka ju längre ifrån individen man 

kommer. Samtliga tre lärare och båda specialpedagogerna menar att det är omöjligt att få goda resultat 

av åtgärdsprogrammen om inte eleverna blir medvetna om sin egen utveckling och sitt eget lärande 

”med karaktären av förväntansfulla och positiva målformuleringar” som den ena specialpedagogen 

uttrycker det. Att författa åtgärdsprogram utan inblandning av individnivå går inte, menar en av 

specialpedagogerna, eftersom alla är olika. ”För att ett åtgärdsprogram ska gagna individen, måste det 

också ligga på individnivå för att eleven ska klara att nå målen på sitt sätt”.  Den andra 

specialpedagogen menar att man vill att eleverna och föräldrarna ska uppleva åtgärdsprogrammet som 

ett stöd, men ibland är det oundvikligt att problematiken läggs på individnivå och åtgärdsprogrammet 

upplevs som ”ett straff” om det rör sig om att man har ett ovårdat språk eller oacceptabelt beteende. 

Den ena läraren svarar på min fråga om det går att helt undvika individfokuserade åtgärdsprogram. 

Nej, det går inte. Det är helt omöjligt. Det är ju därför varje elev har en egen utvecklingsplan. 

Räcker inte det skriver vi ett åtgärdsprogram. Alla måste självklart reflektera över sina styrkor 

och svagheter, annars blir det ju ingen utveckling alls. Ett åtgärdsprogram är starkare och mer 

mångfacetterat när inte eleven och jag kan klara det själva utan vi måste ha fler vuxna. Då blir 

det på organisationsnivå också. 

Läroplanens demokratiska principer 

För att besvara min sista fråga angående hur läroplansformuleringen gällande de demokratiska 

principerna om att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga(Lgr 11)  skall kunna 

genomsyra åtgärdsförslag och målformuleringar, har jag skapat en preventiv modell, där övergripande 

ansvarsformuleringar från Läroplanen gällande dessa frågor har införts. Denna kan användas som 

samtalsunderlag under diskussioner där man ser, att man tagit hänsyn till de viktigaste aspekterna. Den 

är under bearbetning fram tills Läroplanen kommer i sin slutgiltiga version då sidangivelser kan 

inkluderas i modellen. 
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Figur 05: Diskussionsunderlag att använda i förberedelser inför åtgärdsprogramsmöten med fokus på de 

demokratiska principerna i Läroplanen om att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga 

skall genomsyra åtgärdsförslag och målformuleringar (Lgr 11). Källa; egen (Bilaga 7). 

Lärares och specialpedagogers upplevelser av 

gemensam reflektion 

Båda specialpedagogerna uttrycker att den struktur som samtalsunderlagen samt analysmodellen 

erbjudit har varit bra, då båda gillar struktur över huvud taget. 

 ”Det blir en trygghet för alla och det är en hjälp att fokusera på centrala saker. Den hjälper till att 

fokusera kring vad vi ska jobba med eftersom åtgärdsprogrammet ska leda till ett konkret resultat 

också i handling. Jag tror att det man har uttalat tillsammans med andra gör att åtgärden hålls mer 

levande och man har fakta att hålla sig till jämfört med reflektionssamtal där reflektionen kanske bara 

”finns där i mötet””.  

Hon ser ännu tydligare vikten av att stanna upp och skapa rum för reflektion där reflektionen är ett 

redskap för förändringsarbete. Hon menar att vikten av rollen som specialpedagog och som ”barnens 

ambassadör” blev ännu tydligare med hänseende på elevens positiva identitetskonstruktion. ”Vi gör ju 

åtgärdsprogrammen för barnets skull och inte för oss i verksamheten. Det kan vara oerhört viktigt att 

våga ställa obekväma och kanske besvärliga frågor – vilket jag inte alltid brukar vilja”, säger hon. Den 

andra specialpedagogen menar att strukturen inte är för styrd med färdiga frågeformuleringar. Hon 

menar att man måste börja reflektera på alla nivåer varje gång man skriver ett åtgärdsprogram.  
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”Som lärare måste man ha varit med och formulerat för att veta vilka mål som gäller. Det gäller både 

lärarna, eleven och hennes föräldrar. Annars blir det ett bortglömt papper underst i en pappershög.” 

En av lärarna menar att samtalen inte blev jättestrukturerade, men punkterna utgjorde stöd att 

reflektera kring och hitta formuleringar till. Hon menade att ”det var bra, eftersom de behövde komma 

fram till fungerande åtgärder”. Vidare tyckte hon att samtalet hjälpte mest med formuleringar – inte så 

mycket som förberedelse inför åtgärdsprogramsmötena. Läraren tycker att reflektion utan punkter 

också kan medföra, att man kommer fram till bra saker. Båda de två andra lärarna uttrycker liknande 

åsikter och betonar fördelar med att reflektera gemensamt, eftersom det kan vara bra att få hjälp att se, 

att det inte är barnet det är fel på utan beteendet. Gemensamt kan man börja nysta kring olika 

alternativ till vad man kan göra. Den ena säger 

Man kan vara låst och trött på ungen. Det är bra att distansera sig och få hjälp att se styrkorna […]. 

Att man inte ser på eleven som problemet utan på hur man kommer tillrätta med beteenden. Det är 

nog större chans att komma tillrätta med problemen om man pratar med någon om 

åtgärdsprogrammet innan mötet, än om man inte pratar med någon. Det kan vara så att man skriver 

något ihop med eleven och föräldrarna för att man vill att det ska bli bra, men sen är inte det 

realiserbart. Det kan bli för svårt och är inte genomtänkt. I mötet med specialpedagogen får man 

försvara sin ståndpunkt.  

Asp-Onsjös (2006) aspekt gällande ”dubbla samtal” vänder sig läraren emot, då det skulle framstå som 

oproffsigt om man inte diskuterat innan.  

Lyhördheten inför föräldrarnas känslor är oerhört viktigt, men vi kan inte skriva i åtgärdsprogrammen 

saker vi inte kan realisera heller- därför är dialogen en förutsättning. Man är väldigt ensam i 

lärarrollen, otroligt ensam. Men det är bara jag som kan ha överblicken för det är jag som träffar 

barnet varje dag. Föräldrarna ser inte allt och det gör inte specialpedagogen heller.  

Samtliga ser strukturen i samtalsunderlagen som en öppen modell med bra stödfrågor, även om man 

vill ha chansen att hoppa mellan olika nivåer. En lärare upplever inte reflektionen som att den ”stjäl tid 

från annat”, eftersom den leder någonstans. Ena specialpedagogen säger 

Genom reflektionen kan man i sitt medvetande ta sikte mot nya mål på en annan nivå. Ibland kan det 

vara nödvändigt att reflektera gemensamt för att se problematiken från en annan synvinkel. I fall då 

en lärare, som redan är självreflekterande, kanske tar på sig för mycket kan det framkomma faktorer 

på organisationsnivå som skall förändras. 

Diskussion 

Studiens två inriktningar är dels att belysa problematiken med att formulera realiserbara 

åtgärdsprogram och dels att undersöka om en sociokulturellt utformad reflektionsmetod kan utgöra 

stöd i detta. Syftet har varit att undersöka om det går att utveckla en reflektionsmetod som genom sin 

struktur påverkar framtagandet av åtgärdsprogram i sociokulturell riktning. Studien utröner om 

specialpedagogisk handledning bidrar till lärares förtrogenhet med att formulera realiserbara åtgärder 

som kan främja elevernas måluppfyllelse och positiva identitetsutveckling (Asp-Onsjö, 2006: 

Andreasson, 2007). Att minska antalet åtgärdsprogram som speglar en kategorisk syn, med ”eleven 

som problembärare”, via åtgärdsförslag och målformuleringar som riskerar förstärka elevers 

upplevelse av otillräcklighet och inkompetens (Persson, 2004; Andreasson, 2007), samt uppmuntrar 

till samarbete inom skolorganisationen där pedagogiska problem löses gemensamt via reflektion 

(Helldin, 2002, 2010; Daniels, Creese och Norwich, 1999; Andreasson, 2007; 2001b; Gindis, 1999; et. 
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al.) har varit andra underliggande motiv. Jag inleder med metoddiskussion och dess påverkan på 

resultatet.  

Studiens övergripande frågeställningar är 

 Hur går det att via den i studien utvecklade reflektionsmetoden påverka framtagandet av 

åtgärdsprogram i en sociokulturellt strukturerad riktning? 

 Hur upplever specialpedagoger och lärare att en sociokulturellt utformat reflektionsmetod 

fungerar som handledningsstruktur kring elevers åtgärdsprogram? 

 Kan man genom reflektionen synliggöra, vad i den pedagogiska miljön som i första hand bör 

utgöra fokus för aktivitetsutveckling/förändringsåtgärder
19

 ?  

 Hur kan läroplansformuleringen gällande de demokratiska principerna om att alla elever ska 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga genomsyra åtgärdsförslag och målformuleringar? 

Metoddiskussion 

Det finns olika sätt att se på forskning. Jag har valt att genomföra en studie med 

aktionsforskningsansats, eftersom jag anammar praxisnära forskning, där teoretiska och praktiska 

perspektiv samspelar i en gemensam process för att åstadkomma utveckling (Berlin, 2007; 

Rönnerman, 2004; Scherp, 2003). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att god kvalitativ forskning 

inte är något tekniskt procedurföljande utan att handskandet med empiri, på ett reflekterat sätt, avgör 

kvalitén. Min empirifokusering kring de dilemman som behandlats i samtalen (Nilholm, 2007) har 

övervägt nackdelarna med att den stipulerade tidsramen för uppsatsarbetet, varit för kort för att kunna 

genomföra ett större utvecklingsarbete, med djupläsning inom teoriavsnitt med den från början höga 

ambitionen att behärska ett än mer avancerat tolkningsförfarande (Alvesson och Sköldberg, 2008) med 

djupkunskaper inom hermeneutik, postmodernism och verksamhetsteori. Jag har anpassat mig till 

verksamheten eftersom följsamhet utifrån verksamhetens behov och ett öppet förhållningssätt betonas 

av flera aktionsforskare om utvecklingsarbete ska leda till långsiktig utveckling (Rönnerman, 2004; 

Berlin, 2004; Scherp, 2003). Aktionsforskningen har inneburit att många metoder skulle behärskas och 

stämma överens med studiens grundläggande teorier. Att mina slutgiltiga frågeställningar klarnade i 

ett sent stadium medförde att litteraturstudierna inte följt en enhetlig linje och har påverkat min 

avslutande textprodukt. Med mer tid till förfogande och smalare syfte hade jag kanske behärskat 

forskningsverktygen skickligare, samt erhållit högre stringens. Med den erfarenhet jag har nu inser jag 

att min egen självreflexiva förmåga bör uppövas och att jag bör lyssna till erfarna handledare som 

varnar för alltför omfattande studier.  

I undersökningar med aktiv insats skall samtycke kontinuerligt inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002) och 

etiska avvägningar fortlöpande aktualiseras. Närheten till verksamheten har troligtvis påverkat mig 

själv och mina tolkningar, andra och processen i stort (Folkesson, 2004), men elevernas anonymitet 

har respekterats. 

Den ena specialpedagogen säger om aktionsforskning  

Det har varit jättebra och har nog gett oss allihop på skolan en kick. Jag tror faktiskt inte att vi hade 

kommit så långt på vår skola i åtgärdsprogramsskrivande om inte du hade varit här. Du har gett oss 

lite att tänka på, idéer som känts bra, det ligger rätt i tiden och det har funnits ett behov. Även i den 

gemensamma specialpedagoggruppen i kommunen har det varit ett viktigt bidrag. 

                                                      
19 Både individ-, grupp och organisationsnivån ska ingå (Skolverket, 2008). 
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Inte ens det bristande förankringsarbetet som jag själv påtalade angående våra outtalade roller (Berlin, 

2004), ser hon som bristande. Vi har uppnått våra syften, menar hon. Nackdelen som den ena 

specialpedagogen och jag själv nämner, gäller bristen på tid. Om rollerna klargjorts och mandat 

förankrats tydligare hade kanske också fritidspedagogernas utbildning kommit igång. Bryman (2009) 

menar att man kan använda sig av ett bekvämlighetsurval då intentionen med en studie kan vara att 

utgöra en pilotstudie, som kan visa hur forskningsinstrument fungerar som språngbräda för fortsatt 

forskning. Med mer tid till förfogande hade studien kunnat inkludera fler.  

Fallstudier innebär yttersta försiktighet med att dra slutsatser och resultaten kan endast ses som 

indicier gällande den enhet eller de personer som deltar (Bryman, 2009). Studien baseras på en 

kombination av enkät, observation av samtal, reflekterade och validerade tolkningar samt intervjuer. 

Olika personers perspektiv har utgjort viktiga bidrag till att studien överensstämmer med mina 

tolkningar som baseras på sociokulturella teorier. Med ovanstående förfarande anser jag att 

deltagarkontroll, triangulering och reflektion har bidragit till att tillförlitligheten är mycket hög 

(Eriksson, 2007).  

Resultatdiskussion 

Jag inleder resultatdiskussionen med reflektion kring resultatet i relation till studiens frågeställningar. 

Den specialpedagogiska relevansen och dess relation till det specialpedagogiska uppdraget och 

specialpedagogrollen finns som ett genomgående tema. Resultatdiskussionen inleds med 

individperspektivet för att ta mig inåt i analysmodellen mot kärnan i sociokulturellt perspektiv – 

samhällsperspektivet. Studien är omfattande och postmodernister menar att slutrapporten erbjuder 

läsning där den sociala verkligheten framställs på ett av många möjliga sätt – inte slutgiltiga sanningar 

(Bryman, 2009). Hela reflektionsmetoden påverkas av skolans diskurs och de relationer som finns 

mellan deltagarna i samtalet. Med ett sociokulturellt perspektiv tolkar individen omgivningens 

förväntningar, vilket resulterar i positiva eller negativa attityder och beteenden (Westling Allodi, 

2010). Verksamhetens diskurs motiverar de handlingar som genomförs (Berthén, 2007). Uppdraget 

kring åtgärdsprogramsarbete tolkas olika av olika lärare på olika skolor (Wahlund, 2002). Det 

resulterar i olika kvalitet på åtgärdsprogrammen. Några frågeställningar berör varandra och ingår i en 

eller flera delar av diskussionspunkterna. Studien har prövat om en sociokulturellt utformad struktur 

av specialpedagogisk handledning kan stötta lärarna i att utforma och formulera realiserbara åtgärder 

som leder till långsiktig utveckling för eleven, skolan och förhoppningsvis också för läraren själv. 

Studien kan inte generaliseras. Skolan och lärarna som ingått skulle troligtvis av Asp-Onsjö (2006) 

benämnas som en dialogisk diskurs, då personalen strävar mot att elever och föräldrar skall inkluderas 

i diskussioner om vilka olika åtgärder som kan fungera för att nå målen. 

 elevens påverkan, ansvar och delaktighet 

Under denna punkt vävs både frågeställningen kring elevens tilltro till den egna förmågan samt 

frågeställningen kring de demokratiska principerna om elevens rätt till påverkan, ansvar och 

delaktighet in i diskussionen. En av de viktigaste länkarna för elevens harmoniska utveckling är 

lärarens och skolans förmåga att samarbeta och kommunicera med hemmen (Westling Allodi, 2009). 

Detta samarbete försvåras om föräldrar upplever att skolan förmedlar att det är ”fel” på deras barn. De 

kan ställa sig frågande till skolans professionella kompetens. I studien har två samtalsverktyg 

(intervjumall för elevers och föräldrars delaktighet, bilaga 1 - utvärderas inte) samt ett förberedande 

samtalsunderlag för specialpedagogisk handledning (fyrspaltingen; bilaga 2) prövats. Fyrspaltingen 

avser stimulera perspektivisering för kontextualiserade helhetsanalyser av elevens behov (Skolverket, 



Åsa Thorling 

47 

 

2008). Fyrspaltingen som förberedelseverktyg inför åtgärdsprogramsmötet upplevs av deltagarna (tre 

lärare och två specialpedagoger) fungera bäst beträffande kunskapsmässiga och kognitiva förmågor, 

samt uppgifter som eleven kan ha specifika svårigheter med och hur detta kan avhjälpas via intressen, 

förmågor, arbetsformer och redskap som motiverar eleven till lärande (Fast, 2007; Gipps, 2002). Men 

den ansågs även riskera att individfokuseringen förstärktes gällande sociala svårigheter och socialt 

samspel. Vad beträffar social problematik ansåg en av specialpedagogerna att fyrspaltingen fungerar 

bättre om klassen (och lärarrollen) placeras i första spalten, för att sedan tänka in elevens problematik, 

då fungerande åtgärder kan bestämmas i dialog med hemmet (Asp-Onsjö, 2006; Lgr, 11). Den utgör 

ett verktyg till att träna reflektion då ”man ofta hamnar i första steget (individnivån) annars”, menar 

specialpedagogerna. Den anses främja åtgärder som kan stärka elevens vilja att lära samt främjar 

tilltron till den egna förmågan (Lgr 11; Andreasson, 2007; och Skolverket, 2008) genom 

frågeställningar som fokuserar på att lyfta elevens intressen och erfarenheter. Genom den förberedande 

intervjumallen (bilaga 1) samt den preventiva modellen (bilaga, 7) kan Läroplansformuleringen 

gällande de demokratiska principerna om att alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktiga (Lgr 11) genomsyra åtgärdsförslag och målformuleringar. Om elevens beteende förändras 

kan en påföljd bli att läraren ser egen vinning vilket är betydande för att lärare ska genomföra 

nödvändiga förändringar (Lindensjö och Lundgren, 2002), vilket är nödvändigt i många fall av 

åtgärdsprogramsskrivande. Samtidigt anses intervjumallen och fjärde spalten i fyrspaltingen 

åskådliggöra om ytterligare information måste inhämtas internt eller externt, innan ett 

åtgärdsprogramsmöte kan leda till utveckling. 

 Snedvridningar, förändringsåtgärder och sociokulturell riktning 

Om det finns skäl att synliggöra vad man reflekterat om, vad ”problemet” anses orsakas av samt var 

ansvaret förläggs kan reflektionen eller ett utkast till åtgärdsprogram sorteras i Darttavlan (bilaga, 6) i 

efterhand. Analysmodellen är konstruerad med syfte att vara förebyggande (Skolverket, 2008), vilket 

en av specialpedagogerna intygar. ”Jag har modellen i huvudet och tänker in alla nivåer från början i 

många olika samtalssituationer för att säkerställa att alla nivåer kommer med”. Genom modellens 

tydligt utformade struktur visualiseras förhållningssätt och perspektiv. Samtliga är överens om att, för 

att en elev skall lyckas med sin måluppfyllelse, måste alla nivåer beaktas. Den kan åskådliggöra vad i 

den pedagogiska miljön som i första hand bör utgöra fokus för 

aktivitetsutveckling/förändringsåtgärder. Modellen anses hjälpa till att fokusera på centrala saker samt 

inkludera alla nivåer för att åtgärdsprogrammen ska leda till konkreta beslut som är möjliga att 

verkställa i handling. Maktaspekter synliggörs i analysmodellen. Med sociokulturell tolkning har 

nivån innanför ansvar för att stötta nivån utanför. Om det är övervikt på gruppnivån, är det sannolikt 

organisationens ansvar för adekvat stöd som erfordras. Om individfokuseringen dominerar, bör 

lärarens förhållningssätt och klassens pedagogiska miljö dryftas. ”Den kan hjälpa till att säkerställa att 

elevens åtgärder hamnar i korrekt fält och att inte minsta motståndets lag, eller den som har makten, 

bestämmer åtgärder på de nivåer som är enklast att påverka”, menar en av specialpedagogerna. I 

intervjuerna framkom att lärarna och specialpedagogerna ansåg sig ha olika stora möjligheter att 

påverka olika nivåer. Minst möjlighet ansåg sig lärarna ha att påverka organisationsförändringar och 

resursförstärkningar (budgetfrågor, rektors ledarroll, resursfördelning) samtidigt som 

specialpedagogerna ansåg sig ha minst möjlighet att påverka vissa lärare (de som behöver se 

självkritiskt på sig själva och på sitt sätt att bemöta eleverna). Samtidigt ansåg sig alla ha störst 

möjlighet att påverka eleverna, i deras individuella möten. Den enkla förklaringen till varför flertalet 

åtgärdsprogram är individfokuserade (Skolverket, 2003; Persson, 2004), kanske beror på att man 

enklast påverkar barnet, och att dolda eller öppna motsättningar och maktaspekter inte behöver dryftas 
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inom organisationen eller gentemot föräldrar, såvida snedvridningar inte tvingas till ytan. Ansatsen till 

reflektionsmetod kan utgöra ett stöd i arbetet kring hur elevernas åtgärdsprogram skulle kunna baseras 

på Läroplanens demokratiska perspektiv (Lgr 11) med fokus på sociokulturellt utformade 

åtgärdsprogram (Gindis, 1999; Gipps, 2002; Dysthe, 2003). Både intervjuer och det kvantitativa 

inslaget bekräftar detta (ovan s. 39). Modellen är ingen enkel lösning, som kan appliceras på varje 

enskild skola eller varje lärare. Varje åtgärdsprogram är unikt eftersom varje barn, varje familj, varje 

lärare, varje skola och varje kommun har sina förutsättningar och kontext, och ett flertal dilemman 

måste lösas (Nilholm, 2006). Några skolor kan kanske enklare applicera delar av eller hela ”modellen” 

i sin verksamhet, medan andra har ett större omvandlingsarbete att påbörja (om ens möjligt att 

realisera) om målet är att utforma åtgärdsprogram baserade på sociokulturella teorier, där 

verksamheten motiverar pedagogernas intentioner till målstyrda handlingar (Berthén, 2007). En 

specialpedagog tycker att modellen inger den trygghet hon behöver för att våga ställa frågor som hon 

inte brukar våga ställa, men vet att hon borde. Att reflektera ”med utsagorna sorterade på papper” 

kanske kan hjälpa till i balansen mellan att beröra men inte kritisera, minska känslan av personlig 

kritik eller initiera nödvändig självreflektion (Sahlin, 2010; Helldin, 2010). En lärare menade att 

reflektionen ledde till ökad samsyn och att åtgärdsprogrammets utformning ändrades i sociokulturell 

riktning (Gindis, 1999). Detta varierar beroende på den specialpedagogiska handledarens och den 

handleddes relation och hur länge de arbetat tillsammans (Sahlin, 2010), men ena specialpedagogen 

ansåg att metoden kunde öka hennes möjligheter att påverka många lärares förhållningssätt. Med en 

del lärare ”får man stånga sin panna blodig” och om de ser svart på vitt i analysmodellen, kanske 

någon går att påverka menade den andra specialpedagogen. Hur kan verksamheten ge verktyg och 

förutsättningar för lärare att lyckas då den enskilde läraren inte kan påtvingas förändringar? Lärare har 

av tradition rätt att själv bedöma hur lärande ska utformas och eleverna ska bemötas (Lindensjö och 

Lundgren, 2002). 

 Reflektionsmetodens struktur 

Schön (1983/2007) och Scherp (2003) betonar betydelsen av rektorers och lärares självreflektion och 

erfarenhetslärande som den viktigaste påverkansfaktorn för sättet att leda respektive undervisa. 

Reflektionsmetoden som prövats, kan sägas överensstämma med Scherps (2003) förståelseorientering 

som grundas i förståelsefördjupande och meningsskapande förändringsprocesser. Modellen avser 

stärka elevens rättigheter genom specialpedagogens möjlighet att påverka läraren i mötet, samt 

motverka risker att lärare, å sin sida, tar på sig för mycket (Regan, 2009). Samtliga poängterar vikten 

av att planera och avsätta tid för reflektion, till skillnad från ”reflektion på stående fot”, som ena 

specialpedagogen uttrycker det. Att reflektera gemensamt anses viktigt för att få bolla tankar, växla 

perspektiv, se på andra sätt, få egen bekräftelse eller att se att saker går framåt. Strukturen har upplevts 

som öppen, men ändå strukturerad. Strukturen ansågs viktig eftersom intentionen med de här 

samtalen, med utgångspunkt i planerade åtgärdsprogram, är att man måste komma fram till hypoteser 

som ska prövas i handling. Metoden anses av specialpedagogerna träna förmågan att reflektera i flera 

steg, i överensstämmelse med Deweys (2007) teorier om reflektionsutveckling. Specialpedagogerna 

anser att målen hålls mer levande eftersom lärarna är involverade i hela processen med 

åtgärdsprogrammen; att både reflektera kring och formulera elevernas åtgärder (till skillnad från 

skolor där specialpedagogerna formulerar åtgärdsprogram utan lärares inblandning, eller lärare som 

ensamt ansvarar för sina elevers åtgärdsprogram) (Asp-Onsjö, 2006). Den största svårigheten anses 

vara att ”det kan vara svårt med tiden och organisationen”, menar den ena specialpedagogen. Jag anser 

att studiens framprövade modell är omfattande och tidskrävande kring åtgärdsprogramsförfarande. 

Reflektionsmetoden uppmanar till att tänka ett steg till. Ett utdrag ur en av specialpedagogernas 
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loggböcker får belysa specialpedagogrollen, som barnens ambassadör, med nära anknytning till lärarna 

och klassrumsundervisningen (Westling Allodi, 2010) samt rollen som specialpedagogisk 

förändringsagent (Helldin, 2002) för utvecklande åtgärder genom specialpedagogisk handledning som 

förberedelse inför åtgärdsprogramsmöten.  

Kan vi genom den organisation vi har, vårt förhållningssätt och pedagogik, bemöta den mängd 

olikheter och behov som finns? Om vi ska kunna möta olikheterna i en klass och kunna ta tillvara 

varje barns egenart och utvecklingspotential - så behöver vi absolut i första hand rikta blicken mer 

mot organisationen, arbetsformerna, samarbetet, materialen och metoderna etc, förutom de många 

faktorer man inte helt kan styra över i skolan som gruppsammansättning, lärare och elever som inte 

passar ihop etc. Mycket handlar om lärarens synsätt på sin egen roll och de krav som ställs på 

eleverna. En lärare med ett inkluderande förhållningssätt, som skapar ett tillåtande klimat i gruppen 

och bygger förändringsarbetet på dialog med eleverna, lyckas antagligen bättre i långa loppet. 

Handlar det inte om att nå fram till eleverna - verkligen och genuint - och att vi riktar blicken mer 

mot oss själva? Vad kan jag göra? Vad kan vi som skola göra? Vad behöver vi för att lyckas? 

(loggcitat, specialpedagog) 

 Det demokratiska perspektivet  

En preventiv modell med fokus på läroplanens demokratiska perspektiv har konstruerats (bilaga, 7). 

Att elevens demokratiska rättigheter (Lgr 11) tillgodoses garanteras inte via modellen, då 

begreppsdefinitionerna av ”påverka, ta ansvar och vara delaktig” har olika innebörd för olika 

uttolkares ideologiska ståndpunkt. Vilka som använder rättigheten att överklaga åtgärdsprogrammens 

utformning i framtiden (Skolverket, 2010) och hur behoven kommer att tolkas får framtiden utvisa. I 

och med decentraliseringen och kommunaliseringen av skolan på 90-talet har skillnaden i 

utbildningskvalitet och resultat ökat kommuner emellan. De centrala visionerna om en likvärdig skola 

för alla har resulterat i mer av olika skolor för olika barn (Emanuelsson, 2006). Detsamma gäller 

troligtvis elevers åtgärdsprogram. Det målstyrda betygsystemet med offentliga resultatredovisningar i 

media, ökad bostadssegregation, fria valet av skola har medfört att skolors motivation att ta emot och 

behålla elever som riskerar att prestera sämre samt kräver mer resurser har minskat (Westling Allodi, 

2009). Analysmodellens sociokulturella utformning, där central skolpolitik och samhällsförändringar 

utgör kärnan, visualiserar den mångfald variationer elever kan föreslås få sina särskilda behov 

tillgodosedda, och formulerade i åtgärdsprogrammen. Om marknadsmodellen tillåts dominera 

äventyras målsättningen om elevers likvärdighet (Westling Allodi, 2009). De som styr och leder 

skolan måste beakta och försvara de humanistiska målsättningarna (ibid.). De mest utsatta barnen och 

de med ett instabilt socialt nätverk är extra beroende av specialpedagogen som barnets länk mellan 

läraren och eleven.  

 Övrigt resultat 

Med strävan att överbrygga gapet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan (Persson, 2007) 

gällande komplexiteten kring att formulera åtgärdsprogram, samt minska klyftan mellan forskning och 

verksamhet (Ahlberg, 2001), anser jag att studien har bidragit till att teori och praktik mötts i en 

fruktbar och växelverkande process där praktiska och teoretiska perspektiv samspelat och åstadkommit 

utveckling (Berlin, 2004; Rönnerman, 2004). Scherp (2003) menar att utifrån konstruktivistisk 

teoribildning är motorn för lärande och skolutveckling den obalans som skapas i mötet mellan 

uppifrånperspektiv (läroplaner, skollagar, riktlinjer) och nerifrånperspektiv (lärares och elevers 

erfarenhetsvärld) och gynnar ett utmanande möte, där vilja och lyhördhet för varandras perspektiv, 

fördjupar förståelsen. Studien överensstämmer med min ursprungliga ambition om att skapa fördjupad 

förståelse kring ett fenomen, samt uppnå ökade kunskaper i att formulera utvecklande åtgärdsprogram 

som påvisar nödvändiga förändringar (Scherp, 2003). En femtedel av alla elever i grundskolan 
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kommer någon gång under sin skolperiod att ”bli i behov av” ett åtgärdsprogram. Det kan ha stor 

påverkan på elever och föräldrar hur verksamhetens förebyggande arbete bedrivs, hur 

åtgärdsprogrammen förbereds, erbjuds, introduceras och hur deliberativa samtal kan leda till åtgärder 

för elevens positiva utveckling (Asp-Onsjö, 2006; Andreasson, 2007).  

Studien indikerar att resurser och tid för skolförbättringsåtgärder inte hinns med i önskad utsträckning 

inom ordinarie verksamhet (Lindensjö och Lundgren, 2002). Enligt ena specialpedagogen har studien 

varit mycket bra och givande och att det har varit intressant att följa hur studien vuxit fram. 

Alla dina tankar och frågor via mail har fått mig att tänka vidare och jag har fått nya idéer angående 

reflektionens roll och teorier och perspektiv. 

Hon menar att deras arbete kring åtgärdsprogram på skolan och centralt i kommunen, med studien som 

idébank, kommer att fortsätta men att de fick en extra skjuts genom denna studies fokusering. Fortsatt 

utvecklingsarbete som studien ingivit intresse till gäller arbetsmetoder, undervisning på gruppnivå och 

hur elevernas intresseområden kan användas mer för att få eleverna att känna motivation (Westling 

Allodi, 2010). Andra önskade utvecklingsområden fokuserar på klassens sociala miljö, lärarrollen som 

ledare och samarbete lärare emellan. Den andra specialpedagogen nämner att fortsatt 

utvecklingsarbete riktas mot hur fritidspersonalen ska utbildas och involveras mer i elevernas 

helhetsanalys, då bestämmelserna angående förebyggande arbete via åtgärdsprogram omfattar elevens 

hela skolsituation, så även fritidshemsvistelsen (Skolverket, 2010). Hon menar också att större 

flexibilitet i arbetssätt och samarbete både i klassrummet och mellan lärarna kanske blir fortsatta 

utvecklingsområden.  

Avslutande reflektioner 

Inom aktionsforskning växelverkar resultat och metod i en utvecklande process. I mina avslutande 

reflektioner sammanförs dessa två diskussionsdelar och leder fram till förslag om fortsatt forskning. 

Exemplifieringarna i resultatdelen belyser gapet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, 

och den komplexitet det innebär att formulera ett hållbart åtgärdsprogram (Persson, 2004; Nilholm, 

2006). Jag är osäker på om skolor kan organisera tid för modellens noggranna tillvägagångssätt, i en 

tidspressad skolvardag. Teoretiska förkunskaper krävs. Modellen kan utgöra stöd. Inom skolans 

komplexa och omfångsrika värld finns inga enkla strategier för styrning (Lindensjö och Lundgren, 

2002). Förändringar tar tid och kräver resurser, framför allt i form av kompetens (ibid.). Att formulera 

åtgärdsprogram samt att genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten kräver tid av existerande 

verksamhet, vilket inte verkar finnas. Att åstadkomma utvecklande och etiskt godtagbara 

åtgärdsprogram är inget lättvindigt projekt. Teoretiska ideal ska realiseras i dubbel bemärkelse; 

åtgärdsprogram som ett formativt levande verktyg (Asp-Onsjö, 2006) för elevens positiva 

identitetsutveckling (Andreasson, 2007) samt ett juridiskt dokument som bevisar att verksamheten 

vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevens individuella behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2010), samtidigt som åtgärdsprogrammet utgör en central kontrollfunktion. Det krävs avancerade 

kunskaper gällande riktlinjer och perspektiv, samsyn, självkritisk och flexibel inställning av alla 

berörda och samordning av dessa, samt eventuellt tillgång till expertkunskaper inom ett flertal olika 

områden, för respektive elevs åtgärdsprogram. Resultatet gäller endast fem pedagoger och deras 

ömsesidiga relationer på en specifik skola i ett socioekonomiskt stabilt område. Resultatet hade 

sannolikt blivit ett helt annat med andra pedagoger på fallskolan, på en annan skola eller i en annan 

kommun. Studien gör inga anspråk på att vara generaliserbar, men kan användas i sina delar utifrån 

egen kompetens och förförståelse. När analysmodellen utvecklades var inte avsikten att tillföra ännu 
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ett mät- och kontrollinstrument som värderar lärares och specialpedagogers förmåga att reflektera, än 

mindre att kritisera dem som personer (Stigler och Hiebert, 1999). Det har inte varit min avsikt och jag 

tror inte att deltagarna har upplevt det så, då vi sett egna och gemensamma utvecklingsmöjligheter – 

inte ett värderande av varandra. Syftet har varit att skapa en förebyggande visualiseringsmodell som 

kan utgöra stöd i att formulera utvecklande åtgärder för eleven, läraren, specialpedagogerna, 

arbetslaget och skolan som organisation. Däremot anser jag, med grund i studien, att de centrala 

riktlinjerna, och kommunernas och skolornas villkor för att implementera kvalitativt 

åtgärdsprogramsarbete kan ifrågasättas. Studien indikerar brist på central förståelse för den 

verksamhet som skall styras (Lindensjö och Lundgren, 2002). Trots deltagarnas höga professionella 

kunskap (även specialpedagoggruppen i kommunen) sågs mina teoretiska kunskaper om 

åtgärdsprogram som ett viktigt bidrag. Om man vill höja kvaliteten på elevers åtgärdsprogram 

samtidigt som övrig skolutveckling ska genomföras (ny skollag, ny läroplan, fortsatt detaljarbete med 

att dokumentera elevers IUP, kvalitetsredovisningar – och inte minst bedriva undervisning och tid att 

bemöta elever äkta och genuint) måste mer resurser tillföras, eller prioriteras annorlunda. Vilken 

forskning som leder till verklig utveckling bör granskas. Utbildningsforskning som utgår från centralt 

perspektiv på skolan, eller forskning som utgår från skolors specifika problem? Forskning kring hur 

politiska beslut transformeras och medieras är nödvändigt (Lindensjö och Lundgren, 2002) om vi inte 

helt ska släppa tanken på en skola för alla. Jag menar, likt Lindensjö och Lundgren (2002), att tolka 

lärares motstånd mot reformer som uttryck för konservativa reaktioner och allmänt motstånd mot 

förändring, är inte meningsfullt. Om skolor ska ge förutsättningar för vuxnas och barns lärande, måste 

forskningen sträva efter att förstå villkoren för skolors existens om formuleringssarenan ska utforma 

riktlinjer som skolorna har möjlighet att realisera. Denna forskning bör i allra högsta grad inkludera 

både mentala och materiella värden (Westling Allodi, 2009). I skolsystemet borde nya befattningar 

inrättas, som ett mellanled mellan realiseringsarenan och formuleringsarenan. Tjänster med lagom 

närhet för förståelse för individen, skolans och områdets situation samt lagom distans till pedagogerna 

för att kunna initiera nödvändiga kvalitetsförbättringar samt bevaka de mest utsattas demokratiska 

rättigheter (Lgr 11, Unesco, 2006). Från och med juli kommer åtgärdsprogram att kunna överklagas. 

Vem kommer att överklaga? 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att fortsätta studien och undersöka modellen på skolor där åtgärdsprogram i 

framtiden överklagas på grund av snedvridning (framför allt åtgärdsprogram med kategorisk 

individfokusering) för att ta reda på om/hur verksamhetsutveckling av nödvändiga punkter är möjliga 

att genomföra. Det skulle också vara av intresse att under en längre period pröva specialpedagogisk 

handledning för att se om modellen kan initiera självreflektion med lärare ”som kan allt, vet allt och 

har gjort allt” och om redan självreflexiva lärare kan få stöd i att ställa nödvändiga krav på 

organisationen för att minska risken att själv ”lösa alla problem”. För att verksamhetsutveckling skall 

ske, behöver fler involveras, och modellen skulle kunna prövas i arbetslagsdiskussioner och 

exempelvis TST (Teacher Support Teams) då lärarna blir målet och agenterna för förändring. Daniels, 

Creese och Norwich (2000) talar om ”sharing expertise of knowledge”. Studien har väckt mitt intresse 

för organisationsutveckling (Ohlsson, 2004) och hur skolor använder specialpedagogers kompetens i 

skolutvecklingsprojekt, samt hur/om specialpedagoger har fått mandat att arbeta med förändrade 

arbetssätt och hur detta har gått till i sådana fall.  
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Bilaga 1 

 

Frågeguide inför åtgärdsprogram – elev (och föräldrar) 

  
Namn:__________________________________ Datum:_______________ 

Inför mötet vi ska ha önskar vi att ni föräldrar och ert barn får möjlighet att förbereda er 

ordentligt genom att ha samtalat tillsammans kring ett antal frågor. Barnet får först tillfälle att 

prata om frågorna tillsammans med sin lärare och sedan tas papperet hem. Fyll på med fler 

reflektioner om det behövs (och ta med papperet till vårt möte om ni vill). 

 

1. Vad tycker du att du är bra på? 

 

 

2. Vad har du för intressen? 

 

 

3. Vad tycker du är lätt i skolan? 

 

 

4. Vilket ämne tycker du är roligast? 

 

 

5. På vilket sätt trivs du att arbeta i skolan och när kan du arbeta bra? 

 

 

6. Vad är svårt i skolan? 

 

 

7. Om du tycker att någon uppgift är svår eller tråkig, hur gör du då? 

 

 

8. Tycker du att du får den hjälp du behöver? 

 

 

9. Är det någonting som du tycker inte fungerar bra för dig i skolan? (lektioner, 

arbetssätt, raster, andra situationer) 

 

 

10. Berätta om en riktigt rolig skoldag eller en riktigt rolig lektion. Varför var just den 

dagen eller lektionen rolig? 
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Reflektioner inför skrivande av åtgärdsprogram 
 

Övergripande frågor: 

 Övergripande syfte med åtgärdsprogram och grundläggande problematik. 

 Vilka situationer/tillfällen fungerar för eleven? 

 I vilka situationer kan eleven visa sitt kunnande? 

 Vilka slags uppgifter klarar eleven av? 

 Med vilka slags redskap klarar eleven av att lösa/slutföra en uppgift? 

 I vilka situationer och moment får eleven särskilda behov? Varför? 

 Vilka förändringar kan skolan/läraren/klassen göra för att …..ska lyckas? 

 Vad behöver/vill familjen och eleven ta ansvar för? 

 

Behov 

Svårigheter 

I vilka situationer? 

Förmågor, 

erfarenheter och 

intressen 

Förslag på åtgärder 

som bygger på 

förmågorna och 

minskar 

misslyckanden 

Vilka orsaker kan vi se 

till den nuvarande 

situationen? 
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Uppfattningar kring arbetet med åtgärdsprogram, ÅP. 

 

 

Jag arbetar 

□ i fritidsverksamheten □ som klasslärare □ som specialpedagog/speciallärare 

 

Annat:        
 

□ i förskoleklass  □ i år 1-3  □ i år 4-6 

  

 

Jag har arbetat i yrket 

□ 1-5 år □ 6-10 år □ 11-20 år □ 20 år eller mer 

 

Alla påståenden gäller genomgående dig, elever, föräldrar och personal enbart på den skola 

där du är verksam. Sätt ett kryss i en ruta efter det påståendet, som stämmer bäst överens 

med dina uppfattningar kring arbetet med åtgärdsprogram just nu. Lägg även till egna 

kommentarer om du vill. 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer bara delvis 

3. Stämmer ganska bra. 

4. Stämmer helt 

5. Vet ej 

 

signatur/id-nummer:        
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 Stämmer       stämmer           stämmer          stämmer helt      vet ej 

inte alls         bara delvis        ganska bra 

1. Det är viktigt att ÅP upprättas för de elever 

som har behov av särskilt stöd. 

Kommentar: 

 1 □   2 □      3 □     4 □     5 □    

2. ÅP är för mig själv en tillgång i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

3. Jag har fått tillräckligt med utbildning/stöd 

från skolan för att kunna ansvara kring 

arbetet med elevernas ÅP. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

4. Specialpedagogen/specialläraren bör ha 

huvudansvaret för arbetet kring elevernas 

ÅP. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

5. Jag känner mig säker på när ett ÅP bör 

upprättas. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

6. Vår skolas mall för ÅP fungerar bra för 

mig. 

 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 

7. Elevernas ÅP ska inte enbart fokusera på 

elevens brister/styrkor, utan också 

utvecklingsområden som gäller mig själv 

och/eller den pedagogiska verksamheten. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

8. Formuleringarna i de ÅP jag formulerar 

överensstämmer med Lpo 94´s 

sociokulturella och kognitiva grund. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

9. Jag använder målen i ÅP som ett verktyg, 

ett levande dokument, i den vardagliga 

praktiken. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
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 Stämmer       stämmer           stämmer          stämmer helt      vet ej 

inte alls         bara delvis        ganska bra 

10. Vi har rutiner för hur och när 

uppföljning/utvärdering sker. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

11. Eleverna är delaktiga i förberedelserna 

inför mötet då ÅP upprättas. 

Kommentar: 

 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

12. Eleverna inbjuds till aktiv delaktighet i 

själva mötet då ÅP upprättas. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

13. Föräldrarna är delaktiga i förberedelserna 

inför mötet då ÅP upprättas. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

14. Föräldrarna inbjuds till aktiv delaktighet i 

själva mötet då ÅP upprättas. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

15. Betydelsefulla beslut är redan tagna av 

skolpersonalen innan mötet där föräldrar 

och elever deltar. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

16. Jag har helt klart för mig vems uppgift det 

är att gå igenom det renskrivna 

åtgärdsprogrammet med eleven. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

17. Vi har rutiner för hur de övriga lärarna som 

undervisar eleven (och inte är närvarande 

vid mötet) får ta del av ÅP. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

18. Jag vet var originalet ska arkiveras och 

också vem/vilka som ska få kopior av ÅP. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
 

19. Formuleringarna i de ÅP jag skriver stärker 

elevens identitetsutveckling och 

möjligheter till måluppfyllelse. 

Kommentar: 

1 □   2 □      3 □     4 □     5 □ 
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De stora svårigheterna kring arbetet med åtgärdsprogram är (här får du sätta ett obegränsat antal kryss): 

20. Att ringa in elevens svårigheter.    □ 

21. Att bestämma sig för när åtgärdsprogram ska upprättas.  □ 

22. Att formulera uppnåeliga mål.    □ 

23. Att komma överens om åtgärder som fungerar i praktiken.  □ 

24. Att hålla målen levande i vardagen.    □ 

25. Att ta första kontakten med föräldrar.    □ 

26. Att få föräldrarna aktivt delaktiga i elevens målsträvan.   □ 

27. Att få eleven aktivt delaktig i sin målsträvan.   □ 

28. Egen brist på teoretiska belägg för föreslagna åtgärder.   □ 

29. Inget är svårt.     □ 
 

Kommentarer till svaren eller annan svårighet som bör lyftas upp:  
 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! Åsa 
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Fråga 1 vittnar om att åtgärdsprogram anses vara elevens rättighet. 

Fråga 2 visar att ca hälften av lärarna ser ÅP som en tillgång i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. 

Fråga 3 visar att utbildning kring ÅP anses behövligt. 

Fråga 7 50 % tycker att åtgärderna också gäller en själv som lärare. (SIA-utredningen) 

Fråga 8 vittnar om att teoretisk förankring är nödvändig. 

Fråga 9 visar att många (31% helt och 40,9% ganska bra) håller målen levande i vardagen. 

Nästa papper vittnar om att det kan vara svårt. Kan stämma med att få elever och föräldrar 

upplevs som aktiva. 

Fråga 11 och 13 visar på att både elever och föräldrar anses behöva bli mer delaktiga i 

förberedelserna innan mötet. Intervjumodell till föräldrar och barn presenteras. 

Fråga 12 och 14 Elever och föräldrar aktiva i själva mötet. 

Fråga 19 Nästan alla tycker att formuleringarna stärker eleven. Hur? 
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Svårast att hålla målen levande i vardagen samt att komma överens om åtgärder som fungerar 

i praktiken. Att formulera mål, samt att få elever och föräldrar delaktiga i elevens 

måluppfyllelse andra utvecklingsområden. ”Trespaltingen” introduceras som anknyts till 

Läroplansformuleringar. 
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Intervju specialpedagog 

 
Hej 

 

Tack för att jag fick använda mig av Ditt/Dina samtal.  

Det jag är intresserad av är att utvärdera om reflektion (specialpedagog och lärare) som förberedelse 

inför åtgärdsprogramsmöten kan vara bra för att utforma åtgärder som utvecklar eleven och eventuellt 

visar på behov av utveckling på klassrumsnivå och organisationsnivå. Hur formar vi autonoma 

delaktiga ansvarstagande elever utan att vända oss till eleverna på ett individuellt plan också? Går det? 

  

”Trespaltingen” och ”Darttavlan” syftar till att strukturera reflektionen och synliggöra hur man 

reflekterar. Var förläggs åtgärderna? På individnivå, gruppnivå, organisationsnivå eller samhällsnivå? 

Vilka frågetecken kan rätas ut om vi byter perspektiv? Är det verktyg som kan stimulera 

lärares/specialpedagogstuderandes/lärarstuderandes reflektionsförmåga? 

 

I min resultatsammanställning får jag fram följande resultat i siffror för alla samtalen gemensamt. 

Förändringen är ganska likartad, men varierar för respektive elevsamtal. 

 

 Behov/svårigheter Lösningar/åtgärder 

 individ grupp Organi-
sation 

Samhälle/ 
politik 

Individ Grupp Organi-
sation 

Samhälle/ 
politik 

Sammanlagt 65.3 % 27 % 7% 0.7% 54 % 37 % 8.9% 0.1% 

Kunskapsmässiga 

aspekter 
70 % 24.5 % 5.5 % 0 52 % 37 %  10 % 1 % 

Sociala aspekter 62.5 % 28.8 % 7.5 % 1.2 % 54.5 % 36.4 % 8 % 1 % 

 

Vad man kan se är att individperspektivet ligger på högre procenttal i behovs- och svårighetsanalysen 

än på lösnings- och åtgärdssidan. Lösningar på gruppnivå ökar på lösningssidan. Kan samtalets 

utformning ha påverkat det? Organisationsfrågor berör framför allt tid med specialpedagogen, men 

också tid att observera eleven i andra sammanhang, tid att samplanera med andra mm. 

Organisationsfrågor, lärarsamarbete, schematekniska bitar, resursfördelning osv. diskuteras kanske vid 

andra tillfällen? Eller diskuterar man inte det för att man vet att man ändå inte kan påverka det 

organisatoriska? Skriver man in i åtgärdsprogrammen, det som eleven har behov av men som 

verksamheten inte har möjligheter att erbjuda? 

 

Hoppa över de frågor som du inte tycker är relevanta för dig. 

Mvh Åsa 
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Fråga 1  

Hur upplever du att denna strukturerade form av reflektion (specialpedagogisk handledning) fungerat? 

 

Fråga 2 

Hur fungerar ”trespaltingen” tycker du? (användningsområde och fördelar/nackdelar som 

samtalsunderlag/reflektionsverktyg) 

 

Bör det förändras eller förbättras på något sätt? Hur? 

 

Fråga 3 

Hur fungerar Darttavlan tycker du? (fördelar/nackdelar för dig själv eller för att synliggöra 

reflektionen) 

 

Bör den förändras eller förbättras på något sätt? 

 

Fråga 4 

Hur skulle du gradera på en skala 1 till 5 dina möjligheter att påverka åtgärder och målformuleringar 

som utgår från: (Sätt kryss i den ruta som stämmer bäst överens; 1 för inte alls, 2 för till viss del, 3 för 

ganska bra, 4 för till stor del och 5 för i allra högsta grad). 

 

a) individnivå (individuella anpassningar utifrån elevens egenskaper, svårigheter, behov, intressen, 

motivation mm., individuellt bemötande och elevens metakognition och självkänsla, individualisering 

av material och hjälpmedel, samarbete med hemmet, individens möjligheter att nå målen i 

kursplanerna, placering, uppmärksamhet, identitetsutveckling mm) 

1 2 3 4 5 

     
Kommentar: 

 

b) gruppnivå (lärarna, elevsamarbetsformer inom klasserna, lärandeteorier som undervisningen 

grundas i, arbetsformer, undervisningsmetoder, läromedel, klassens schema mm.) 

1 2 3 4 5 

     
Kommentar: 

 

c) organisationsnivå (resursfördelning (prioritering) för elever ”i behov av särskilt stöd”, 

lärarsamarbetsformer, schematekniska aspekter som påverkar flera klasser, resursfördelning angående 

läromedel, hjälpmedel, resursförstärkning i klasserna, arbetslagens sammansättning och samarbete 

mm.) 

1 2 3 4 5 

     
Kommentar: 

 

d) samhällsnivå och politik (lagar, förordningar, kursplanemålen ”som alla ska nå vid samma 

tidpunkt”, samhällsströmningar, media, hur det är att växa upp i dagens samhälle mm.) 

1 2 3 4 5 

     
Kommentar: 

 

Fråga 5 

Anser du att du som specialpedagog genom reflektionen kan motverka att svårigheterna förläggs 

enbart hos individen eller hans/hennes föräldrar? Behöver du komplettera med ytterligare information 

före reflektionen? Beskriv gärna.    
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Fråga 6 

Tycker Du att du genom samtalen kan påverka läraren att utforma åtgärder för eleven som kan gälla 

hela klassen? Ge något/några exempel!  

 

Fråga 7 

Har Ditt sätt att tänka kring din specialpedagogroll förändrats på något sätt? 

Kan du beskriva hur i sådana fall? 

 

Fråga 8 

Om du blickar framåt är det något Du skulle vilja uppmärksamma mer eller förändra i Ditt eget eller 

skolans gemensamma arbete angående vilka åtgärder som kan föreslås i elevernas åtgärdsprogram?  

Kan Du beskriva vad?  

 

Fråga 9  

Tror Du att lärare kan ha nytta av att reflektera tillsammans med specialpedagogen inför 

åtgärdsprogramsmöten för att motverka tendenserna att svårigheterna förläggs hos individen? Hur 

påverkar det möjligheterna att använda åtgärdsprogrammet som ett levande verktyg i vardagen? Ange 

varför Du tror så?  

 

Fråga 10 

Hur påverkades samtalet av min närvaro (och inspelning)? 

 

Fråga 11 

Hur upplever du att den här formen av aktionsforskning (när studenter på högskola och verksamma 

samarbetar med skolutvecklingsfrågor) har fungerat? bra/dåligt 

 

Vad kunde ha gjorts annorlunda (förankring, kommunikation, metod, reflektion, etiska aspekter mm)? 

 

 

 

 

Tack för Dina svar! Åsa 
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Intervju lärare 

 
Hej 

 

Tack för att jag fick använda mig av Ditt/Dina samtal. Jag håller som bäst på att sammanställa 

resultatdelen. Det jag är intresserad av nu är att utvärdera om reflektion (specialpedagog och lärare) 

som förberedelse inför åtgärdsprogramsmöten kan vara bra för att få till åtgärder som utvecklar eleven 

och eventuellt visar på behov av utveckling på klassrumsnivå och organisationsnivå. Skolverket har 

med början 1974 betonat att åtgärderna i åtgärdsprogrammen i första hand ska bygga på en 

helhetsanalys av elevens situation och skall utgöra ett verktyg för verksamhetsutveckling – inte främst 

individfokuserade åtgärder. Det är ett svårtolkat ärende då åtgärdsprogrammet ju är individens 

rättighet att få sina specifika behov tillgodosedda. Att ”undervisningen inte kan utformas lika för alla” 

är ena sidan medan en annan väg är att om man satsar på att utveckla klassen och verksamheten 

utvecklas också eleven som en följd av omgivningens positiva påverkan. Social kompetens ses som 

egenskaper hos individen eller så blir man socialt kompetent i en lyhörd, tillåtande och respektfull 

miljö där mångfald och olikheter är utgångspunkten. Hur formar vi autonoma delaktiga 

ansvarstagande elever utan att vända oss till eleverna på ett individuellt plan också? Går det?  

”Trespaltingen” utgör ett samtalsunderlag (kanske främst på individplanet) som syftar till att elevens 

svårigheter ska kunna ses till omgivande situationer, sammanhang, relationer, redskap osv. Elevens 

styrkor och förmågor ska utgöra grunden till lämpliga åtgärder som kan bidra till ökad måluppfyllelse 

via elevens motivation och känsla av sammanhang. 

”Darttavlan” syftar till att synliggöra hur man reflekterar. Var förläggs åtgärderna? På individnivå, 

gruppnivå, organisationsnivå eller samhällsnivå?  

 

I min resultatsammanställning får jag fram följande resultat i siffror för alla samtalen gemensamt. 

Förändringen är ganska likartad, men varierar för respektive elevsamtal. 

 

 Behov/svårigheter Lösningar/åtgärder 

 individ grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 

Individ Grupp Organi-

sation 

Samhälle/ 

politik 

Sammanlagt 65.3 % 27 % 7% 0.7% 54 % 37 % 8.9% 0.1% 

Kunskapsmässiga 

aspekter 
70 % 24.5 % 5.5 % 0 52 % 37 %  10 % 1 % 

Sociala aspekter 62.5 % 28.8 % 7.5 % 1.2 % 54.5 % 36.4 % 8 % 1 % 

 

 

Vad man kan se är att individperspektivet ligger på högre procenttal i behovs- och svårighetsanalysen 

än på lösnings- och åtgärdssidan. Lösningar på gruppnivå ökar på lösningssidan. Kan samtalets 

utformning ha påverkat det? Organisationsfrågor berör framför allt tid med specialpedagogen, men 

också tid att observera eleven i andra sammanhang, tid att samplanera med andra mm. 

Organisationsfrågor, lärarsamarbete, schematekniska bitar, resursfördelning osv. diskuteras kanske vid 

andra tillfällen? Eller diskuterar man inte det för att man vet att man ändå inte kan påverka det 

organisatoriska? Skriver man in i åtgärdsprogrammen, det som eleven har behov av men som 

verksamheten inte har möjligheter att erbjuda? 

 

Studien är mycket begränsad i tidslängd. Tanken är att man även ska ha uppföljande samtal om den 

enskilda eleven som en fortgående process för att utveckla det gemensamma arbetet kring eleven. 

Hoppa över de frågor som du inte tycker är relevanta för dig. Skriv där det ger dig själv något. 

Mvh Åsa 
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Fråga 1  

Har samtalen (med specialpedagogen inför åtgärdsprogramsmötet) varit till någon hjälp för Dig inför 

åtgärdsprogramsmötet? Om samtalen varit till någon hjälp för Dig beskriv hur? (Kan gälla både 

målformuleringar och åtgärdsförslag). 

 

Fråga 2 

Hur skulle du gradera på en skala 1 till 5 dina möjligheter att påverka åtgärder och målformuleringar 

som utgår från: (Sätt kryss i den ruta som stämmer bäst överens; 1 för inte alls, 2 för till viss del, 3 för 

ganska bra, 4 för till stor del och 5 för i allra högsta grad). 

a) individnivå (individuella anpassningar utifrån elevens egenskaper, svårigheter, behov, intressen, 

motivation mm., individuellt bemötande och elevens metakognition och självkänsla, individualisering 

av material och hjälpmedel, samarbete med hemmet, individens möjligheter att nå målen i 

kursplanerna, placering, uppmärksamhet, identitetsutveckling mm) 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Kommentar: 

 

b) gruppnivå (din lärarroll, elevsamarbetsformer inom klassen, lärandeteorier som undervisningen 

grundas i, arbetsformer, undervisningsmetoder, läromedel, klassens schema mm.) 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Kommentar:  

 

c) organisationsnivå (resursfördelning (prioritering) för elever ”i behov av särskilt stöd”, 

lärarsamarbetsformer, schematekniska aspekter som påverkar flera klasser, resursfördelning angående 

läromedel, hjälpmedel, resursförstärkning i klasserna, arbetslagens sammansättning och samarbete 

mm.) 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Kommentar: 

 

d) samhällsnivå och politik (lagar, förordningar, kursplanemålen ”som alla ska nå vid samma 

tidpunkt”, samhällsströmningar, media, hur det är att växa upp i dagens samhälle mm.) 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Kommentar. 

 

Fråga 3 

Var samtalen/samtalet till hjälp, för att tänka om och förstå mer kring ditt arbete, med eleven/eleverna 

och hur du ska utforma lämpliga åtgärder för eleven? Om de var till hjälp beskriv hur? Ge exempel.   

 

Fråga 4 

Tycker Du att samtalen kan vara till hjälp för att tänka om hur du ska utforma åtgärder för eleven som 

kan gälla hela klassen? T. ex. blev något tydligare, fick Du några nya idéer?  

Om de var till hjälp beskriv hur! Ge något/några exempel!  
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Fråga 5 

Har Ditt sätt att bemöta och arbeta med något/några barn förändrats efter samtalen/samtalet? Kan du 

beskriva på vilket sätt i sådana fall?  

 

Fråga 6 

Har Ditt sätt att tänka kring din lärarroll förändrats på något sätt? 

Kan du beskriva hur i sådana fall? 

 

Fråga 7 

Om du blickar framåt är det något Du skulle vilja uppmärksamma mer eller förändra i Ditt eget eller 

skolans gemensamma arbete angående vilka åtgärder som kan föreslås i elevernas åtgärdsprogram?  

Kan Du beskriva vad?  

 

Fråga 8  

Tror Du att lärare kan ha nytta av att reflektera tillsammans med specialpedagogen inför 

åtgärdsprogramsmöten för att motverka tendenserna att svårigheterna förläggs hos individen? Hur 

påverkar det möjligheterna att använda åtgärdsprogrammet som ett levande verktyg i vardagen? Ange 

varför Du tror så?  

 

Fråga 9 

Hur påverkades samtalet av min närvaro (och inspelning)? 

 

 

Tack för Dina svar! Åsa 
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Specialpedagogexamen  

Mål 

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, 

förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. 

Kunskap och förståelse 

För specialpedagogexamen skall studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 

- visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

 

Färdighet och förmåga 

För specialpedagogexamen skall studenten 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete 

och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För specialpedagogexamen skall studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 
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Figur 02 
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Figur 03 
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        Figur 04 



Bilaga 7 

 

 
Figur 05 
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