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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera några uppfattningar av den skrivna 

textens utformning i åtgärdsprogram för elever i grundskolan. I studien deltar tre skolledare och två 

lärare som alla företräder tre olika skolor. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer 

samt genom kompletterande textanalyser av totalt nio avidentifierade åtgärdsprogram, tre från vardera 

skola. 

Resultatet utifrån intervjuutsagorna visar att det förekommer både likheter och skillnader när det gäller 

respondenternas uppfattningar om hur och för vem åtgärdsprogram skrivs. Samtliga respondenter 

framhåller vikten av att både elev och vårdnadshavare närvarar när ett åtgärdsprogram upprättas. 

Samtidigt framkommer vissa skillnader i fråga om yrkesansvar för rektorer respektive lärare. Medan 

en av rektorerna betonar skolans skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram i alla lägen, påpekar båda 

lärarna i studien betydelsen av elevens absoluta närvaro och delaktighet i samband med att ett 

åtgärdsprogram upprättas.  

På liknande sätt framkommer skillnader i hur åtgärdsprogrammet är tänkt att användas i praktiken. 

Rektorerna framhåller bland annat att det skrivna åtgärdsprogrammet ska kunna utgöra ett underlag för 

ansökan om extraresurser – ett vuxenperspektiv, medan lärarna särskilt understryker 

åtgärdsprogrammets funktion som ett praktiskt verktyg för både elev och lärare – ett elevperspektiv.  

I undersökningen belyses även existensen av personliga pronomen i ett åtgärdsprogram. Både 

respondenternas utsagor, liksom exemplen från de avidentifierade åtgärdsprogrammen, vittnar om att 

förekomsten av personliga pronomen ej är entydig. Denna undersökning avser emellertid inte att 

upplysa om vilken eller vilka personliga pronomen som bör användas, utan strävar snarare efter att 

indikera att det skiftande användandet kan få konsekvenser för hur det upprättade dokumentet slutligen 

uppfattas och förstås av berörda parter. 
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Förord 

I egenskap av språklärare på högstadiet, har jag i några år haft förmånen att erfara och bevittna 

språkets betydelse i både muntlig och skriftlig kommunikation med berörda parter i skolans värld. När 

det gäller det specifika mötet med elev och föräldrar har jag många gånger funderat över vilken makt 

det skrivna språket egentligen har i och med att ett åtgärdsprogram utformas och upprättas. Någon 

egentlig utbildning eller några tydliga instruktioner i hur man skriver ett åtgärdsprogram saknar jag 

emellertid i egenskap av lärare, vilket även flertalet kollegor till mig är villiga att erkänna. Jag vill 

därmed mena att språket har en uppenbar betydelse, större än vi representanter i skolans värld kanske 

förstår eller är medvetna om. 

Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra om det inte vore för en rad betydelsefulla personer. 

Jag vill först och främst tacka deltagande respondenter, utan er hade denna undersökning inte varit 

möjlig att genomföra. 

Jag riktar även ett varmt tack till min handledare, Anna-Lena Lange. Du har verkligen inspirerat mig 

på vägen, samt kommit med värdefulla råd och kommentarer. 

Sist, men absolut inte minst, vill jag tacka min familj och mina vänner som stöttat mig i vått och torrt. 

Jag vet att ni är minst lika upprymda som jag att jag äntligen förmått ro denna skuta i hamn. 

 

Stockholm 2011 

Sara Bryntesson 
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Inledning 

Begreppet åtgärdsprogram har sitt ursprung i Utredningen om skolans inre arbete (SIA) (SOU 

1974:53). I Lgr 80 presenteras åtgärdsprogram som ett resultat av diskussioner som förts inom ett 

arbetslag eller i en elevvårdskonferens kring en elevs behov. Vidare uttrycker denna tidigare gällande 

läroplan att ett åtgärdsprogram bör utgå från elevens behov, samt utarbetas av skola, elev och föräldrar 

tillsammans. Det skulle dock dröja till år 1995 innan skolan enligt grundskoleförordningen fick en 

skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 

(Andreasson, 2007). Skolans skyldighet att utarbeta åtgärdsprogram utvidgades år 2001 till att omfatta 

alla skolformer utom förskoleklass och vuxenutbildning (ibid.). Ett utdrag ur grundskoleförordningens 

femte kapitel: 

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

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

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

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

åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

(SFS 2006:205, 5 kap. 1§) 

Enligt Skolverkets (2008) Allmänna råd och kommentarer har åtgärdsprogrammet en central roll i 

skolans arbete med särskilt stöd då det ska utgöra redskapet för personalen när den pedagogiska 

verksamheten kring den enskilde eleven planeras och genomförs. På samma gång är programmet en 

skriftlig bekräftelse på att stödåtgärder verkligen vidtas, samt medverkar till att ge en överblick (ibid.). 

Persson och Andreasson har genom utförda studier på uppdrag av Skolverket (2003) kunnat dra 

slutsatsen att både tillfrågade representanter från skolan och föräldrar till barn med särskilda behov, 

anser att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan deltagande parter när ett åtgärdsprogram 

upprättas. En rektor i studien medger att skolan ofta informerar, snarare än inbjuder elev och föräldrar 

till diskussion. En annan orsak till svårigheten för föräldrar att delta i utarbetandet av programmet är 

lärares och specialpedagogers fackkunskaper som tillsammans med fortlöpande termsystem kan 

uppfattas som svårtillgängliga (ibid.). 

I en tidigare skrift från Skolverket (2001) framkommer det att det egentligen inte är det skrivna 

åtgärdsprogrammet som är det angelägna, utan det utvecklingsarbete som programmet kan medföra 

och sammanställa. 

Eftersom det således förekommer studier som å ena sidan uttrycker att det skrivna åtgärdsprogrammet 

inte är så viktigt, medan andra studier å andra sidan menar att språket har en avgörande betydelse, 

finns det orsak att undersöka saken närmre. Alla berörda parter som på något sätt bidrar till 

upprättandet av en elevs åtgärdsprogram, skulle följaktligen behöva reflektera över vilken betydelse 

den skrivna texten egentligen har. Denna studie ämnar undersöka hur den uppenbara 

meningsskiljaktigheten som råder kring språkets betydelse kan upplevas och se ut. Med hjälp av några 

representanter från skolan, samt illustrerade utdrag från olika textdokument, är detta ett försök att se 

hur språket uppfattas och tolkas utifrån vissa kontexter. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och analysera några uppfattningar av den skrivna textens utformning i 

åtgärdsprogram för elever i grundskolan.  

 
Frågeställningar 
 Vilka uppfattningar har skolledare respektive ansvariga lärare ifråga om hur och för vem 

åtgärdsprogram skrivs? 

 På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer de intervjuades utsagor åt från den skrivna texten i 

ett antal avidentifierade åtgärdsprogram? 



 3 

Bakgrund 

Synen på specialpedagogik 

Specialpedagogikens mål är, enligt Gindis (1999), i huvudsak att förhindra, förbättra och rehabilitera 

sekundära brister genom psykologiska och pedagogiska medel. Det enda lämpliga sammanhanget där 

detta kan äga rum är i den inkluderande sociokulturella miljön (ibid.). Med tanke på att ett stort antal 

barn idag upplever samma typ av svårigheter är det därför mer sannolikt att generella snarare än 

individuella åtgärder gör sig användbara för verksamma pedagoger och beslutsfattare (Dyson, 2001a). 

Helldin (2002) hävdar att ett av problemen med den framväxande individualismen är att en alltför 

isolerande och osammanhängande individualistisk forskningsinriktning bidrar till att samhällets 

gemensamma problem och möjligheter tonas ner. Han menar alltså att samhället idag tycks intressera 

sig mer för att kategorisera de individuella olikheter som finns mellan människor än för de 

gemensamma utgångspunkter vi trots allt har, och att forskningen således inte utgör något undantag i 

detta avseende (ibid.). 

Liksom forskningen varierar i tid och rum utvecklas även de vedertagna begreppen och får nya 

betydelser och tolkningar. Ett sådant exempel är att man den senaste tiden gått från begreppet 

integration till inkludering (Ainscow, 1999). Ordet integration har tidigare använts för att beskriva 

processerna där individuella elever får det stöd de behöver för att kunna delta i den rådande 

arbetsordningen i skolan. Ordet inkludering föreslår däremot en vilja att omstrukturera skolans 

arbetsordning för att kunna möta variationen av elever som deltar (ibid.). Asp-Onsjö (2006) menar 

dock att inkludering ej enbart bör ses utifrån hur den närmsta omgivningen ser ut och ter sig, ej heller 

som ett oföränderligt tillstånd. Istället anser hon att begreppet inkludering bör ses som en ständigt 

pågående process som berör den sociala omgivning som eleven utgör en del av (ibid.). 

Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) diskuterar vad inkluderad utbildning innebär i stort 

och anser att den kan beskrivas som både ett allmänt och specialpedagogiskt utbildningsområde. Med 

detta menas att skolor behöver vara experter på att uppmuntra samarbete bland personalen, de behöver 

således vara flexibla och kapabla att lösa pedagogiska problem. Dessutom behöver de kunna främja 

deltagandet av elever och föräldrar (ibid.).  

Decentralisering och nationell styrning 

I ett historiskt perspektiv har principen om en likvärdig utbildning utmanats som en följd av 

kommunaliseringen på 1990-talet (Westling Allodi, 2009). Westling Allodi menar att införandet av 

bland annat den så kallade elevpengen bidrog till en marknadsanpassning av utbildningssystemet och 

att detta i sin tur ledde till ökade kvalitetsklyftor och mindre 

likvärdighet. I och med kommunaliseringen har det lokala självbestämmandet ökat, vilket förvisso gett 

utrymme för lokala anpassningar. Detta nya system innebär dock att konflikter kan uppstå mellan å 

enda sidan målsättningar som uttrycks på centralt håll och å andra sidan genomförandet på lokal nivå 

(ibid.). Även Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) hävdar att decentraliseringen av 

skolsystemet har tvingat fram ett politiskt behov av centrala mål och utvärderingar. Detta har i sin tur 
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resulterat i en konkurrenskraftig situation för vissa kommunala skolor och mellan kommunala skolor 

och friskolor där varje skola försöker behålla sina elever som en garanti för dess ekonomi. På liknande 

sätt har det fria skolvalet, infört år 1993, lett till en konkurrensliknande situation. I en 

enkätundersökning av ett antal rektorer framgår att det fria skolvalet rent generellt främjar förnyelse 

och utveckling. Rektorer i mycket segregerade områden har emellertid kunnat se en negativ utveckling 

eftersom antalet elever i deras skolor minskat och att barn från välordnade familjer skriver in sig 

någon annanstans. Det fria skolvalet har även lett till att kommunala skolor och friskolor har olika 

grundförutsättningar. Friskolor är öppna för alla elever som, i enlighet med lagen, har rätt till en 

motsvarande utbildning i en motsvarande skola i den offentliga sektorn, men med undantaget av de 

barn vars närvaro skulle skapa avsevärda organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan 

(ibid.).  

Barriärer i dagens samhälle 

Bauman (2004) påstår att de alltmer flytande organisationsformerna i dagens samhälle, tillsammans 

med en inneboende instabilitet, har en ovilja att följa exempel och ta lärdom av tidigare erfarenheter. 

Dessutom menar Bauman att beskriva människors erfarenheter, förr som nu, är en uppgift för ett fåtal 

teoretiker som har en förmåga att uttrycka sig väl. Han benämner detta ”den utvalda kategorins 

erfarenheter” (Bauman, 2004, s. 58) vilken fört fram behovet av en beskrivning och erbjudit de 

redskap som krävs för att granska andra människors erfarenheter. Helldin (2002) tar upp en 

konstruktivistisk teoretisk ståndpunkt och menar att kunskap är någonting som konstrueras av 

människor i mänskliga sammanhang. Av detta följer att kunskapskonstruktionerna även kan kritiseras 

i makttermer, eftersom i en hierarkisk social struktur gynnas de redan gynnade (ibid.). På liknande sätt 

tar Sternberg och Grigorenko (2000) upp betydelsen av slutna system i en samhällskontext. De menar 

att ett slutet system vidmakthålls genom att det tillhandahåller resurser till individer med makt, liksom 

till deras avkommor, samt genom att misslyckas med att tillhandahålla resurser till de individer som 

faller utanför maktens ramar (ibid.).  

I en utbildningssituation kan gemenskapen bland deltagarna studeras i form av ett socialt nätverk där 

vissa grupper får en systematisk fördel, medan andra blir missgynnade (Westling Allodi, 2009). 

Westling Allodi hävdar att det verkar finnas skillnader i status i utbildningssystemet som påverkar 

aktörerna. Hon menar vidare att betydelsen av sociala nätverk troligen ökat som en följd av 

avregleringen och decentraliseringen av utbildningsverksamheten där utrymme skapats för 

individuella val och förhandlingar. Detta får även följder för utbildningen av eleverna som utsätts för 

ett systematiskt godtycke, vilket är ett resultat av att maktutövare på ett inkonsekvent sätt ger 

privilegier och fördelar till vissa utvalda, eller erbjuder stöd av ojämn kvalitet. Som ytterligare en följd 

har utbildningssystemet dessutom splittrats mellan olika auktoriteter som ständigt utsätts för 

omorganisationer som kan ändra deras uppgifter. Dessa auktoriteters olika målsättningar kan dessutom 

hamna i konflikt med varandra. Dels har vi staten som bestämmer de övergripande målsättningarna, 

dels har vi kommunerna som utför och fastställer lokala mål, och dels har vi Skolinspektionen som 

kontrollerar och Skolverket som informerar (ibid.). Dyson (2001b) visar förståelse för utövare i skolan 

och politiska beslutsfattare som måste agera snabbt i komplexa situationer med få möjligheter för 

reflektion och diskussion. Han menar dock att vi tillsammans behöver en stadigare grund att stå upp 

innan vi tar våra viktiga och avgörande beslut genom att vara kritiska och ständigt ifrågasätta det 

nuvarande systemet (ibid.). 
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Gemensamma krafter för förändring 

Daniels, Creese and Norwich (1999) menar att skolans nuvarande organisationsstruktur förefaller 

hindra utvecklingen av ett vidare professionellt samarbete och kunskapsutbyte mellan lärare. Kampen 

för en inkluderad undervisning tycks stå mellan å ena sidan genomgripande krafter för förändring och 

å andra sidan konservativa krafter som representerar det nuvarande orättvisa systemet (Dyson, 2001b). 

En demokratisk organisation som prioriterar delaktighet kan dock inte tvingas fram, menar Westling 

Allodi (2009), utan den måste utvecklas och växa fram i verksamheten. Ainscow (2000) föreslår en 

central strategi som utgår från existerande praxis där man bland annat för regelbundna diskussioner 

om olika undervisningsmetoder, ser över resurserna för lärande så att de används mer effektivt, samt 

möjliggör för kollegor att observera varandras klassrumsarbete.  

När det gäller mötet med eleverna förordar Helldin (2002) att det pedagogiska intresset för den 

enskilde elevens svårigheter i skolan idag bör kompletteras med ett intresse för ”en offentlig 

pedagogik för gemenskap” (s. 58) som kan kompensera den framväxande individualismen. Helldin 

menar att i synnerhet den (special)pedagogiska forskningen har en möjlighet att använda sig av en mer 

kompletterande och kritisk inriktning. Till exempel anser han det som ett nödvändigt komplement att 

pedagoger i skolan gör en analys av hela den pedagogiska situationen som barnet befinner sig i, samt 

att forskningen behöver analysera verksamheten i stort. De olika kompletterande områdena behöver 

således vara föremål för reflektion (ibid.). Westling Allodi (2009) anser dock att verktyg för att 

kontrollera och utvärdera den egna verksamheten inte är lika självskrivna och lika väl nyttjade som de 

verktyg som används för att utvärdera och kontrollera elevernas resultat. Hon föreslår till att börja med 

en bättre kartläggning av elever som finns i differentierade undervisningsgrupper, vilken skulle kunna 

introduceras tillsammans med en granskning av de lärarresurser som används i alla specialpedagogiska 

verksamheter (ibid.). Ainscow (1999) menar att förbättringar startar och drivs inifrån verksamheten 

och utmanar därför de som för tillfället leder den nationella strategin för att förbättra standarden ute i 

skolorna att överväga i vilken utsträckning deras arbete egentligen tar tillvara lärandet för alla elever. 

Slutligen föreslår Ainscow att skolutveckling och personalutveckling bör gå hand i hand där fokus 

ligger på att utveckla personalen som ett team, utan att för den skull ignorera lärandet av enskilda 

individer (ibid.). 
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Tidigare forskning 

Specialpedagogiska insatser 

Specialpedagogisk kompetens handlar i hög utsträckning om att förebygga och förhindra att problem 

uppstår, det vill säga det är en proaktiv verksamhet (Skolverket, 2003). Persson och Andreasson 

beskriver, på uppdrag av Skolverket (2003), att det är av stor betydelse att det inom varje skola finns 

en nära koppling mellan den specialpedagogiska respektive den pedagogiska verksamheten och att 

man där har en gemensam syn på skolans uppdrag. Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) 

tar även upp att kravet på rektorer är stort när det gäller deras medvetenhet om den professionella 

yrkesrollen som specialpedagogen har, men även att skolledarna ser vikten av att alla lärare har en bas 

av specialpedagogiska insikter. Enligt Wingård (2007) har specialpedagogen en viktig funktion när det 

gäller att veta hur man kartlägger hela elevens skolsituation, men kanske än mer kunna sträva efter att 

få legitimitet hos både rektor och kollegor att genomföra ett sådant arbete. 

Persson och Andreasson menar att en mer eller mindre tydlig brist på samordning mellan den 

specialpedagogiska verksamheten och skolans vanliga verksamhet bland annat blir tydlig i skolornas 

arbete med åtgärdsprogram (Skolverket, 2003). Genom en analys av de genomförda intervjuerna 

framkommer att en gemensam syn på skolans uppdrag oftast hör ihop med en nära koppling mellan de 

båda verksamheterna, där man åtminstone diskuterar och problematiserar uppdraget (ibid.). Ahlberg 

(2001) anser att det som avgör hur man lyckas i arbetet med att stödja elever i svårigheter är just hur 

samarbetet och kommunikationen fungerar på olika nivåer och sammanhang. Det gemensamma 

ansvaret utgörs således av ett lagarbete där rektorer, lärare och specialpedagoger har en gemensam syn 

på det dagliga arbetet för att stödja elever i svårigheter (ibid.). 

Arbete med åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammets funktion 

Rektor är förpliktad att se till att åtgärdsprogram utarbetas (Ahlberg, 2001). Samtidigt har 

specialpedagogen ett särskilt ansvar för att arbetet utförs, ofta i samarbete med elevvårdsteamet (ibid.). 

Asp-Onsjö (2006) vill hävda att åtgärdsprogram även kan ses som en indikator på hur verksamheten 

fungerar, det vill säga om skolan kan beskrivas som en inkluderande eller exkluderande verksamhet. 

Lahdenperä (1997) menar att en avgörande faktor i åtgärdsarbetet är om involverade på och utanför 

skolan kan samarbeta utifrån sin egen expert- och yrkesroll (ibid.). 

Persson och Andreassons fallstudier visar att åtgärdsprogrammet fyller flera viktiga funktioner 

(Skolverket, 2003). Det som författarna framhäver mest är emellertid funktionen som uppföljnings- 

och utvärderingsredskap samt som arena för pedagogiska samtal (ibid.). Andra betydelsefulla aspekter 

när det gäller dokumentationens funktion är när elevplanerna används i ett friskrivande syfte, det vill 

säga när man från skolans del vill påvisa vilka åtgärder som har vidtagits om man skulle bli ifrågasatt 

(Andreasson, 2007). Ytterligare en funktion som Andreasson nämner är när elevplanen används för att 

söka resurser och påpeka vilka behoven är för skolledningen eller kommunen (ibid.). 
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Skolans dokumentationskultur 

Åtgärdsprogram är, förutom dokumentation från elevhälsans arbete, ett av få förordningsmässigt 

reglerade dokument i skolan (Skolverket, 2003). Lenz Taguchi (1997) påstår att ”Pedagogisk 

dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete” (s. 15). 

När pedagoger förmedlar reflektioner genom dokumentation framkommer även det förhållningssätt 

och den barnsyn som de för stunden ansluter sig till eller gestaltar i tanke och handling. Pedagogernas 

barnsyn skapas således inte ur tomma intet utan är helt och hållet beroende av deras interaktion med 

omvärlden, ett så kallat socialkonstruktionistiskt synsätt, där bland annat språket bidrar till bildandet 

av en gemensam mening och innebörd (ibid.). 

I skolans elevdokumentation krävs medvetenhet och kunskap om språkets betydelse, menar 

Andreasson (2007), liksom en diskussion angående språkets möjligheter till förändring. Hon tillägger 

att denna kunskap om språkets betydelse är avgörande för elevernas identitetsbildning, vilket innebär 

att pedagogerna bör vara varsamma i hur de språkligt beskriver eleven (ibid.). På liknande sätt påstår 

Ingestad (2006) att dokumentation kan fungera som en förstärkande faktor, positiv som negativ. 

Dokumentet bidrar till att förväntningar förmedlas till ett stort antal individer i omgivningen, samt att 

budskapet som förmedlas i och med dokumentet får en högre grad av allmängiltighet. Ingestad ser 

dock även en negativ aspekt bakom inrättandet av utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, och det är att 

kommunikationen mellan lärare och elever samt elevernas vårdnadshavare snarare försvagas än 

förstärks. Hon hävdar att dokumentationsrutinerna, det vill säga kategoribestämmandet av de 

”särskilda” eleverna, förstärker marginaliseringen av de elever som inte når målen (ibid.).  

En annan problematik med elevplaner i skolan är när den använda mallen i dokumentet inte ger något 

utrymme för omfattande beskrivningar utan snarare kräver att man skriver kortfattat (Andreasson, 

2007). Genom att problem, mål och åtgärder på detta sätt radas upp i form av listor, innebär detta att 

dokumentet blir opersonligt och formellt. Dessutom riskerar dokumenten att inte bli situationsbundna 

eftersom de listade och konkretiserade formuleringarna kan resultera i en kontextfri bild av elevens 

förmåga (ibid.). Detta slags protokollförfarande, det vill säga att åtgärdsprogrammen styrs av olika 

mallar, minskar både mängden information och den fria diskussionen om problemet, förklarar 

Lahdenperä (1997). 

Trots vissa negativa aspekter angående hanteringen av dokumenten, kan en enhetlig utformning i en 

skola eller kommun underlätta åtgärdsprogrammens funktion som informationsbärare (Skolverket, 

2008). Wahlund (2002) påstår i sin studie att åtgärdsprogram bör skrivas på ett sätt som underlättar 

övergången från en skola till en annan. Den viktiga och ibland oumbärliga information som på detta 

sätt når ut till mottagande skola, visar vad som har gjorts och vad man kan bygga vidare på, hävdar 

Wahlund (ibid.). I ett mer långsiktigt perspektiv kan pedagogisk dokumentation även bidra till att 

skolan som verksamhet har möjlighet att förändras – rekonstrueras – där man som pedagog genom 

aktivt deltagande har makten att förändra (Lenz Taguchi, 1997). 

Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner (IUP) 

Asp-Onsjö (2006) konstaterar i sin studie att trots att det finns vissa skillnader mellan åtgärdsprogram 

och individuella utvecklingsplaner, så påminner de som är enkelt utformade ofta om varandra. En 

expertgrupp, tillsatt av regeringen under våren 2000, fick i uppgift att analysera behovet av insatser i 

skolan, vilket så småningom resulterade i elevens rätt till en individuell utvecklingsplan (Skolverket, 

2003). Från och med januari 2006 finns således i grundskoleförordningen beslutet om att en 

individuell utvecklingsplan (IUP) ska finnas för alla elever i grundskolan (SFS 2005:179). Medan den 
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tidigare insatta expertgruppen hade ambitionen att den individuella utvecklingsplanen på sikt skulle 

kunna ersätta åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2003), menar man i en senare skrift av Skolverket 

(2008) att den individuella utvecklingsplanen inte ersätter åtgärdsprogrammet. Här är man således 

tydlig med att påpeka att elever i behov av särskilt stöd kommer att behöva både en individuell 

utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. Dessutom föreslår man att den individuella utvecklingsplanen 

formuleras i samband med utvecklingssamtalet, medan åtgärdsprogrammet ska utarbetas så snart det 

finns en utredning som åskådliggör en elevs behov av särskilt stöd (ibid.). Studier som jämför 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner visar dock att framför allt äldre elever känt sig 

särbehandlade i och med att ett åtgärdsprogram upprättats (Skolverket, 2003). Åtgärdsprogrammets 

syfte kan även ifrågasättas när vissa elever ständigt påminns om sitt program dagligen, genom att det 

till exempel finns uppsatt hemma på kylskåpsdörren. Sedan införandet av den individuella 

utvecklingsplanen börjar dock eleverna få en annorlunda syn på åtgärdsprogrammet då den skriftliga 

dokumentationen numera gäller alla elever (ibid.). 

Åtgärdsprogram – ett användbart verktyg 

En väsentlig aspekt för framgångsrikt arbete med åtgärdsprogram är arkivering av åtgärdsprogram hos 

rektor (Asp-Onsjö, 2006). Asp-Onsjö menar i sin studie om åtgärdsprogram att det sannolikt är att 

förmoda att dokumenten skrivs på ett annat sätt när man som lärare till exempel har kännedom om att 

de studeras och arkiveras av rektor. Däremot anser hon att rektorer som delegerar arkivering av 

åtgärdsprogram till specialpedagogerna, riskerar att bli mindre insatta i vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd och hur detta stöd kan komma att se ut. På liknande sätt framkommer det i studien att 

flera klasslärare beklagar den begränsade informationen de får om resultaten av olika utredningar 

(ibid.). 

För att åtgärdsprogrammen ska bli betydelsefulla verktyg för det pedagogiska arbetet i skolan nämner 

Persson och Andreasson (Skolverket, 2003) att den viktigaste funktionen är deras funktion som 

uppföljnings- och utvärderingsinstrument samt att de kan utgöra en arena för pedagogiska 

diskussioner. Wahlund (2002) tar i sin studie upp en annan viktig funktion när det gäller 

åtgärdsprogrammens gynnsamma effekter. Han vill se att arbetet med åtgärdsprogram kan bidra med 

en klarare ansvarsfördelning mellan vuxna i verksamheten samt mellan hem och skola, beträffande 

barn i behov av särskilt stöd. Även Asp-Onsjö (2006) talar om samarbetet mellan hem och skola och 

beskriver i sin studie hur utarbetandet av åtgärdsprogram skapar ett underlag för pedagogiska 

diskussioner i arbetslag och med förälder och elev. För att ett åtgärdsprogram ska bli ett effektiv 

redskap gäller det att kunna skilja mellan elevers olika lärandesituationer, det vill säga mellan 

komplicerade och mindre komplexa situationer. Ett enkelt åtgärdsprogram kan utarbetas när 

problematiken är tydlig och genomlysande, medan det däremot krävs en noggrann kartläggning och 

analys när svårigheterna mellan verksamhet och elev är omfattande och komplicerade (ibid.). Asp-

Onsjö (2008) vill även mena att enkla åtgärdsprogram ofta fungerar bäst i praktiken. Av den 

anledningen anser hon att det är viktigt att kontrollera att språket som används inte försvårar för elever 

och föräldrar att ta del av åtgärdsprogrammet, genom till exempel omständliga formuleringar och 

komplicerade fackuttryck (ibid.). 

Internationella jämförelser 

Internationellt sett ser arbetet med åtgärdsprogram ut på lite olika sätt. USA är kanske det land som 

kommit längst i detta arbete, där har åtgärdsprogram använts sedan 1970-talet (Skolverket, 2003). 

Reglerna för utformning och innehåll i dessa dokument ställer krav på både den vanliga 
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undervisningen och skolans organisation (ibid.). Dessutom har denna typ av dokumentation en 

lagrättslig funktion i USA genom att elever som inte får det stöd som programmet berättigar till har 

rätt att stämma skolan för att inte ha fullgjort sina skyldigheter (Persson, 2004). I Storbritannien 

däremot har den enskilde elevens svårigheter och behov av särskilt stöd länge dominerats av ett 

individuellt perspektiv, där förändringar i den ordinarie lärandemiljön belysts i liten utsträckning 

(Skolverket, 2003). Cooper (1996) diskuterar i sin artikel, Are Individual Education Plans a Waste of 

Paper?, om betydelsen av arbetet med åtgärdsprogram, efter dess införande i brittiska skolsystem i 

mitten av 1990-talet. Han hävdar att arbetet hittills visat en tydlig brist på delaktighet av eleven och 

dennes föräldrar, samt att själva dokumentet är konstruerat på ett sätt som är svårt för elever och 

föräldrar att förstå (ibid.). Lovitt, Cushing och Stump (1994) kom i sin artikel bland annat fram till att 

eleverna både var obekanta med själva processen med åtgärdsprogram och att de kände att de själva 

inte var särskilt aktiva. Dessutom framkom att de var osäkra på vad ett åtgärdsprogram egentligen var. 

Dessa uttryckta problem sammanfattas i och med författarnas titel: High School Students Rate Their 

IEPs: Low Opinions and Lack of Ownership (ibid.). 

Delaktighet 

Kommunikation och samarbete mellan hem och skola 

Skolan bör tidigt sträva efter att göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga när det gäller att utarbeta 

själva åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2008). Persson och Andreasson lyfter fram att ett av syftena i 

arbetet med åtgärdsprogram är att just underlätta kommunikationen med hemmen (Skolverket, 2003). 

Arbetet med åtgärdsprogram utgör därför en positiv effekt då det medverkar till att skapa en arena för 

diskussioner och pedagogiska samtal, menar författarna. Detta arbete leder även till att 

ansvarsfördelningen mellan de olika deltagarna tydliggörs (ibid.). Det förordade lagarbetet ter sig 

desto mindre uppenbart i verkligheten, vilket Asp-Onsjö (2006) kallar för en formalistisk diskurs. 

Trots att åtgärdsprogram utarbetas och följs upp kan man skönja en mindre omfattning av dialogicitet 

bland inblandade parter, vilket innebär att vissa aspekter får prioritet framför andra. I Asp-Onsjös 

enkätstudie framkommer till exempel att arbetet med åtgärdsprogram framför allt visar på 

klasslärarens eller mentorns ledande position och att eleven och föräldern inte deltar aktivt i en stor del 

av fallen (ibid.). Hur går då detta ihop med att elevens och vårdnadshavarnas delaktighet har stor 

betydelse för hur väl man lyckas med åtgärderna och strävan att nå de uppsatta målen (Skolverket, 

2008)? Wingård (2007) ser en bakomliggande ideologisk tanke med att den det angår ska vara med 

och upprätta programmet. Ändå talar genomförda studier sitt tydliga språk gällande delaktigheten 

kring upprättandet av åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) finner själv tydliga skillnader mellan å ena 

sidan enkätstudiens resultat och å andra sidan fallstudiernas resultat angående föräldrars deltagande 

över huvud taget. Enkätstudien visar att föräldrarna inte ska ha deltagit alls vid ungefär 40 procent av 

samtalen vid upprättandet av åtgärdsprogram. Av studien framgår dock ej vad som är orsaken till 

denna brist på samarbete. Inte heller elevens delaktighet ses som någon självklarhet, då både 

fallstudiernas resultat och enkätstudien uppger att eleven i fråga deltar i hälften av de redovisade 

exemplen (ibid.).  Enkätstudien som redovisas av Persson och Andreasson visar att tre av fem elever 

samt fyra av fem föräldrar deltog aktivt i upprättandet av åtgärdsprogram (Skolverket, 2003). Asp-

Onsjös (2006) studie åskådliggör även att elevers och föräldrars delaktighet varierar under olika 

skolår. En sammanfattning visar att elevers delaktighet ökar med åren, medan föräldrar generellt sett 

är mest aktiva i skolår 4-6 (ibid.). Trots det faktum att de yngre barnen deltar i lägre grad än de äldre, 

tyder studien på att denna lägre grad av delaktighet inte kompenseras av en högre föräldraaktivitet 
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(Skolverket, 2003). Detta kan ställas mot Asp-Onsjös (2006) resultat av genomförd studie som visar 

ett starkt samband mellan elevens och förälderns delaktighet som en förutsättning för att nå de 

uppställda målen i betydligt högre utsträckning än i annat fall. Även Skolverkets (2008) Allmänna råd 

och kommentarer poängterar betydelsen av elevens och vårdnadshavarens delaktighet för själva 

utgången av åtgärderna. 

Underskriften – en garanti för delaktighet? 

Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer från 2008, är det av vikt att det klart och tydligt 

framgår vem eller vilka som är ansvariga för olika delar i åtgärdsprogrammet. Dessutom är det bra att 

både datum noteras och att deltagande personer anges. Däremot finns inget krav på att dokumentet 

undertecknas av skolan, eleven och vårdnadshavarna, trots att detta förekommer (ibid.). Resultatet i 

Asp-Onsjös (2006) studie pekar på att underskrifternas bekräftelse på föräldrars delaktighet och 

godkännande inte kan tas för givet. Tvärtom menar hon att underskrifterna i vissa fall används för att 

sanktionera åtgärder som skolan i sin tur beslutat att vidta på ett sätt som inte fullt ut tar hänsyn till 

samtalets ojämna karaktär (ibid.). Denna aspekt framkommer även i Skolverkets skrifter där man 

framställer att föräldrarnas roll i utarbetandet av programmet inte får förenklas till ett undertecknande 

av det så kallade kontraktet (Skolverket, 2003). Istället är det av stor vikt att föräldrarna tillåts bidra 

med sådan information som kan vara av relevans för stödets utformning (ibid.). 

Medvetenhet 

Det finns fler aspekter av elevers och föräldrars delaktighet när det gäller upprättandet av 

åtgärdsprogram när man ser till de undersökningar som hittills gjorts. I en artikel av Isaksson, 

Lindqvist och Bergström (2007) framkommer en annan avslöjande synvinkel angående föräldrars 

medvetenhet om sina barns dokumentation i skolan. När de sökte efter frivilliga föräldrar som kunde 

tänkas delta i en intervju om deras barns upprättade åtgärdsprogram kom det fram att föräldrarna i 

fråga inte ens visste att deras barn hade ett åtgärdsprogram. Även Persson och Andreasson redogör för 

flertalet aspekter av elevers och föräldrars delaktighet, vilket redan nämnts och getts exempel på 

(Skolverket, 2003). Det som dock kan framhävas ytterligare är hur föräldrars delaktighet tycks variera 

utifrån vad som framkommit i fallstudierna respektive resultaten i enkätstudien. Medan vissa föräldrar 

tycks vara nöjda med det stöd de får, är samtidigt flera lärare tveksamma till omfattningen av 

inflytande från både elev och föräldrar. Inte heller kan enkätstudien ge svar på hur eleven och 

föräldrarna tänker kring sitt eget inflytande och sin egen delaktighet. Detta maktförhållande tas även 

upp av en tillfrågad rektor som menar att risken, med att föräldrar känner sig utlämnade och ifrågasatta 

när deras barn tas upp för diskussion och närmare granskning, är påtaglig (ibid.).  

Persson (2004) nämner att i vissa fall är risken till och med påtaglig att andra personer än den 

specialpedagogiskt utbildade personalen har svårt att känna sig delaktiga i upprättandet av 

åtgärdsprogram. 

Språkets betydelse 

Makt och påverkansprocesser i samhället 

Fairclough (1992) argumenterar för ”critical language awareness” (CLA), det vill säga en kritisk 

språkmedvetenhet, som han anser är ett viktigt grundbegrepp i språkundervisningen för alla elever i 

skolan. Målet med CLA – en insiktsfull kännedom om språket – är ”att människor ska bli mer 
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medvetna om de ramar som begränsar deras språkbruk och om de möjligheter som finns att göra 

motstånd” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 92). Nordzell (2007) hävdar att även om 

kategoriseringar är resultatet av olika antaganden och karaktärsbeskrivningar, är det i interaktionen 

mellan människor som ett ords eller ett begrepps tillfälliga innebörd fastslås. Vidare definierar 

begreppet diskurs vad som kan sägas och tänkas om en viss företeelse, vem som kan resonera om det 

samt när och med vilken auktoritet (Olsson, 1999). Foucault påstår att makten är alltid närvarande, 

men att man som lärare till exempel inte behöver vara rädd för att bruka makt på ett insiktsfullt och 

reflekterande sätt (Permer & Permer, 2002). Foucaults maktanalys beskriver i första hand hur makt 

utövas i samhället, där han dessutom gör skillnad mellan positiva och negativa maktprocesser (Olsson, 

1999). Positiv makt handlar om de påverkansförlopp som har en främjande och kreativ målsättning, 

medan negativ makt istället åsyftar påverkansförlopp som är övervakande, bestraffande och 

hämmande (ibid.). Dessa maktprocesser sammanfattar Foucault (1991) under begreppet 

styrningsmentalitet (governmentality), där ”governmentalization of the state” uppfattas som ett 

synnerligen paradoxalt fenomen eftersom 

[…] it is the tactics of government which make possible the continual definition and redefinition of 

what is within the competence of the state and what is not, the public versus the private, and so on; 

thus the state can only be understood in its survival and its limits on the basis of the general tactics of 

governmentality (ibid., s. 103). 

Denna styrningsmentalitet möjliggör även en subjektifikation, det vill säga hur människan själv bidrar 

till att bli det subjekt som hon förväntas eller måste bli (Olsson, 1999). Olsson framhäver att en 

Foucaultinspirerad läsning kan synliggöra indirekta och direkta processer som förväntas forma och 

styra människor i en mer eller mindre likformig riktning. Han menar dessutom att en 

Foucaultinspirerad analys kan bidra till att se på verkligheten ur en bestämd synvinkel, att den inbjuder 

till fördjupade diskussioner om vetenskapens inflytande och samhällets utveckling (ibid.).  

Permer och Permer (2002) menar att de nya diskursiva sanningarna utgörs av en kamp där olika 

diskurser sammandrabbas och nya förenas med gamla. Författarna tar även upp förekomsten av två 

olika diskurser: den officiella respektive den inofficiella diskursen. Medan den officiella diskursen 

sätter gränser för språkbruket genom subjektiva tolkningar, kommer den inofficiella diskursen till 

uttryck genom mer eller mindre osynliga texter som löper mellan raderna. Författarna vill med detta 

hävda att diskurser varken är frigörande eller förtryckande, att det inte går att hitta ett tillstånd som är 

förskonad från den makt man strävar efter att komma undan. Med Foucaults maktanalytik i åtanke kan 

man således åstadkomma positiva förändringar ifall man förmår urskilja vem som ”äger” makten 

(ibid.). 

Nordzell (2007) framhåller att analyser av kategoriseringsarbetet i skolan kan utgöra ett betydelsefullt 

redskap för att se hur de samspråkande skildrar, skapar och omskapar kategorier i den skola de är del 

av och samspråkar kring. Med andra ord avses den skola som är verksam i skolaktörernas 

vardagsframställningar (ibid.). Genom språk och samtal ges begrepp som skola en viss innebörd, 

vilket således spelar en väsentlig roll för hur den sociala verkligheten konstrueras (Börjesson, 2003). 

Wittgenstein (1992) utgår från helheten, det vill säga språket och de sammanvävda processerna, när 

han talar om ”språkspelet”. Enligt Börjesson (2003) behöver forskarens språkspel studeras som ett 

bland många andra möjliga språkspel, trots att forskarens språk är dolt i maktrelationer och anses ha 

högre status än många andra. Även forskningens utsagor bygger på överläggningar med andra 

tolkningar av verkligheten (ibid.). 
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Språkets betydelse i skolan 

Persson (2004) menar att språket och texten, på ett medvetet eller omedvetet sätt, kan få ett väsentligt 

inflytande över hur elevens livssituation förstås, samt att den skrivna texten i åtgärdsprogram kan 

uppfattas som ett tecken på en form av maktutövande. Eftersom arbetet med åtgärdsprogram bland 

annat syftar till att underlätta kommunikationen med hemmen, är det således oerhört beaktansvärt att 

använda ett språk som är begripligt för alla inblandade, fortsätter Persson. Han anser dessutom att 

”lärare och andra befattningshavare i skolan ofta visar sig vara tämligen omedvetna om språkets och 

textens komplexitet, kraft och påverkanspotential.” (Persson, 2004, s. 109). På liknande sätt tar 

Andreasson (2007) upp det professionella språket, med tillhörande expertuttryck, som kan utesluta och 

skapa barriärer för eleven och dennes föräldrar vilka därmed inte känner sig delaktiga i upprättandet av 

elevplanen. Genom att analysera det språkbruk som lärarna använde i elevplanerna, kunde Andreasson 

konstatera att pedagogernas moraliska agerande och förhållningssätt på detta sätt kom till uttryck. Hon 

menar därför att det skrivna ordets makt behöver lyftas fram och medvetandegöras för de pedagoger 

som har till uppdrag att skriva åtgärdsprogram och andra elevplaner (ibid.).  

Etiska överväganden i språket tas även upp av Greve (2003) i och med hennes beskrivning av språket 

som ett kategoriseringssystem. Hon beskriver svårigheten med att se bortom den språkliga 

förutsägbarheten när vi reflekterar över den andres okränkbarhet. Greve menar att när vi beskriver 

någonting så sätter vi det i en kategori, vilket i sin tur innebär att det vi beskriver avgränsas från allt 

som inte passar in där. Denna snäva definition stämmer även in på när vi beskriver en annan 

människa, vilket inte alltid är en harmlös handling, enligt Greve. Hon påstår således att när vi inte 

lyckas skilja mellan att beskriva och att kategorisera, riskerar själva beskrivningen att bli ett maktbruk 

och indirekt ett förnekande av den andres yttersta värde och värdighet (ibid.). 

Brukandet av personliga pronomen – att personifiera och depersonifiera 

Shotter (1989) förespråkar en så kallad social skyldighet (social accountability), och syftar därmed på 

det faktum att vi är tvungna att tala bara på redan vissa etablerade sätt. Detta för att kunna möta de 

krav som ställs på oss genom vårt behov av att upprätthålla vår status som ansvariga 

samhällsmedborgare. Shotter vidhåller att ”[…] we are all embedded within a dominant social order 

which we must, to some extent at least, continually reproduce […]” (ibid., s. 142). Vidare kommer 

detta till uttryck i användandet av olika personliga pronomen. Shotter (1989) menar att ett användande 

av tredjeperson, (hon, han, den/det), kan ifrågasättas då det ger uttryck för en passiv röst som bland 

annat saknar intresse samt egna åsikter och önskemål. Första och andra person (singular eller plural) är 

däremot alltid personifierade, vilket innebär att den ene har en skyldighet att närvara och kontinuerligt 

bemöta den andres uttalanden. Tredje person har följaktligen inte några sådana skyldigheter, enligt 

Shotter. Han menar att det avpersonifierade språkbruket även kan relateras till forskningen i stort, där 

kravet på att vara ”vetenskaplig” utgår från att tredjepersonsformen och den passiva talarrösten 

används (ibid.). Persson (2004) tar på liknande sätt upp forskares vetenskapliga textproduktion och 

menar att syftet med att kommunicera forskningsresultat även handlar om texten som sådan, vilken är 

minst lika viktig när det gäller forskarens kompetens eller för att försvara den egna uppfattningens 

övertag i förhållande till andras. Börjesson (2003) hävdar dock att det finns en strävan att frångå denna 

form av ”myndighetston”. Han har gått igenom och analyserat innehållet av skolors presentationssidor 

på internet, närmare bestämt skolans offentliggöranden av dess förehavanden genom rektorns röst 

(”rektor har ordet”). Enligt Börjesson förekommer där ett mer informaliserat språk då rektorerna 

använder ett demokratiserat tilltal i sina beskrivningar av skolan (till exempel genom upprepandet av 
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pronomenet ”vi”). Ambitionen syftar till att komma ”närmare folket” och på så sätt utjämna hierarkin i 

samhället, menar Börjesson (ibid.). 

Formulera och läsa textdokument 

En otydlig skrivning av åtgärdsprogram leder till att elever och föräldrar får det svårt att medverka på 

ett bra sätt (Öhlmér, 2009). Språket bör därutöver enligt Andreasson (2007) ses som något som 

produceras i stunden och inte som något som återger ”sanningar” om vår närmaste miljö. På samma 

sätt menar Börjesson och Palmblad (2007) att när språket betraktas som en aktivitet och inte som ett 

färdigt system, framkallar eller utgör språket vår verklighet. 

Språkhandlingar gäller även hur man läser och tolkar en text (Säfström, 1999). En texts läsbarhet är 

summan av dess språkliga egenskaper, vilket i sin tur påverkar i vilken grad texten är tillgånglig för 

läsaren (Björnsson, 1968). På 1960-talet utvecklade pedagogforskaren Carl-Hugo Björnsson det så 

kallade LIX, läsbarhetsindex, vilket bygger på följande matematiska formel: meningslängden + långa 

ord = LIX.  Meningslängden får man om man räknar ut det genomsnittliga antalet ord som finns i en 

mening, medan procenttalet långa ord utgår från ord som har mer än sex bokstäver. (Numera går 

denna matematiska formel att snabbt räkna ut genom att ta hjälp av följande hemsida: 

http://www.lix.se). Björnsson (1968, s. 89) har även utformat en LIX-tolk, där en texts svårighetsgrad 

bestäms utifrån följande värden: 

 LIX Beskrivning 

 20 Mycket lätt 

 30 Lätt 

 40 Medelmåttig 

 50 Svår 

 60 Mycket svår 

För att sätta dessa LIX-värden i relation till olika texttyper, presenterar Josephson, Melin och Oliv 

(1990) några viktiga nyckeltal. Ett LIX-värde på 27 bedöms som barn- och ungdomsböcker, medan 

facklitteratur värderas till ett LIX-värde av 56. Däremellan finner vi skönlitteratur på ett LIX-värde av 

33, dags- och veckopress med LIX-värdet 39 samt saklitteratur med LIX-värdet 47 (ibid.). 

Melin (2001) hävdar att trots att det finns enkla mätmetoder för lättlästa texter, är de inte förankrade i 

teoriernas värld i någon högre grad. Däremot påstår han att LIX-mätningar är en mycket pålitlig metod 

för att bestämma texters läsbarhet. Så länge man inte medvetet eller omedvetet försöker lura LIX, till 

exempel genom att skriva om texter så att LIX-värdet blir lägre, menar Melin att texter med ett högt 

LIX-värde, troligtvis också är svåra. LIX tar dock inte hänsyn till textens andra egenskaper, såsom 

utseendet i form av layout och teckenstorlek (Hagman, 2004). Trots att Björnssons formel använts 

mycket har den även fått en hel del kritik (Lundberg & Reichenberg, 2008). Då uträknandet av LIX 

bland annat utgår från andelen svåra ord, där svåra ord räknas som ord med mer än sex bokstäver, 

utgörs kritiken av att ord kan vara ovanliga även om de är korta (ibid.). Även Björnsson (1968) själv 

har en kritisk hållning till det egna mätinstrumentet, och menar att när index tolkas måste det sättas i 

relation till vem läsaren är samt vilka läskvalifikationer han eller hon har. 

Fastän Björnsson (1968) menar att instrumentet är ämnat för att mäta svårighetsgraden hos löpande 

text, konstaterar han samtidigt att det ibland kan vara befogat att även pröva kortare texter. När man 
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prövar en kortare text bör man dock inte generalisera utifrån prövningsresultatet, tillägger Björnsson 

(ibid.). 

Framtida arbete kring skrivandet av 

åtgärdsprogram 

För att förbättra samarbetet mellan berörda vid upprättandet av ett åtgärdsprogram slår Öhlmér (2009) 

ett slag för konkret skrivning, det vill säga själva åtgärdsblanketten och den tillhörande texten ska vara 

tydlig och enkel. Dessutom föreslår hon att pedagogiska termer som kan vara svåra för exempelvis 

föräldrar och elever att förstå, bör förtydligas i en bilaga där en lista kan göras med ordförklaringar. 

Det gäller för lärare och övrig personal i skolan att reflektera över att namn på metoder och begrepp 

kan upplevas som konkreta av dem som arbetar i den miljön, men att det för den okunnige eller 

omedvetne kan bli otydligt eller helt oförståeligt (ibid.). För övrigt betonar Ahlberg (2001)) att lärare 

efterlyser klart formulerade strategier för åtgärdsprogrammets upprättande, utvärdering och dess 

tillhörande information. 

Asp-Onsjös (2006) uppfattning angående åtgärdsprogrammets införande är att det aldrig fördes någon 

mer genomgripande debatt kring hur arbetet med åtgärdsprogram skulle kunna fungera i en komplex 

skolpraktik. Någon direkt fortbildning för att klara denna uppgift fick inte lärarna heller, fortsätter 

Asp-Onsjö, utan de förväntades kunna formulera åtgärdsprogram på eget bevåg samt kunna 

argumentera för rimligheten i denna form av dokumentation i mötet med elever och deras föräldrar 

(ibid.). Persson och Andreasson hävdar att det råder delade meningar, både bland personal och bland 

föräldrar, om åtgärdsprogrammen är skrivna på ett sätt som gör att alla kan ta del av och förstå dem 

(Skolverket, 2003). Författarnas studie visar även på en betydande variation mellan de deltagande 

skolorna. Det framkommer att lärare till att börja med efterlyser mer utbildning för åtgärdsprogram 

(ibid.). Andreasson (2007) understryker vikten av att ansvariga pedagoger, som har till uppgift att 

skriva åtgärdsprogram, får rätt utbildning. Hon menar att dokumentets innehåll och språkliga 

utformning kan få väsentliga och möjligen oväntade konsekvenser för den särskilde elevens 

identitetsskapande och med detta framtida liv (ibid.). För att kommunikationen och begripligheten ska 

kunna öka föreslår även en av lärarna ett mer enhetligt och tydligt språk (Skolverket, 2003).  



 15 

Metod 

Forskarens roll 

Bryman (2002) menar att samhällsforskaren alltid ger sin egen vinkling av all data som analyserats, 

vilket innebär att de slutsatser man kommer fram till utifrån till exempel textanalys, alltid är en 

reflektion av ens egna personliga tolkningar. Forkby (2007) hävdar att som forskare råder man dock 

inte helt och hållet över vilka samhälleliga kategorier man mer eller mindre går och bär på eller 

förutsätts vara bärare av. Forkby anser vidare att även om forskare kommer att inverka på 

forskningsprocessens resultat, är det inte bättre att avstå från att försöka komma vissa grupper nära. 

Däremot kräver denna form av närmande ett betydande mått av självreflektion och analys för att kunna 

skapa en relation mellan forskare och ”beforskade” (ibid.). Detta gäller till exempel när forskaren gör 

något själv med urval, meningssammanhang och språklig struktur, det vill säga är (med)skapare av 

diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007). Dessutom menar Lahdenperä (1997) att de personliga 

tolkningarna som speglas av forskarens bakgrund och intressen inte behöver utgöra ett hinder för 

forskningsprocessen. Hon hävdar att känslor och känslomässig närhet till forskningsområdet snarare 

kan innebära lyhördhet för det område som ska studeras närmre. Samtidigt bör forskaren inte vara 

omedveten om vilka begränsningar den egna bakgrunden kan ha för forskningsresultatet (ibid.). 

Val av metod – intervju och textanalys 

Denna uppsats är en genomgående kvalitativ studie, baserad på intervjuer och textanalyser, vilka 

kompletterar varandra i strävan att nå en bredare bild och förståelse av det studerade 

forskningsområdet. Textanalysen i denna studie ämnar belysa intervjuresultaten ur ett ytterligare 

perspektiv. Bryman (2002) menar till exempel att man som forskare inte kan utgå ifrån att skrivna 

dokument består av objektiva beskrivningar av en situation eller ett förlopp. Kopplat till denna studie 

bör textanalysen således inte tas ur sitt sammanhang utan snarare ses som ett tänkbart förklarande eller 

förtydligande till några utvalda intervjuutsagor.  

Det kontinuerliga mötet mellan sociala aktörer där sociala företeelser och deras mening kommer till 

stånd, nämner Bryman (2002) som konstruktionism. Detta synsätt innebär dels att sociala fenomen och 

kategorier skapas via socialt samspel, dels att de ständigt revideras och bearbetas (ibid.). Lahdenperä 

(1997) har bland annat en socialkonstruktivistisk inriktning i sin avhandling där hon granskar ett antal 

texter och gör en grundlig textanalys. Hon menar att hon i detta arbete haft som mål att konstruera ny 

kunskap genom att finna mönster av tänkesätt och attityder samt åskådliggöra diskursiva uppfattningar 

och bärande meningssystem (ibid.). Med konstruktionismen, eller den sociala konstruktivismen, i 

åtanke bör följaktligen användandet av intervju och textanalys ses som ett resultat av ett socialt 

samspel, där olika teman och kategorier konstruerats och reviderats så länge forskningsstudien pågått 

och ett resultat har presenterats. 

Intervju som metod 

Utifrån det kvalitativa perspektivet har bland annat inspiration hämtats från fenomenologin som söker 

förstå sociala fenomen utifrån deltagarnas egna perspektiv (Kvale, 1997). Detta kan även kopplas till 
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klargörandet av förståelsen för den kvalitativa forskningsintervjun där man fokuserar på hur de 

intervjuade upplever sin livsvärld (ibid.). Bryman (2002) tillägger att det i stor grad handlar om 

förmågan hos forskaren att sätta sina egna förutfattade meningar inom parentes när det gäller att förstå 

hur individer skapar mening i sin värld. När forskaren och informatören möts skapar de berättelser 

tillsammans (Börjesson, 2003). För att det över huvud taget ska bli en historia är tolkningen i det 

sammanhanget en nödvändighet. Kraven är även att det skapas ett sammanhang och en mening med 

det förgångna (ibid.). Kvale (1997) menar dock att det i samtalet i en forskningsintervju råder en 

bestämd maktasymmetri genom att intervjuaren preciserar situationen, presenterar samtalsämnena och 

styr intervjuförloppet genom ytterligare frågor. Börjesson (2003) hävdar att ingen fråga är ett objektivt 

verktyg för att få reda på hur det förhåller sig ute i verkligheten. Han menar vidare att frågandet alltid 

befinner sig inom någon diskursiv omfattning, en diskurs som både intervjuaren och den intervjuade 

förväntas dela (ibid.). 

Liksom Kvale (1997) betonar att en forskare blir klokare under processens gång, finns här ett fokus att 

som intervjuare försöka vara vaksam över i vilken grad man påverkar och styr situationen. Under en 

kvalitativ intervju är det därför, enligt Bryman (2002), viktigt att tänka på att vara flexibel. Bland 

annat nämner han vikten av att vara vaken för det intervjupersonen säger eller följa upp intressanta 

teman som dyker upp. Flexibilitet handlar även om att kunna hantera situationen om tekniska problem 

med till exempel inspelningsapparaten uppstår. Ytterligare en aspekt som Bryman nämner är att som 

intervjuare vara uppmärksam på spontana eller självmanta beskrivningar. Så snart inspelningen är över 

fortsätter ofta intervjupersonen att tala om ett visst tema, vilket således skulle vara intressant och 

viktigt för intervjun (ibid.). Dessa beskrivna exempel om flexibilitet och intervjutekniker handlar om 

det Kvale (1997) framställer som att förbättra kvaliteten på intervjuerna. Enligt honom handlar det 

emellertid inte bara om att utgå från en bättre intervjuteknik eller en bättre utformning på intervjuerna, 

utan det handlar minst lika mycket om att från början ha en genomtänkt bild av undersökningens ämne 

och syfte (ibid.). 

Intervju som metod stöter ibland på kritik då det inte går att generalisera utifrån 

intervjuundersökningarnas resultat eftersom intervjupersonerna är för få (Kvale, 1997). Detta innebär 

således att resultatet av denna studie inte kommer att kunna generaliseras till att inbegripa några större 

grupper. Det ger emellertid kunskap om de undersökta objekten, vilket överensstämmer med Brymans 

(2002) tes om att resultaten från kvalitativ forskning ska generaliseras till teori snarare än till 

populationer. 

Textanalys som metod 

Gustavsson (2000) talar om det teoretiska steget i den erfarenhetsöverskridande tolkningen, där 

forskaren överskrider informanternas eget perspektiv för att deras erfarenheter ska kunna kategoriseras 

och jämföras med andra. Vidare menar Gustavsson att de meningar och betydelser man söker i 

tolkningen måste studeras indirekt genom mer eller mindre direkta uttryck, som till exempel texter och 

inspelade utsagor (ibid.). Detta motiverar valet av textanalys som en kompletterande metod till de 

kvalitativa intervjuerna. En relevant aspekt i detta sammanhang är således att söka granska hur den 

skrivna texten i redan upprättade åtgärdsprogram egentligen ser ut. Bryman (2002) nämner begreppet 

textanalys i form av till exempel kvalitativ dataanalys, där hermeneutiken kan sägas beröras då denna 

form av analys beror på den kontext i vilken texterna skapades. Avsikten med denna kompletterande 

textanalys är att söka göra en ytterligare jämförelse och analys av hur väl intervjuresultaten, och 

följaktligen de åsikter som där framgår, stämmer överens med den utformade texten i de faktiska 

åtgärdsprogrammen. Ödman (1995) beskriver en vidare aspekt av hermeneutiken, och menar att denna 
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inriktning bygger både på människans rationalitet (förnuft) och irrationalitet (känsla). Ödman påstår 

även att hermeneutikens främsta verktyg är språket, både i form av verbal kommunikation och 

vetenskapliga skrifter. När språk skapas och redigeras behöver således både känsla och förnuft komma 

till sin rätt, avslutar han (ibid.). 

En viktig utgångspunkt när det gäller själva textanalysen är att åtgärdsprogrammen inte kan beskrivas 

eller analyseras generellt eftersom de är knutna till de sammanhang där de verkar (Andreasson, 2007). 

En fullständig analys av all den information som en text kan innehålla är däremot inte möjlig, enligt 

Lahdenperä (1997). Hon menar att forskarens vetenskapliga antaganden och syften för 

undersökningen påverkar dennes analys genom en selektiv fokusering på några aspekter (ibid.).  

Bryman (2002) menar att en kvalitativ innehållsanalys troligen är det vanligaste tillvägagångssättet när 

man vill göra en kvalitativ analys av dokument. Han jämför denna metod med traditionell kvantitativ 

innehållsanalys som innehåller ett antal i förväg bestämda kategorier som används på källorna. I den 

kvalitativa innehållsanalysen däremot försöker forskaren hela tiden revidera de teman eller kategorier 

som gallras ut när man går igenom dokumenten (ibid.). I föreliggande studie har detta inneburit att de 

teman som intervjuerna utgått ifrån enbart har använts som utgångspunkt (se bilaga 2), för att sedan ha 

reviderats i analysen av både intervjuresultaten och de avidentifierade åtgärdsprogrammen. Man kan 

koppla detta till det Hellspong (2001) beskriver som en kritisk eller ideologikritisk textanalys. Själva 

syftet med denna metod är att undersöka en texts sociala och ideologiska funktion. Hellspong menar 

att det handlar om att bli medveten och att synliggöra en undertext under framställningens yta (ibid.). 

De teman som diskuterats med intervjudeltagarna röjer ibland olika sociala strukturer och 

maktförhållanden som kan vara värda att analysera vidare. Detta kan dock inte ske utan en vidare 

kontext, det vill säga ett visst sammanhang. Forkby (2007) lyfter fram just denna kontext och anser att 

hur den visas och skapas i kommunikationen mellan aktörerna är det som är grundläggande. 

Kontexten i denna studie utgörs av de avidentifierade åtgärdsprogrammen. Hur de skriftliga 

dokumenten uppfattas utifrån utformning och språkliga innehåll åskådliggörs och skapas i mötet och 

samtalet med de enskilda intervjupersonerna. 

Undersökningsgrupper 

Kvale (1997) anser att i kvalitativa studier är det i regel helt ointressant med representativa urval. 

Enligt Bryman (2002) är emellertid frågan om hur man kan få fram ett representativt urval viktigt när 

det gäller kvantitativa studier, eftersom urvalet, eller samplet, anses spegla populationen på ett korrekt 

sätt. Vid kvalitativa studier vill man istället få en så stor variation som möjligt (Kvale, 1997). Kvale 

menar att urvalet helst ska vara heterogent inom den bestämda homogeniteten. Han slår därför ett slag 

för ett så kallat strategiskt urval som i stort sett garanterar variation i urvalet. Strategiskt urval, i 

motsats till representativt urval, är en metod som i stort sett garanterar variabler eller kategorier som är 

av teoretisk betydelse. Genom att systematisera urvalet av intervjupersoner får man således tag på det 

man har som målsättning att få tag på (ibid.). Detta kan även liknas vid Brymans (2002) förklaring av 

bekvämlighetsurval, vilket görs på grund av lättillgänglighet för forskaren. På liknande sätt som Kvale 

(1997) jämför kvantitativa respektive kvalitativa studier när det gäller urval, menar även Bryman 

(2002) att bekvämlighetsurval inte rör frågor om representativitet, utan snarare har som mål att göra en 

mer ingående analys. Med andra ord har intervjudeltagarna i denna studie valts ut utifrån ovanstående 

teorier om strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Strategin har bestått av att hitta villiga och 

intresserade deltagare som representerar olika grundskolor, dock inom ramen för ett begränsat 

geografiskt område.  
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När det gäller antalet hävdar Trost (2005) att det i kvalitativa sammanhang är ointressant hur många 

personer som deltar, det viktiga är att man har funnit ett givet mönster.  Kvale (1997) anser att hur 

många intervjupersoner som bör delta i undersökningen beror på dess syfte. Det normala antalet i 

intervjustudier ligger mellan 5-25 personer (ibid.). Trost (2005) menar att frågan om hur stort urvalet 

ska vara är lätt att besvara när det gäller kvantitativa studier. Både Trost (2005) och Kvale (1997) tar 

upp tids- och resursaspekten som viktiga faktorer för urvalet vid kvalitativa studier. Vidare påstår 

Trost (2005) att man som forskare bör begränsa sig till ett litet antal intervjuer, det vill säga att ett fåtal 

är att föredra för det mesta. Trost anser dessutom att ett för stort antal gör materialet besvärligt att 

hantera och att man därför riskerar att inte mäkta med det arbete som följer, det vill säga både få en 

överblick och samtidigt kunna upptäcka alla viktiga delar som förenar eller som skiljer (ibid.). Även 

Kvale (1997) slår ett slag för att många undersökningar vinner på att ha färre intervjuer eftersom det 

ger mer tid över för förberedelser och analyser av intervjuerna. 

Urval 

I föreliggande studie är sammanlagt tre rektorer och två lärare i tre grundskolor inom två angränsade 

storstadskommuner föremål för intervjuer och uppsamling av åtgärdsprogram. Själva studiematerialet 

utgörs av fem intervjuade representanter från skolan: tre rektorer (varav en biträdande rektor), en 

speciallärare och en ämneslärare samt nio avidentifierade åtgärdsprogram, tre dokument från varje 

skola. Urvalet av skolor och åtgärdsprogram är även baserat på en bestämd inriktning på de äldre 

årskurserna, i detta fall år 5-9. Skola A är en kommunal F-9-skola belägen i den ena 

storstadskommunen. Skolan handhar både reguljära klasser och klasser med rörelsehindrade elever 

från ett stort upptagningsområde. I skola A har en biträdande rektor och en speciallärare intervjuats. 

Skola B är ett mindre föräldrakooperativ, även den en F-9-skola, placerad i samma storstadskommun 

som skola A. I skola B har endast en rektor deltagit i en intervju, det vill säga ingen 

(special)lärare/pedagog har, trots upprepade påtryckningar, haft möjlighet att ställa upp. Skola C är en 

kommunal 6-9-skola som finns placerad i en angränsande storstadskommun till skola A och B, och 

som dessutom utmärks med en särskild profil eller inriktning. I skola C har en rektor och en 

ämneslärare intervjuats. 

Intervjupersonerna är enbart kvinnor, vilket innebär att det inte har gjorts någon jämförelse mellan 

könen. Däremot har en jämförelse gjorts mellan olika teman som framkommer i intervjuerna och ett 

urval av överensstämmande teman i de skrivna dokumenten, det vill säga åtgärdsprogrammen. 

Programmen har i sin tur handplockats av respektive rektor i de tre olika skolorna samt av 

specialläraren i skola A. Dessa dokument har dock valts ut utifrån vissa önskemål, en önskan om 

variation när det gäller årskurs, kön och orsak till upprättande av de olika programmen. De flesta 

dokumenten överlämnades personligen vid själva intervjutillfället. I skola A önskade man dock om 

mer tid att få välja ut ett antal åtgärdsprogram utifrån de önskemål som lades fram, vilket föranledde 

att de skickades via post en kort tid efter intervjuerna med rektor respektive speciallärare. Alla 

intervjudeltagarna har på ett eller annat sätt deltagit vid upprättandet av ett eller flera åtgärdsprogram 

som sedermera blev föremål för vidare analys. Övriga åtgärdsprogram är skrivna av andra 

(special)lärare/pedagoger inom respektive skola. Granskningen innefattar enbart det upprättade 

åtgärdsprogrammet med i huvudsak målbeskrivningar och åtgärdsförslag för eleven. Den inbegriper 

således varken utredning eller kartläggning som vanligtvis sker innan åtgärdsprogrammen upprättas, 

eller den uppföljning och utvärdering som sker efter det att dokumentet formulerats. 
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Datainsamlingsmetod 

Denna studie består av semistrukturerade intervjuer som i sin tur innebär att ett antal teman eller 

frågeområden använts som utgångspunkt. Som exempel kan nämnas temat delaktighet, där 

intervjudeltagarna fått möjlighet att redogöra för sin syn på själva begreppet (se vidare bilaga 2 för 

övriga teman). Bryman (2002) hävdar att semistrukturerade intervjuer används för att kunna ta sig an 

särskilda frågeställningar, vilket underlättas av intervjufrågor eller teman. Vad gäller övriga teman har 

varje intervjuperson inledningsvis getts möjlighet att få göra en egen tolkning av respektive område. 

Därefter har ett antal följdfrågor ställts utifrån de tolkningar som gjorts, men även utifrån ett visst antal 

i förväg bestämda områden som önskats undersökas närmre, till exempel hur man tolkar användandet 

av personliga pronomen i ett åtgärdsprogram. Bryman (2002) menar att om en undersökning 

innehåller flera fall, i detta avseende intervjuer och textanalyser, krävs det följaktligen ett visst mått av 

struktur för att de olika fallen ska kunna jämföras. Detta motiverar följaktligen valet av bestämda 

områden eller teman som utgångspunkt för varje intervjutillfälle. 

Intervjuguide 

En intervjuguide är en strukturerad lista över de frågeställningar som ska täckas eller behandlas i en 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2002). Även om dessa frågeställningar eller teman har en viss 

ordning, bör dock intervjuaren vara beredd på att ändra ordningsföljd (ibid.). De teman och 

frågeområden som utgjort intervjuguiden i denna studie har arbetats fram utifrån syftet och 

frågeställningarna i första hand. De valda områdena utgör även teorier som presenterats i bakgrunden 

och i tidigare forskning om åtgärdsprogram. Kvale (1997) anser att en bra intervjufråga bör bidra på 

två olika sätt: dels tematiskt i fråga om dess betydelse för forskningsämnet, dels dynamiskt i fråga om 

förmågan till samspel mellan intervjuare och intervjudeltagare. Den slutgiltiga formen av 

intervjuguiden beskrivs närmre under rubriken Provintervju. 

Transkribering 

Kvalitativa forskare intresserar sig för vad intervjupersonerna säger, likaväl som för hur de säger det 

(Bryman, 2002). Dessutom menar Bryman att för att inte riskera att bli distraherad av behovet att föra 

anteckningar om det som sägs, är det bra om man kan spela in och transkribera intervjuerna. Andra 

fördelar med inspelning och transkribering är att det skapar gynnsammare förutsättningar för att göra 

en fördjupad analys av vad människor har sagt. Det finns dock några nackdelar som Bryman påtalar, 

bland annat att intervjupersonen i fråga kan hämmas av inspelningsredskapet. En annan nackdel är att 

det är en mycket tidskrävande metod; en timmes intervju tar omkring fem eller sex timmar att 

transkribera (ibid.). Vad gäller utskrifterna, vilka är ett resultat av transkriberingen, skriver Kvale 

(1997) att dessa inte är kopior eller representationer av någon grundläggande verklighet, utan rättare 

sagt tolkande sammansättningar som verkar som lämpliga verktyg för förutbestämda syften. 

Undersökningens genomförande 

Efter att samtliga intervjudeltagare gett sitt godkännande till att medverka vid varsin intervju, 

skickades ett mail till var och en av dem med kortfattat information om intervjuns genomförande (se 

bilaga 1). Några dagar innan respektive intervju gick av stapeln, skickades ännu ett mail till 

intervjudeltagaren innehållande det huvudsakliga syftet med studien samt de teman som ämnades 

fungera som utgångspunkter under själva intervjusamtalet (se bilaga 2). Intervjudeltagaren hade i och 
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med detta utskick även möjlighet att ställa frågor om intervjuns genomförande eller om de aktuella 

frågeområdena ifall något skulle upplevas vara oklart.  

Platsen för varje intervju var mer eller mindre given då alla intervjuer skedde under den intervjuades 

arbetstid. Enligt Trost (2005) behöver miljön eller platsen för intervjun vara så ostörd som möjligt 

samt att inga åhörare ska finnas i närheten. Han varnar även för att risken för störningar vid den 

intervjuades arbetsplats är stor (ibid.). Trots detta blev överenskommelsen att genomföra intervjuerna 

på respektive intervjudeltagares arbetsplats, närmare bestämt i dennes arbetsrum. När allt kommer 

omkring anser Trost (2005) att alla tänkbara platser riskerar att utsättas för olika störningsmoment. I 

detta fall fick slutligen platsen avgöras utifrån att den intervjuade skulle känna sig trygg i miljön. 

Oavsett hur man beslutar kring var intervjun sker, är det viktigt att man i analysen av underlaget 

diskuterar lokalens inverkan på tillförlitligheten av de uppgifter man samlar in (ibid.).  

Varje intervju har tagit mellan 35-55 minuter att genomföra. Bryman (2002) skriver att variationen för 

hur lång tid en kvalitativ intervju tar är stor. I detta sammanhang tillägger han emellertid att till och 

med korta intervjuer ger viktig information. Anledningen till detta är att de människor som låter sig 

intervjuas också brukar samarbeta och vara öppna, även om de inledningsvis kan vara nervösa inför 

ljudupptagningen (ibid.). Oavsett hur lång tid respektive intervju tog att genomföra, har fokus i första 

hand funnits på att intervjudeltagaren i fråga inte ska ha avbrutits i framförandet av sina tankegångar. 

Möjligheten att få redogöra för sina åsikter utan att avbrytas av intervjuaren har således varit den 

största och främsta fokuseringen.  

Provintervju 

Den slutgiltiga karaktären och utformningen av intervjuguiden blev inte fastställd förrän två olika 

provintervjuer kommit till stånd. Kvale (1997) menar att om pilotintervjuer genomförs före de 

egentliga intervjuerna, ökar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel. Eftersom 

intervjuns utformning var en aning svår att bedöma till en början, genomfördes två typer av 

pilotintervjuer. Den första provintervjun genomfördes med en ämneslärare. Formen för intervjun 

utgjordes av mer eller mindre strukturerade frågor, utifrån vissa bestämda teman och med öppna 

svarsalternativ. På detta sätt mottogs svar på de frågor som önskades få svar på. Däremot medförde 

denna strategi att den intervjuade inte gavs utrymme att ge uttryck för ytterligare reflektioner och 

tolkningar. Enligt Bryman (2002) kan pilotstudier vara viktiga om det visar sig finnas några problem 

med frågorna, vilket det här gjorde i avseendet om möjligheten till den fria tolkningen. Av den 

anledningen genomfördes även en semistrukturerad provintervju som istället för specifika frågor 

utgick från ett antal teman eller områden som de specificerade frågorna kunde tänkas tillhöra. Den 

andra provintervjun genomfördes med en klasslärare som helt fritt fick associera vad han tänkte på när 

ett visst tema berördes, visserligen kopplat till gällande syfte och frågeställningar. Genom en närmare 

analys och genomgång av provintervjuernas resultat, vilka kompletterade varandra på olika sätt, 

bestämdes att en kombination av de båda metoderna skulle användas vid de kommande intervjuerna. 

En fördel med de strukturerade frågorna med öppna svarsalternativ var att de specifika delarna när det 

gäller språkets betydelse berördes mer ingående, vilket således inte alltid var fallet när enbart teman 

berördes vid den andra provintervjun. Bryman (2002) anser i detta sammanhang att en 

pilotundersökning därför är användbar om man vill undersöka om det finns frågor som respondenterna 

verkar ha svårt att förstå. Den semistrukturerade provintervjun gav emellertid prov på andra slags 

tolkningar av de olika huvudämnena än vad den strukturerade provintervjun gjorde. För att garantera 

så uttömmande svar som möjligt, dels för att kunna koppla svaren till gällande syfte och 
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frågeställningar, dels för att kunna göra en jämförande textanalys, valdes slutligen denna 

kombinerande intervjumetod. 

Inspelning av intervjun 

Alla intervjuer spelades in med samtycke från intervjudeltagaren. Detta påtalades vid två tillfällen: 

dels i ett inledande informationsbrev (se bilaga 1), dels som en muntlig påminnelse strax innan 

intervjun påbörjades, där den intervjuade fick en sista möjlighet att neka till att en inspelning skulle 

ske. När inspelningen av varje intervju stoppats har den intervjuade haft möjlighet att komma med 

kompletterande tillägg och funderingar. För att ta till vara på allt som den intervjuade delade med sig, 

både före, under och efter inspelning, har några minuter använts till att anteckna det sammanlagda 

intrycket av intervjun så snart denna varit gjord, det vill säga även sådant som inte går att uttyda i den 

direkta transkriberingen av materialet. Kvale (1997) anser att intervjuaren kan vara förtjänt av att ägna 

några minuter till att påminna sig och reflektera över vad man fått veta under intervjun, samt fundera 

på hur det mellanmänskliga samspelet påverkat intervjuns genomförande.  Dessa summerade tankar 

har sedan utgjort en del av de aspekter som arbetats fram i analysen av det insamlade materialet. 

Tillförlitlighet 

Medan uppfattningarna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi, utgör 

istället trovärdigheten ett av de största problemen med kvalitativa studier eller intervjuer (Kvale, 

1997). Som forskare måste man kunna visa att forskningsresultaten är trovärdiga samt att insamlade 

data har gjorts på ett sätt som är relevant för den angelägna problemställningen (ibid.). För att öka 

trovärdigheten i denna studie har intervjudeltagarna fått tillgång till transkriberingen av sin respektive 

intervju. Genom att de på detta sätt fått möjlighet att ändra eller korrigera vissa uttalanden, finns 

således en ambition att förhindra att missförstånd framläggs i studieresultatet. Bryman (2002) kallar 

förfaringssättet i kvalitativa studier för respondentvalidering eller deltagarvalidering, vilket innebär att 

forskaren förmedlar sina resultat till undersökningspersonerna för att få en bekräftelse på att den 

beskrivning som förmedlats är korrekt. 

Etiska aspekter 

En intervjuundersökning är enligt Kvale (1997) ett moraliskt företag. Det innebär att det personliga 

samspelet i intervjun inverkar på den intervjuade, och den kunskap som uppstår i detta samspel 

inverkar i sin tur på vår förståelse av människans situation (ibid.). Inför varje vetenskaplig 

undersökning ansvarar dock varje forskare för att göra en vägning av å ena sidan värdet av det 

kunskapstillskott som förväntas, mot å andra sidan de möjliga risker som kan få negativa 

konsekvenser för de berörda undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet 

beskriver de forskningsetiska principerna utifrån fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). De fyra etiska huvudkraven har 

uppfyllts enligt följande: 

1. Vid kontakten med intervjudeltagarna, skriftligt (via mail), informerades dessa om att allt 

deltagande är anonymt (informationskravet). 

2. Innan intervjuerna genomfördes, informerades deltagarna om deras rätt att avbryta intervjun när de 

helst ville, detta utan vidare ifrågasättande (samtyckeskravet). 
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3. Deltagande intervjupersoner, liksom namn på skola och övriga igenkännande namn på personer 

och platser, garanteras total anonymitet (konfidentialitetskravet). För ytterligare säkerhet har 

dessutom inspelade intervjuer förvarats så att endast intervjuaren har tillgång till dem. 

4. Insamlade uppgifter har enbart använts för forskningsändamål, vilket i praktiken innebär att 

insamlad information ej använts på annat sätt än i studiesyfte (nyttjandekravet). 

För övrigt är det viktigt att komma ihåg att forskarens person är väsentlig för den vetenskapliga 

kunskapens och de etiska avgörandes kvalitet i varje forskningsprojekt (Kvale, 1997).  

Bearbetning och analys 

För att de teoretiska förhållningssätten ska vara möjliga att tolka behöver de föras in på ett tidigt 

stadium, det vill säga innan själva analysstadiet (Kvale, 1997). Av den anledningen, och genom 

tidigare nämnda teman och frågeområden, har ett visst antal i förväg bestämda områden använts som 

riktpunkter vid genomläsningar av transkriberingarna av intervjuerna samt av de tillgängliga 

åtgärdsprogrammen. De slutgiltiga temana och ämnesområdena som presenteras i resultatet, fick dock 

sin slutgiltiga form och rubricering efter det att allt material gåtts igenom och bearbetats i ett 

ytterligare steg. Kvale (1997) påpekar att det slutgiltiga resultatet är en social konstruktion och att man 

av den anledningen inte kan ta resultatet av ett socialt samspel för givet eller glömma bort den 

ursprungliga diskursen.  

Bearbeta transkriberingar och textdokument 

Kvale (1997) redogör för fem olika metoder för intervjuanalys, där emellertid koncentrationen i denna 

studie finns på en av dem: meningstolkning. Meningstolkning innebär att uttolkaren går utöver 

struktureringen av de direkta innebörderna i en text för att utveckla strukturer och relationer. Genom 

en bestämd metodisk eller teoretisk hållning skapas följaktligen en nödvändig distans till vad som 

sägs.  

För att kunna utveckla bakomliggande strukturer och innebörder av en intervjudeltagares utsagor krävs 

även att texten kommer ordentligt på pränt. Det som kan tänkas hindra en så korrekt återgiven 

transkribering som möjligt är yttre påtagliga, så att säga mänskliga faktorer. I detta fall har denna typ 

av faktorer förekommit vid ett fåtal men ändock några konstaterade gånger under de olika 

intervjutillfällena, vilket i sin tur stundtals försvårat transkriberingen av inspelningarna. Till exempel 

har medarbetare knackat på dörren och frågat vederbörande om praktiska saker, vilket fått till följd att 

inspelningen avbrutits eller pausats. Ett annat exempel är när vederbörandes fasta telefon ringt och 

avgett signaler som försvårat avlyssningen av det inspelade samtalet. Det förblir osagt på vilket sätt 

dessa störningsmoment påverkat de olika intervjudeltagarnas utsagor, men det noteras dock att en viss 

påverkan på samtalets kontinuitet kan ha skett. 

Då intentionen med en kompletterande textanalys är att undersöka likheter och skillnader mellan de 

intervjuades utsagor och texten i några avidentifierade åtgärdsprogram, används bland annat två 

former av analysredskap i den andra delen av resultatet. Det ena analysredskapet, uträknandet av LIX 

(läsbarhetsindex), avser att påvisa skillnader i meningslängd utifrån några textutdrag. Även om bland 

andra Melin (2001) kritiserar LIX utifrån dess relativa svaga förankring till teoriernas värld, kan 

uträknandet av olika läsbarhetsvärden dock synliggöra en betydelsefull aspekt av åtgärdsprogrammets 

funktion. Det andra analysredskapet, personliga pronomen, ämnar belysa vem eller vilka som står 

bakom själva formulerandet av texten eller meningen, det vill säga hur texten i ett åtgärdsprogram 
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över huvud taget kan uppfattas. Shotter (1989) menar att en aktiv respektive passiv röst kommer till 

uttryck i användandet av personliga pronomen. Medan första och andra person (singular eller plural) 

alltid är personifierade (aktiv röst), har tredje person istället inte någon sådan skyldighet (passiv röst), 

enligt Shotter. Av den anledningen jämförs respondenternas utsagor med några textutdrag gällande 

vilken form som egentligen används. 

Framställningen av resultatet i stort 

De inledande temaområdena i resultatet kommer att bestå av enbart intervjuutsagor, närmare bestämt 

intervjudeltagarnas olika tolkningar av begrepp som relaterar till upprättandet av texten i ett 

åtgärdsprogram. Därefter följer övriga intervjuutsagor och temaområden, denna gång varvade med 

olika exempel och citat tagna från de avidentifierade åtgärdsprogrammen. 
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Resultat 

Presentation av intervjudeltagarna 

De tre olika skolorna som är föremål för denna studie beskrivs kortfattat i metoddelen. Här följer en 

kort presentation av de olika intervjudeltagarna och deras roll inom respektive skola. 

Skola A representeras av en biträdande rektor och en speciallärare som båda har lång erfarenhet av att 

skriva och arbeta med åtgärdsprogram. Den biträdande rektorn har bland annat arbetat praktiskt med 

lärarna på skolan genom att de tillsammans fått tillfälle att diskutera olika fiktiva åtgärdsprogram och i 

detta sammanhang fått komma med egna kommenterar om innehåll och utformning. Specialläraren har 

varit med sedan åtgärdsprogrammen först togs i bruk och har därför provat på en mängd olika sätt vad 

gäller dokumentets utformning och innehåll. Hon arbetar för närvarande med en mindre grupp elever 

på skolan vilka går i årskurserna fem till nio. 

Skola B företräds av rektorn för skolan som vid intervjuns genomförande har varit anställd där sedan 

höstterminens start, vilket i praktiken innebär några månader. Genom tidigare rektorstjänster har hon 

emellertid erfarenhet av att arbeta med åtgärdsprogram. På nuvarande skola har hon använt sig av 

olika avidentifierade åtgärdsprogram, vars utformning och innehåll varit föremål för diskussion vid 

olika konferenstillfällen bland lärarna. Ingen lärare/pedagog finns representerad vid skola B då ingen 

hade möjlighet att delta.  

Skola C representeras av rektorn för skolan samt av en ämneslärare. Rektorn har varit anställd vid 

skolan sedan mitten av vårterminen, vilket i praktiken innebär ungefär ett halvår vid intervjuns 

genomförande. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta med åtgärdsprogram inom ett flertal olika 

skolor. Ämnesläraren har vid intervjuns utförande varit anställd på skolan i omkring tolv år. Hon har 

sedan sin anställning på skolan varit med om att utforma och ansvara för ungefär två åtgärdsprogram 

per läsår och uttrycker att det ibland går en längre tid innan hon är med och upprättar ett program för 

en ny elev. 

Åtgärdsprogrammens utformning i stort 

Datamaterialet består, förutom av ovan beskrivna intervjuer, även av totalt nio avidentifierade 

åtgärdsprogram, närmare bestämt tre dokument per skola. Åtgärdsprogrammen är i viss mån skrivna 

utifrån respektive skolas bestämda mall, en mall som i sin tur baseras på en modell framtagen av den 

kommun som skolan tillhör. Med en i förväg bestämd mall menas att en tillämpning av respektive 

malls rubriker och deras avsedda innehåll har gjorts, vilket i sin tur arbetats fram via gemensamma 

sittningar och diskussioner med skolans personal.  

Skola A redogör i detta resultat för två olika modeller för upprättandet av åtgärdsprogram. Den ena 

modellen utgår i stort sett från kommunens mall och riktlinjer och följs av de flesta lärarna på skolan, 

medan den andra modellen är framtagen av den intervjuade specialläraren. Den modell som 

specialläraren använder sig utav är visserligen baserad på kommunens eller skolans gemensamma 

mall, men utgår i huvudsak från speciallärarens egna anteckningar om vad som behöver tas upp vid 

upprättandet av åtgärdsprogrammet med eleven i fråga. 
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Skola B utgår från kommunens mall där endast några justeringar har gjorts. Till exempel menar rektor 

att man har gjort ett förtydligande då det gäller att beskriva elevens behov, då den ursprungliga mallen 

förespråkade en värderande beskrivning av elev, vilket således ändrades av skola B till att istället 

fokusera på att beskriva elevens behov. 

Skola C presenterar tre olika typer av mallar som utgångspunkt för upprättandet av åtgärdsprogram, 

varav två används för tillfället medan den tredje är tänkt att bli den gällande mallen inom kort. Den 

första mallen har arbetats fram av lärarna på skolan och avser åtgärdsprogram som utformas när en 

elev inte når ett eller flera kunskapsmål. Den är även den mest använda modellen på skolan. Den andra 

modellen innehåller en tydligare kartläggning av elevens pedagogiska situation. Denna mall har rektor 

arbetat fram i en tidigare skola, vilken togs fram för att användas i de fall där inte den 

kunskapsbaserade mallen ansågs tillräcklig. Den tredje mallen utgörs av en ny utarbetad mall, 

framtagen av kommunens elevstöd. Denna mall är tänkt att användas av alla lärare och pedagoger i 

skola C inom en snar framtid, men har vid intervjuns genomförande inte hunnit tas i bruk. 

Diskussioner av den nya mallen har emellertid påbörjats bland skolans personal. 

Framväxandet av teman 

Denna studies olika teman har vuxit fram allt eftersom intervjumaterialet och textdokumenten 

strukturerats upp och bearbetats. För att underlätta och tydliggöra resultatet ytterligare, har 

transkriberingarna av intervjuerna bearbetats från talspråk till anpassat skriftspråk. De rubriker eller 

teman som sedermera presenteras i resultatet utgår från studiens båda frågeställningar, vilka i sin tur 

utgör preciseringar av det övergripande syftet. Den första frågeställningen, som söker utröna hur 

rektorer respektive ansvariga lärare uppfattar hur och för vem åtgärdsprogram skrivs, redogörs utifrån 

respondenternas intervjusvar och utgår således från följande rubriker: Delaktighet, Leda och styra, 

Förkunskaper samt Struktur och utförande. Den andra frågeställningen, som ämnar urskilja likheter 

och skillnader mellan respondenternas utsagor och den skriva texten i några avidentifierade 

åtgärdsprogram, redovisas genom att intervjuutsagor länkas samman med utdrag från textdokumenten. 

De rubriker som söker sammanfatta den andra frågeställningen är följande: Språkets betydelse, Elev- 

eller vuxendokument, Formellt eller icke formellt, Personliga pronomen samt Läsa och förstå. 

Resultat av intervjuutsagorna 

Delaktighet – att tolka begreppet 

Samtliga respondenter menar att delaktighet i första hand handlar om elev och föräldrars delaktighet. 

För att eleven ska kunna beskriva sin situation ser man således dennes delaktighet och närvaro vid 

upprättandet som högsta prioritet. Även föräldrars medverkan nämns som en viktig bidragande faktor 

för att upprätta och vidmakthålla ett gott samarbete mellan hem och skola. Specialläraren vid skola A 

betonar dock, till skillnad från övriga respondenter, kravet på elevens absoluta närvaro för att ett 

åtgärdsprogram över huvud taget ska kunna komma till stånd. Ibland kan eleven i fråga till och med 

önska att föräldern inte ska vara närvarande vid upprättandet, och då hörsammar specialläraren elevens 

önskemål för att ett åtgärdsprogram över huvud taget ska komma till stånd. En annan situation som 

hon nämner är till exempel de fåtal men ändock förekommande situationer då enbart föräldrarna dyker 

upp utan att eleven i fråga är med. Vid dessa tillfällen tackar hon föräldrarna för att de kom, men ber 
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dem att återkomma när även eleven, det vill säga deras barn, är närvarande vid upprättandet. 

Specialläraren är tydlig när hon säger att:  

Utan elevens närvaro och delaktighet kan ett upprättande av ett åtgärdsprogram ej äga rum.  

Ämnesläraren i skola C uttrycker på liknande sätt vilken betydelse eleven har i och med upprättandet 

av själva åtgärdsprogrammet i och med påståendet: 

Är inte eleven med på noterna, då kan vi lika gärna lägga ner det hela på en gång. 

Biträdande rektor i skola A anser att det är självklart att eleven ska vara med i den mån det går, men 

att det samtidigt kan uppstå tillfällen då varken elev eller föräldrar dyker upp, trots upprepade 

påtryckningar från skolans sida. Hon framhåller i detta sammanhang skolans skyldighet att upprätta 

programmet och vidta vissa nödvändiga åtgärder, trots uteblivande närvaro av elev och/eller föräldrar. 

Samtidigt tillägger hon att bristande närvaro bör noteras så att det finns dokumenterat ifall man i 

efterhand behöver se över hur förfarandet har gått till. 

En annan tolkning av begreppet delaktighet avser hur åtgärdsprogrammet är tänkt att användas i 

praktiken. Här framkommer framför allt två olika perspektiv: det ena utgår från att dokumentet ska 

användas som ett verktyg av elev och lärare i olika undervisningssituationer, medan det andra handlar 

om en anpassning av dokumentet för att kunna användas vid extra resursansökningar. Det första 

perspektivet handlar i stora drag om att eleven behöver vara delaktig för att förstå de mål och åtgärder 

som deltagande aktörer kommer överens om. Det andra perspektivet fokuserar på rektors roll vid 

upprättandet. Denna studie visar att rektor inte alltid deltar vid själva upprättandet, men att hon ändå 

alltid skriver under och godkänner de mål och åtgärder som beskrivits i dokumentet. Ämnesläraren i 

skola C konstaterar betydelsen av att rektor är medveten om vad som händer och samtidigt är lite 

bestämmande genom att styra upp situationen när det behövs. Hennes beskrivning av rektorns roll kan 

sammanfattas genom följande citat: 

Rektorn är någon som kan hålla i trådarna, som kallar till möten och har kontakt med kurator och 

andra personer som behöver vara inblandade – hon är spindeln i nätet helt enkelt. 

Av studierna framkommer även att ett godkännande av rektor handlar framför allt om det behöver 

tillföras ytterligare (ekonomiska) resurser.  

Leda och styra – ett sätt att medvetandegöra 

Medvetenhet och påverkan innefattar såväl elevens medvetenhet om sina styrkor och svagheter, som 

lärarnas och därmed även skolans förutsättning och förmåga att inleda och styra själva samtalet när ett 

åtgärdsprogram upprättas. Vid frågan om vem som skriver själva åtgärdsprogrammet svarade alla 

respondenterna att det oftast är en ansvarig lärare/pedagog som håller i pennan. Det råder alltså inga 

tvivel om att det är en vuxen person som noterar och skriver ner det som sägs och beslutas mellan 

deltagande parter. Biträdande rektor i skola A menar att det blir mera substans och mer kortfattat om 

en vuxen skriver. Hon anser att man på detta sätt: 

 […] säkerställer innehållet så att det ändå ligger på en viss nivå, att det blir ett professionellt sätt att 

skriva på helt enkelt. 

Specialläraren vid skola A hävdar att även om det är hon som håller i pennan, är formuleringarna helt 

och hållet elevens egna. Hon menar att hon vid upprättandet behöver:  

 […] vara så pass medveten att jag ställer de rätta frågorna – för att få de rätta svaren från eleven, det 

vill säga att vi får fram problemen, svårigheterna.  
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Specialläraren tillägger dock att detta utvecklande arbetssätt att få eleven själv att formulera sina 

behov och mål tar tid, men att den tiden lönar sig då det blir elevens dokument och ingen annans. 

Rektor i skola B medger att:  

 […] om man ska få effekt för eleven vore det en intressant tanke att låta eleven själv skriva och 

formulera texten i åtgärdsprogrammet.  

Samtidigt menar hon dock att åtgärdsprogrammet ska fungera som ett verktyg både för eleven och för 

läraren, vilket innebär att även läraren måste kunna känna sig bekväm med texten och kunna använda 

dokumentet i sin planering. Ytterligare ett dilemma som denna rektor påtalar är att dokumentets 

utformning påverkas av hur det är tänkt att användas i praktiken. Balansgången är svår då 

åtgärdsprogrammet vissa gånger används både för att söka resurser, vilket mer eller mindre kräver ett 

språk ur ett vuxenperspektiv, samt som ett verktyg i vardagen där både elev och lärare ska kunna 

förstå dess innehåll. 

Rektor i skola C och specialläraren i skola A talar särskilt om att medvetandegöra eleven som en 

viktig del i att påverka själva utformandet av åtgärdsprogrammet. Rektor i skola C beskriver att eleven 

behöver vara medveten om vilka områden han eller hon behöver stöd i, och betonar därför att det 

ibland behövs extra stöd och hjälp av exempelvis en kurator på skolan. Specialläraren i skola A 

beskriver att när man försöker medvetandegöra eleven om dennes behov och svårigheter, handlar det 

först och främst om att som lärare vara väl förberedd och själv vara medveten om de frågor som ställs 

till eleven. Hon påstår även att eleven själv alltid vet vad han eller hon behöver förbättra, men att det 

hänger på hur läraren eller pedagogen i fråga leder och styr samtalet. Specialläraren betonar emellertid 

att hon inte får bli för styrande så att det hämmar elev eller förälder att berätta hur de upplever 

situationen. Däremot ger hon ett exempel där hon anser sig behöva styra lite mer: 

 […] det är i de situationer då föräldern i fråga mer eller mindre skäller på sitt barn och börjar ”veva 

på” när man ska skriva ett åtgärdsprogram. Det stoppar jag alltid då vi måste tala om hur vi ska lösa 

situationen på ett konstruktivt sätt. 

Specialläraren är emellertid noggrann med att tillägga att det gäller att inte bli alltför styrande, utan 

snarare vara medveten om att styra samtalet i rätt riktning och hålla det på en konstruktiv nivå. Detta 

uttrycker även ämnesläraren i skola C när det gäller hur hon, utifrån sin yrkesroll, är med och påverkar 

situationen: 

Jag behöver vara medveten om att kunna ta ett steg tillbaka och verkligen komma ihåg att lyssna 

ordentligt och höra så att elev och föräldrar är med. 

Förkunskaper – att ligga steget före 

Samtliga respondenter förespråkar behovet av att en pågående dialog förs på skolan mellan all berörd 

skolpersonal när det gäller åtgärdsprogrammet utformning. De ger alla olika exempel på sammanhang 

när dessa slags dialoger kan vara lämpliga att föra. Rektor i skola C menar att alla lärare har en så 

kallad arbetslagstid där den främsta uppgiften består av att man diskuterar och ser över elevstödet samt 

håller varandra uppdaterade. Rektor i skola B påstår även att när det gäller dialogen på skolan kan man 

som rektor bli ganska styrande och kan därför påverka bilden och betydelsen av hur viktigt det är att 

man funderar kring upprättandet av åtgärdsprogram. Samtliga rektorer i denna studie framhäver även 

flertalet gånger den skyldighet rektorn eller skolledningen har att se till att dels följa de lagar och 

regler som finns, men även att ge lärarna de verktyg de behöver i detta arbete. Som biträdande rektor i 

skola A uttrycker det:  

Det är viktigt att man försöker ligga lite före hela tiden och att man har en debatt med lärarna.  
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Att ligga steget före handlar bland annat om att se till att åtgärdsprogrammet är framåtsyftande och att 

det blir utvärderingsbart. Rektorerna i denna studie påpekar upprepade gånger vikten av det ansvar de 

besitter, inte bara att se till att ett åtgärdsprogram upprättas, utan således även ansvara för att det fyller 

rätt funktion – från början till slut. 

Förutom pågående dialog och diskussion ute i skolorna, nämner ingen av respondenterna att någon 

särskild utbildning förekommit när det gäller upprättandet av åtgärdsprogram. Ämnesläraren i skola C 

förklarar att kunna skriva åtgärdsprogram:  

 […] är något man fått lära sig allt eftersom. Man har vetat att det finns en modell att utgå ifrån, men 

eftersom man inte skriver dem alltför ofta kan man ibland bli osäker på tågordningen. 

Det ämnesläraren däremot betonar är stödet från kollegorna: 

Tack och lov kan vi stötta varandra i kollegiet väldigt mycket. 

Betydelsen från kollegiet innebär att de varje vecka går igenom och diskuterar hur situationen ser ut 

för tillfället, till exempel om det är någon elev de behöver hålla ett extra öga på.  

Struktur och utförande 

Oavsett vilken mall man har bestämt att följa, påpekar varje respondent betydelsen av att följa en 

bestämd struktur eller ordning när ett åtgärdsprogram upprättas. I skola C har man för närvarande tre 

olika mallar i omlopp, varav två är dem man följer för närvarande, medan den tredje är tänkt att ersätta 

övriga två inom en snar framtid. Rektor i skola C menar att det kommer att bli en hel del arbete för 

personalen i skolan att lära sig använda den nya mallen, men att den ändock har sina fördelar. Om alla 

skolor i kommunen utgår från en gemensam mall underlättar det hanteringen av åtgärdsprogram när 

elever flyttar mellan olika skolor, det fria skolvalet. Rektor i skola C upplever att:  

Särskilt i vår kommun flyttar eleverna väldigt mycket. 

Dessutom menar hon att det då kan vara bra att de utgår från en gemensam mall. 

Rektor i skola B förtydligar valet av att följa kommunens mall och menar att det är till kommunen man 

skickar resursansökningarna. Hon menar att även om de har friheten att göra lite annorlunda när det 

gäller utformandet av själva åtgärdsprogrammet inom skolan, har man ändå valt att följa kommunens 

modell och förklarar därmed:  

Vi har en känsla av att det är lättare att det blir likvärdigt bedömt i resursansökningarna om vi följer 

samma dokument. 

De i förväg bestämda rubrikerna anses både förtydliga strukturen på själva dokumentet, men framför 

allt vara vägledande när det gäller utförandet av åtgärdsprogrammet. I anslutning till att ett 

åtgärdsprogram upprättas, betonar flera av respondenterna vikten av att man noggrant noterar vem 

som ansvarar för vilken åtgärd till exempel. Biträdande rektor i skola A gör gällande att i förväg 

bestämda huvudpunkter garanterar att viktiga faktorer tas upp för diskussion, exempelvis beslut om 

uppföljningsdatum, men att rubrikerna samtidigt ska kunna ändras eller anpassas till situationen. 

Som tidigare nämnts är det oftast en lärare, eller annan vuxen, som antecknar de redogörelser och 

beslut som kommer till stånd under upprättandet av ett åtgärdsprogram. Respondenterna vittnar 

emellertid om något skilda arbetssätt dem emellan när det gäller detta förfarande. I skola B går den 

lärare som skriver själva dokumentet igenom alla formuleringarna tillsammans med elev och 

vårdnadshavare och gör eventuella ändringar och tillägg på plats. Därefter skrivs dokumentet ut och 

alla närvarande skriver under. Fördelen med detta arbetssätt är, enligt rektor, att programmet blir deras 

arbetsredskap redan nästa dag, det vill säga det fördröjs inte ytterligare utan tas i bruk med en gång. 
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Hon tillägger att hennes bild av förfarandet är att de som deltagit vid upprättandet även godkänner och 

är med på det som beslutas och förklarar att: 

Jag har aldrig fått tillbaka något som någon har velat ändra. 

Detsamma säger ämnesläraren i skola C, men är även noggrann med att tillägga:  

 […] men om något inte skulle kännas bra eller om de kommer på någonting, då får väl elev och 

föräldrar återkomma. Bara för att vi är överens och alla har skrivit under så kan det inte bli att man 

bara kör över deras åsikter. 

De övriga respondenterna redogör emellertid för ett lite annorlunda handlingssätt, vilket i korthet 

innebär att elev och förälder skriver under dokumentet vid ett senare tillfälle. Biträdande rektor i skola 

A hävdar att elev och föräldrar på detta sätt får en möjlighet att läsa igenom dokumentet i lugn och ro, 

innan själva underskriften kommer på pränt. Hon medger även att hon kan se mer spontana synpunkter 

och kommentarer på dokumentet när man får lite extra tid på sig att läsa igenom och fundera på 

innehållet i texten. Hon tillägger dessutom att mötet på skolan många gånger innebär att föräldrar 

upplever att de är lite grann i underläge jämfört med skolans representanter. Specialläraren i skola A 

anser att hon strävar efter att det som arbetas fram tillsammans med eleven verkligen ska vara ett 

levande dokument och beskriver därför utförligt:  

Det är otroligt viktigt att det är elevens åtgärdsprogram, har det aldrig varit det, då kan jag lova att då 

har det ju inte skett någon förändring heller.  

Eleven får därför läsa igenom all text och bestämma vilka ändringar eller tillägg som ska göras, för att 

sedan skriva på åtgärdsprogrammet. Därefter skickas dokumentet hem till föräldrarna som även de får 

kommentera texten, för att slutligen skriva under det färdigkorrigerade programmet. 

Vad säger då själva underskriften? Genom att specialläraren i skola A låter eleven vara med och 

kontrollera innehållet i det skrivna dokumentet, betonar hon att underskriften verkligen säger att:  

Det här har jag godkänt, det här är jag med på.  

Rektor i skola B menar att underskriften gör gällande att man varit på plats och haft en diskussion, 

vilket även biträdande rektor i skola A hävdar. Biträdande rektor påstår dessutom att underskriften ur 

ett formellt perspektiv visar vad deltagande parter kommit överens om vad gäller ansvar över olika 

åtgärder. På liknande sätt förklarar rektor i skola C att underskriften betyder att skolan därmed 

godkänner de åtgärder som det beslutas om. 

 
Sammanfattning av intervjuutsagorna 
När det gäller den allmänna uppfattningen om delaktighet anser samtliga respondenter att högsta 

prioritet är att se till att elev och föräldrar medverkar. Medan de båda lärarna i studien betonar vikten 

av elevens absoluta närvaro, framhåller däremot en av rektorerna dennes och därmed skolans 

skyldighet att i alla lägen se till att ett åtgärdsprogram upprättas. 

 Även om alla fem respondenter menar att det är en vuxen som nedtecknar själva dokumentet, 

framkommer vissa skillnader gällande vem som tycks stå bakom dessa formuleringar. Å ena sidan 

menar en av rektorerna att en vuxen bidrar med sitt professionella sätt att uttrycka sig kortfattat, medan 

å andra sidan specialläraren hävdar att de ord som utgör själva dokumentet baserar sig helt och hållet 

på elevens egna utsagor. Dessa båda uppfattningar kan även förstås utifrån hur det upprättade 

programmet är tänkt att användas i praktiken. Rektorerna poängterar möjligheten att använda 

åtgärdsprogrammet för att ansöka om extraresurser, samtidigt som i huvudsak lärarna framhåller 

betydelsen av att elev och lärare ska kunna använda programmet som ett verktyg i vardagen. 
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När det gäller struktur och utförande påtalar samtliga respondenter betydelsen av att utgå från en 

befintlig mall. De skilda arbetssätt som framkommer i intervjuerna gäller hur dokumentet slutligen 

undertecknas och godkänns. I skola B och C formuleras och renskrivs åtgärdsprogrammet under själva 

mötet, det vill säga deltagande parter läser igenom och godkänner dokumentet på plats genom sin 

respektive underskrift. I skola A redogör man emellertid för ett något annorlunda förfarande. De mål 

och åtgärder som beslutas om antecknas på plats, men både elev och föräldrar får en chans att ta hem 

dokumentet och läsa igenom det – innan det slutligen undertecknas och godkänns efter eventuella 

påtalade justeringar.  

Resultat av intervjuutsagorna och utdragen från 

textdokumenten 

Språkets betydelse 

Samtliga respondenter ombads beskriva hur de upplever språkets betydelse överlag när 

åtgärdsprogram upprättas. Alla är överens om att språket som används har en betydelsefull inverkan på 

förloppet, men även på de olika deltagarna. Specialläraren i skola A menar att:  

Språket har den allra allra största betydelsen. Vi vuxna måste skärpa oss till max och se till att språket 

faktiskt är på elevens nivå. Det kanske inte alltid är så lätt för oss vuxna som ofta är vana vid ett 

akademiskt språk i annat skrivande.  

Rektorerna i skola A och B talar om betydelsen av att skriva på ett sätt som inte är värderande eller 

kränkande på något sätt, gentemot eleven, vilket rektor i skola B förklarar:  

Det viktiga är att beskriva precis vad som händer och inte lägga egna värderingar i det.  

Biträdande rektor i skola A menar att skolan ska berätta vad som förväntas av eleven, att det man 

skriver blir väldigt tydligt och konkret och klargör därför att:  

Det ska inte vara några värderingar, utan mera konstateranden.  

Ett av de avidentifierade åtgärdsprogrammen vittnar om att både beskrivande (beskriva vad någon gör) 

och värderande (beskriva hur någon är) formuleringar förekommer i de upprättade dokumenten, ibland 

i en och samma mening. 

Skolans analys av elevens styrkor: 

När han mår bra är han en glad person som vi gillar att vara med. […] Han gillar att komma till 

skolan och vara med sina kompisar. 

I ett annat åtgärdsprogram framkommer hur det kan se ut när eleven själv (indirekt) ger sin syn på 

situationen samt hur skolan presenterar sin analys av elevens situation, närmare bestämt elevens 

styrkor. 

Elevens syn på situationen: 

Hon var peppad innan skolan började och har försökt göra sitt bästa. […] Hon ber om hjälp när hon 

behöver, men det märks inte alltid. 

Skolans analys av elevens styrkor: 

Hon är väldigt klok, och kan uttrycka sig bra. 

Även dessa båda exempel visar på förekomsten av både beskrivande och värderande formuleringar i 

ett åtgärdsprograms olika delar. Däremot framgår inte alltid vem eller vilka som står bakom de 

beskrivande respektive värderande formuleringarna. 
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Elev- eller vuxendokument? 

När det gäller formulerandet av texten i åtgärdsprogrammet anser biträdande rektor i skola A att både 

elev och föräldrar till viss del har möjlighet att påverka språket som utformas. Däremot påpekar hon 

att det är vanligare att elev och föräldrar är med och formulerar det som står i elevens IUP (individuell 

utvecklingsplan). Medan det är elevens språk som används i den individuella utvecklingsplanen, har 

åtgärdsprogrammet ett språk som i stor grad påverkas av den som skriver, i regel ansvarig lärare. 

Biträdande rektor betonar dock att det som skrivs i åtgärdsprogrammen sker i samråd med förälder och 

elev. Specialläraren i skola A uppger å andra sidan att: 

 […] jag skriver åtgärdsprogrammet faktiskt som jag skriver elevens IUP. Det är samma delaktighet. 

På liknande sätt menar ämnesläraren i skola C att upprättandet av ett åtgärdsprogram inte skiljer sig så 

mycket från ett utvecklingssamtal under vilket elevens individuella utvecklingsplan (IUP) formuleras. 

Ämnesläraren menar därför att båda situationer syftar till: 

 […] att få fram det bästa. Därför är det viktigt att alla inblandade tycker till och försöker säga sitt. 

Rektor i skola B upplever att språket behöver vara vardagligt för att det verkligen ska vara en hjälp för 

både elev, förälder och lärare. Ämnesläraren i skola C framhäver att det är viktigt att representanterna 

för skolan: 

 […] tänker sig för och inte sitter där och svänger med termer som inte är helt lätta att begripa. 

Det finns dock situationer där språket styr och som krånglar till hur språket bäst kan användas för alla 

inblandade parter. Rektor i skola B uttrycker det på följande vis:  

Man kan mycket lättare beskriva en problematik med de här vuxenorden, eller vår skolterminologi, 

om jag tänker att jag ska skriva uppåt. 

Vidare menar rektor i skola B att hon ibland kan uppleva att det vuxna sättet att skriva på inte alltid är 

så tydligt. Balansgången hur åtgärdsprogrammet ska skrivas måste dels ta hänsyn till dokumentets 

möjlighet att utgöra ett underlag för resursansökan (vuxenperspektivet), dels vara ett verktyg för de 

som är med att upprätta åtgärdsprogrammet och som därmed även strävar efter att använda det i 

vardagen (elevperspektivet). Exempel på dessa båda aspekter går även att finna i några av de 

avidentifierade åtgärdsprogrammen: 

Konkreta åtgärder på organisationsnivå: 

Skolan tilldelar tre pedagoger och specialpedagogtid till det äldre arbetslaget […] för att kunna möta 

de behov som finns i grupperna. […] Pedagogtilldelningen möjliggör delning av gruppen i hälften 

dvs 15 elever/undervisningsgrupp. 

Denna beskrivning återfinns i alla tre avidentifierade åtgärdsprogram i skola B under rubriken 

Konkreta åtgärder på organisationsnivå. Även om åtgärdsprogrammen upprättats för tre olika elever 

med olika behov, är skillnaden mellan dessa tre formuleringar mycket liten. När det i stället handlar 

om elevens och vårdnadshavarens syn på situationen kan man märka en tydligare skillnad mellan de 

olika dokumenten. I ett av åtgärdsprogrammen går att läsa: 

Elevens syn på sin situation: 

Just nu känns det bra. Det känns bra i olika ämnen. 

I ett annat åtgärdsprogram går följande beskrivning att hitta: 

Vårdnadshavarens syn på situationen: 

Det går mycket upp och ner. Xx känns ibland väldigt positiv. 
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I de dokument där elev och förälder får möjlighet att beskriva sin syn på situationen är variationen av 

formuleringarna således mer märkbar.  

Formellt eller icke formellt – det är frågan 

När respondenterna tillfrågades om de ser på åtgärdsprogrammet som ett formellt eller informellt 

dokument, gled åsikterna något isär. Samtliga rektorer i studien menar att dokumentets generella form 

kan variera och är därmed inte entydig. Biträdande rektor i skola A beskriver emellertid dokumentet 

som övervägande formellt eftersom det håller sig väldigt mycket till fakta och består av ett i huvudsak 

formellt språk. Däremot anser hon att ett formellt språk inte behöver vara högtravande:  

 […] för det kan ju vara formellt utan att vara svårt. 

Rektor i skola C anser även hon att dokumentet lutar mer åt det formella hållet och ger ett förslag på 

hur det kan stå i en elevs åtgärdsprogram:  

Du når inte målen i den skrivtekniska förmågan. 

Enligt rektorns utsago är detta ett mer formellt utlåtande då det utgår från gällande kursplaner. Här 

följer ett exempel ur ett av de avidentifierade åtgärdsprogrammen där viss hänsyn tas till de mål och 

kravnivåer som finns i kursplanen för ämnet spanska. Exemplet visar även på hur meningslängden kan 

variera i ett och samma dokument: 

Problembeskrivning: 

• Texterna i läroboken ger eleven möjlighet att se hur en text skall byggas upp och hur ord kan 

användas, men utnyttjas inte dessa blir t ex textskrivandet onödigt svårt för eleven. (31 ord) [LIX = 

54 – svår] 

• Självförtroendet finns där inte för tillfället. (6 ord) [LIX = 39 – lätt] 

Förutom att meningslängden i ovanstående meningar skiljer sig åt genom 32 ord respektive sex ord, 

visar LIX-värdet i båda exempel på att det även är två ”värdesteg” mellan meningarna. Enligt LIX-

uträkningar bedöms den längre meningen som svårläst, medan den kortare meningen bedöms som 

lättläst (däremellan finns LIX-värdet medelmåttig). Ett annat avidentifierat åtgärdsprogram visar på 

liknande skillnader mellan meningslängden i ett och samma åtgärdsprogram. Denna gång gäller det 

elevens måluppfyllelser på kort respektive lång sikt. 

Mål på kort sikt: 

Skolan ska anpassa kraven efter en rimlig nivå och erbjuda det stöd han behöver. (14 ord) [LIX = 35 

– lätt] 

Mål på lång sikt: 

Att Xx klarar minst godkänt i alla ämnen och att han blir behörig till en gymnasieutbildning där han 

fortsätter att utvecklas och som tar tillvara på hans tillgångar. (28 ord) [LIX = 53 – svår] 

Även här visar de båda LIX-värdena att det är två ”värdesteg” mellan meningarna: värdena visar 

lättläst respektive svårläst. 

Medan rektorerna i studien inte har en entydig uppfattning vad gäller dokumentets formella eller 

informella karaktär, tvekar däremot inte specialläraren i skola A när hon ombeds beskriva språket i 

åtgärdsprogrammet. Hon svarar omgående:  

Synnerligen informellt. Det måste det ju vara.  

Speciallärarens förklaring är att språket som skrivs ner i dokumentet utgår från det samtal som läraren 

har med en elev och då är det ju ett väldigt informellt språk, anser hon. Två av studiens totalt nio 
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avidentifierade åtgärdsprogram har upprättats av specialläraren i skola A. Här följer två olika utdrag ur 

ett utav elevplanerna: 

Nuläge 

Du läser gärna sportartiklar på Internet. (6 ord) [LIX = 39 – lätt] 

Handlingsplan 

Det räcker inte med att läsa, du behöver arbeta med läsförståelseuppgifter t ex i Läspasset och i 

Läsförståelse C-D, med reflektionsuppgifter (som betyder att man tänker efter hur man skulle kunna 

göra). (31 ord) [LIX = 51 – svår] 

Dessa båda meningar utgör åtgärdsprogrammets kortaste respektive längsta mening. LIX-värdena 

visar att det är två ”värdesteg” mellan värdena lättläst och svårläst. Den längre meningen med det 

högre LIX-värdet består delvis av ett förtydligande av ordet ”reflektionsuppgifter”, vilket står inom 

den följande parentesen. 

Samtidigt som det informella synsättet bland annat utgår från elevens möjlighet att använda 

dokumentet som ett verktyg i vardagen, nämner rektor i skola C att den nya åtgärdsprogramsmallen 

från kommunen har ett mer formellt språk än de mallar man hittills använt och utgått ifrån. Eftersom 

de ännu inte hunnit börja använda den nya mallen vill hon inte riktigt uttala sig om hur man kommer 

att anpassa språket i dokumentet utan tillägger istället:  

Det är något vi får diskutera. 

Personliga pronomen – hur elever omnämns i åtgärdsprogrammen 

En av de mer specificerade frågorna till respondenterna gällde användandet och synen på personliga 

pronomen i åtgärdsprogrammen. Hur man bör uttrycka vem eller vilka som på något sätt utför en 

handling i en mening, är inte helt okomplicerat enligt respondenternas olika tolkningar. Samtliga 

respondenter är överens om att man både kan och bör använda personens namn, det vill säga den det 

berör eller den som ansvarar för att utföra en handling av något slag. Å andra sidan ställer de sig något 

avvaktande inför att använda tredjepersonsformen (han/hon/). Rektor i skola B tror att det är lite 

personligt och beror på vem man är som lärare när det gäller vilken form man använder. Hon anser 

dock att dokumentet bör skrivas för eleven i första hand och att man därför kan skriva ”du” eller 

använda sig av namnet. Däremot skulle hon inte föredra att skriva i tredjeperson och menar att:  

 […] det blir lite opersonligt. 

Här följer några exempel på hur det kan se ut i några av de avidentifierade åtgärdsprogrammen: 

Elevens syn på sin situation: 

Hon var peppad innan skolan började och har försökt göra sitt bästa. Bra med kompisar, bättre än 

förra året. 

Användning av ”hon” i första meningen visar att någon annan än eleven själv har formulerat det som 

kommit på pränt. Den andra meningen, som visserligen saknar ett tydligt subjekt, skulle kunna utgöra 

ett direktcitat från eleven i fråga. 

Ett annat åtgärdsprogram använder sig konsekvent av formen ”du”, där texten antingen skrivs i 

löpande form eller med hjälp av uppradade uppmaningar: 

Beslut om åtgärder: 

Använd ordlistan om du är osäker på hur orden stavas. 

Gör till en vana att läsa igenom en extra gång när du skrivit klart. 
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I dessa två meningar utgörs ”du” av eleven i fråga som får instruktioner på hur denne ska nå de 

uppsatta målen i åtgärdsprogrammet. Däremot är det oklart vem som uppmanar eleven till detta då 

meningskonstruktionen får till följd att ett inledande subjekt saknas. 

Vissa av de avidentifierade åtgärdsprogrammen varierar sitt användande av personliga pronomen, 

även inom en och samma mening. Detta stärker även saknaden av en entydig konsensus bland 

respondenterna angående vilken form som lämpar sig bäst. 

Skolans analys av elevens behov: 

Vi är oroliga över hur han mår. 

Användandet av ”vi” antyder att det är skolan som är oroliga, men det avslöjar inte vilka det är som 

uttrycker denna oro. ”Han” avser eleven och visar att någon annan än eleven själv har uttryckt detta. 

Ett annat exempel när olika pronomen används stödjer sig på respondenternas vilja att använda 

elevens namn. Rektor i skola C anser även att ”vi” kan vara relevant i ett åtgärdsprogram, bara det är 

tydligt vems ansvar det är, understryker hon. Ett av de avidentifierade åtgärdsprogrammen i skola C 

använder sig både av namnet på avsedda personer samt beskriver utifrån ”vi”: 

Förslag till åtgärder: 

När vårterminen 2010 startar igen i januari, kommer undervisande lärare och Xx överens om hur 

terminen ska läggas upp. Vi utgår från G-målen och lägger upp vårt arbete utifrån dessa. 

Xx avser eleven i fråga och ”vi” syftar på vad både undervisande lärare och elev tillsammans ämnar 

åstadkomma. 

Specialläraren i skola A använder sig i huvudsak av ”du” i de två åtgärdsprogram som presenteras i 

denna undersökning. Här följer ett utdrag ur ett utav programmen: 

Förslag till handlingsplan 

Att du ofta skriver egna texter på datorn, så att vi tillsammans kan gå igenom dem. 

Benämningen av ”du” markerar elevens åtagande, medan användandet av ”vi” i denna mening innebär 

att ansvarig lärare och elev tar ett gemensamt ansvar för att stämma av denna åtgärd. 

Respondenterna i studien ger olika synpunkter på vilken betydelse användandet av personliga 

pronomen har i de upprättade åtgärdsprogrammen. Medan rektor i skola B inte har funderat på vilket 

betydelse det egentligen kan ha, menar biträdande rektor i skola A att namnet alltid ska finnas med i 

åtgärdsprogrammet när det gäller till exempel vem som är delaktig eller vem som är ansvarig för en 

åtgärd. Biträdande rektor betonar:  

Vem ska man annars ställa till svars?  

Hon anser därför att det mest lämpliga är att använda elevens namn, och beroende på vilken typ av 

åtgärder det gäller, förslagsvis använda sig av att-satser. Ett av åtgärdsprogrammen använder sig av 

både namn och att-satser i målformuleringarna: 

Mål på kort sikt: 

Att Xx kommer på alla lektioner och utnyttjar tiden på lektionerna till att arbeta. 

Att slutföra och lämna in skoluppgifterna. 

Mål på lång sikt: 

Att Xx når målen för åk 7. 
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När elevens namn nämns på detta sätt kan ett subjekt uttydas även i att-satserna. I några av de 

avidentifierade åtgärdsprogrammen är vissa av meningarna betydligt mer diffusa då de saknar ett 

tydligt subjekt. 

Konkreta åtgärder på gruppnivå: 

Avstämningar sker varje månad i arbetslaget med fokus på elever i behov av särskilt stöd. 

Frågan är vem som gör dessa avstämningar. I anslutning till denna åtgärd står även skrivet ansvarig 

åtgärdslärare i skolan. Är ansvarig av åtgärden densamma som den som utför dessa avstämningar eller 

avses flera? 

Läsa och förstå – hur försäkras (läs)förståelsen? 

På liknande sätt som respondenterna betonar vikten av att både elev och förälder deltar vid 

upprättandet av ett åtgärdsprogram, anser de att det är minst lika viktigt att deltagande parter, framför 

allt nyss nämnda, kan läsa och förstå det språk som används i dokumentet. Hur försäkrar då ansvarig 

pedagog eller lärare att elev och föräldrar har förstått det som sedermera blir den nedskrivna och 

därmed även godtagna texten? Alla respondenter svarar att skolan alltid går igenom 

åtgärdsprogrammet och kontrollerar att alla har förstått det som står skrivet. Däremot är denna 

situation långt ifrån problemfri alla gånger. Rektor i skola C berättar om föräldrar som läser igenom 

åtgärdsprogrammet och som inte godkänner det eftersom de anser att det som står skrivet inte stämmer 

in på deras barn. Ett likartat dilemma uttrycks av biträdande rektor i skola A när hon beskriver 

föräldrar som över huvud taget aldrig dyker upp när skolan fattat ett beslut om att ett åtgärdsprogram 

ska upprättas: 

Oavsett vad föräldrarna anser, är skolan alltid skyldig att upprätta åtgärdsprogrammet i alla fall. 

När föräldrar och skola inte kommer överens angående utformningen av åtgärdsprogrammet, eller 

upprättandet i sig, kan detta även noteras i det färdigskrivna dokumentet. Ett av de avidentifierade 

åtgärdsprogrammen i denna studie saknar både elevens och förälderns underskrift, men har däremot 

åtgärdsansvarig lärares och rektors underskrift. En handskriven notering i det annars datorskrivna 

dokumentet förklarar orsaken lite närmre: 

Ej påskrivet av vårdnadshavare. De hade vissa synpunkter men som helhet var det okej. 

Vilka dessa ”synpunkter” var, eller den egentliga orsaken till elevens och förälderns uteblivna 

underskrifter, framgår inte någonstans i åtgärdsprogrammet. I den övriga texten i dokumentet går 

emellertid att läsa att både elev och vårdnadshavare varit närvarande vid upprättandet. 

Närvaro är enligt respondenterna en viktig omständighet, vilket i sin tur även påverkar deltagarnas 

förmåga att läsa och förstå det upprättade dokumentet. I ett av de avidentifierade åtgärdsprogrammen 

saknas elevens underskrift och det är även noterat att eleven i fråga ej varit närvarande. En synbar 

konsekvens av detta är att rubriken Elevens syn på sin situation saknar undertext. På ett annat ställe i 

dokumentet står dock följande: 

Närvarande: 

Xx (förälder), Yy (lärare), eleven ej närvarande (kompletteras senare) 

Om eleven i efterhand fick möjlighet att komplettera med sin syn på situationen står inte att läsa i detta 

dokument. 
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Alla respondenterna anser att elev och föräldrar ska kunna påverka texten i åtgärdsprogrammet genom 

att komma med förslag på ändringar. Specialläraren i skola A har sitt sätt att försäkra att eleven förstått 

genom ett bestämt tillvägagångssätt innan åtgärdsprogrammet över huvud taget skrivs under.  

För det första formulerar eleven dokumentet själv. När jag har skrivit rent dokumentet på dator och 

skrivit ut det då sitter eleven och jag tillsammans och läser igenom det innan han eller hon skriver 

under. Eleven har alltid saker att kommentera, och då går jag bara till datorn och gör dessa ändringar 

med en gång. 

Förfarandet innebär i stort att det är eleven som är den första att godkänna innehållet genom sin 

underskrift. Därefter följer lärarens och föräldrarnas underskrifter, för att slutligen godkännas av 

rektor. Specialläraren i skola A beskriver utförligt hur hon och eleven i fråga tillsammans arbetar fram 

hur åtgärdsprogrammet ska se ut. Hon sammanfattar samarbetet dem emellan genom att understryka: 

Det är ju ett ge och ta, en kommunikation. 

 
Sammanfattning av intervjuutsagor och utdrag från textdokumenten  
Språket har en uppenbar inverkan på själva förloppet när en elevs åtgärdsprogram upprättas. En 

framstående åsikt i denna studie är att inte använda sig av värderingar, utan snarare beskriva vad 

eleven exempelvis har för styrkor.  De avidentifierade åtgärdsprogrammen vittnar om att det ibland 

förekommer både beskrivande respektive värderande formuleringar i dokumenten. 

Medan lärarna i studien menar att en elevs åtgärdsprogram bör utformas på samma sätt som elevens 

IUP, hävdar dock en av rektorerna att ett åtgärdsprogram – förutom funktionen som ett verktyg i 

vardagen (elevperspektiv) – även ska kunna utgöra ett underlag för resursansökan (vuxenperspektiv). 

Elevperspektivet framhävs bland annat när eleven själv får ge sin syn på situationen, samtidigt som 

vuxenperspektivet uppenbaras när man i dokumentet ger uttryck för exempelvis konkreta åtgärder på 

organisationsnivå. 

Åtgärdsprogrammets formella eller ickeformella karaktär kan beskrivas utifrån flera möjliga 

tolkningar utifrån respondenternas utsagor. Genom en jämförelse mellan några förekommande 

meningars LIX-värden, synliggörs en möjlig tolkning av en texts eller en menings läsbarhet. I likhet 

med att de flesta respondenterna inte uppfattar dokumentet som entydigt formellt eller informellt, 

pendlar LIX-värdena mellan lättläst och svår text i de avidentifierade åtgärdsprogrammen. 

Uppfattningarna om förekomsten av personliga pronomen i ett åtgärdsprogram varierar, både utifrån 

respondenternas svar liksom utifrån de exempel som redovisas i resultatet. Trots att det föreligger ett 

uttalat missnöje inför ett användande av tredjeperson (han/hon), vittnar de redovisade exemplen om att 

dessa former förekommer i dokumenten.  

Beträffande situationen om eleven i fråga läst och förstått det slutgiltiga dokumentet tyder ett av de 

avidentifierade åtgärdsprogrammen på att eleven och/eller föräldern inte ens har närvarat vid 

upprättandet. Ett annat åtgärdsprogram saknar vårdnadshavarnas underskrift, trots att de närvarat vid 

själva mötet. 
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Diskussion 

Denna studie är baserad på hur tre rektorer (varav en biträdande) och två lärare – en ämneslärare och 

en speciallärare – uppfattar den skrivna textens utformning i elevers upprättade åtgärdsprogram. För 

att undersöka den skrivna texten ytterligare, har även nio avidentifierade åtgärdsprogram varit föremål 

för en kompletterande textanalys. Denna kombinerande undersökningsmetod har för avsikt att söka 

svar på hur dessa ovan beskrivna respondenter reflekterar över hur och för vem åtgärdsprogram skrivs, 

samt jämföra de intervjuades utsagor med den skrivna texten i några avidentifierade åtgärdsprogram. 

Metoddiskussion 

Forskaren har en avgörande roll under hela forskningsprocessen då denne är den som i huvudsak styr 

och fattar de beslut som för projektet vidare. Forskarens roll har därmed både en positiv och negativ 

inverkan på själva förloppet. Enligt Forkby (2007) krävs det att forskaren besitter ett stort mått av 

självreflektion samt har förmåga att analysera förutsättningarna för att skapa en främjande relation 

mellan sig själv och den avsedda undersökningsgruppen. Förutom detta menar Lahdenperä (1997)  att 

forskarens bakgrund både kan medföra att det tilltänkta forskningsområdet begränsas, samtidigt som 

dennes känslomässiga närhet till det studerade kan medföra en särskild mottaglighet för 

forskningsområdet i sig. 

Då denna studie är genomgående kvalitativ, bör detta även ses i ljuset av vad den inte förmår förtälja 

eller redogöra för. Bryman (2002) redogör för flertalet skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Medan kvalitativ forskning tenderar att vara en mer öppen forskningsstrategi – baserad på 

ord, det vill säga en förståelse av den sociala verkligheten utifrån deltagare i en viss miljö – kan 

kvantitativ forskning istället beskrivas utifrån en inriktning på mer specifika faktorer – inriktade på en 

tillämpning av siffermässiga mätmetoder på det sociala livet. En fokusering av kvantitativ karaktär 

skulle således få betydande konsekvenser för denna studies del. En alternativ metod, av kvantitativt 

slag, hade kunnat utgöras av en enkätundersökning med hjälp av ett större antal respondenter. 

Fördelen med denna metod hade varit möjligheten att kunna generalisera, vilket enligt Bryman (2002) 

innebär att resultaten hade kunnat generaliseras till även andra grupper och situationer än det i 

undersökningen presenterade underlaget. Denna metod valdes emellertid bort då studien inte avser att 

generalisera undersökningens resultat utan snarare strävar efter att ge fördjupade kunskaper om en 

mindre undersökningsgrupp. Med andra ord saknar följaktligen en enkätstudie potentialen att kunna 

ställa följdfrågor, vilket föranleder valet av en kvalitativ (intervju)studie. 

Kvale (1997) hävdar att söka förstå den sociala verkligheten utifrån deltagarnas egna perspektiv kan 

förklaras utifrån en fenomenologisk inriktning, där fokus ligger på hur de intervjuade upplever sin 

livsvärld. Denna studie hämtar således inspiration från denna inriktning, där koncentrationen även 

finns på att forskaren och respondenterna tillsammans skapar en berättelse (Börjesson, 2003). Under 

denna skapande process går det dock inte att undgå att det råder en viss maktasymmetri mellan 

intervjuaren och den intervjuade (Kvale, 1997). Även om ingen fråga kan ses som ett objektivt verktyg 

som används för att undersöka den sociala verkligheten (Börjesson, 2003), anser Kvale (1997) att en 

väl utvecklad intervjuteknik trots allt handlar om att forskaren både har förmåga att skapa ett 
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dynamiskt samspel mellan intervjuare och intervjudeltagare, samt förmår ställa relevanta frågor som 

utgår från undersökningens ämne och syfte. 

Avsikten med en kompletterande textanalys är att söka analysera likheter och skillnader mellan de 

intervjuades utsagor och texten i några avidentifierade åtgärdsprogram. De analyserade 

åtgärdsprogrammen är nio till antalet, tre från vardera skola. Det begränsade antalet motiveras framför 

allt utifrån att textanalysen eftersträvar att ge några exempel på den skrivna textens utformning som 

förekommer inom respektive skola. Analysen har vidare fokuserat på i vilken kontext texterna 

skapades, vilket enligt Bryman (2002) även kan härledas till hermeneutiken. Denna textanalys har 

således även påverkats av hermeneutiken, vilken har språket som sitt främsta verktyg (Ödman, 1995). 

Studiens föreliggande teman tar sin utgångspunkt i två provintervjuer. Den ena provintervjun utgick 

från några få övergripande teman, medan den andra utgjordes av mer eller mindre strukturerade frågor 

utifrån vissa bestämda teman och med öppna svarsalternativ. Bryman (2002) anser att en 

pilotundersökning kan vara användbar om intervjuarens frågeteknik är svår för respondenterna att 

förstå. En analys av de båda pilotundersökningarna fick till följd att en kombination av dem båda 

skulle komma att utgöra ett relevant underlag för studiens gällande syfte och frågeställningar. 

Kombinationen medförde följaktligen att respondenterna till en början fick associera och reflektera 

fritt utifrån ett visst antal teman, samtidigt som intervjuaren hade möjligheten att ställa mer 

specificerade frågor för att kunna utforska betydelsen av språkets mer specifika delar (till exempel 

personliga pronomen). De övergripande kategorierna som bildar undersökningens intervjuguide, har 

således omarbetats i en kontinuerlig process. Detta förfarande kan även härledas till konstruktionism, 

ett synsätt som innebär att kategorier skapas via socialt samspel, men även att de ständigt revideras 

och bearbetas (Bryman, 2002). I denna studie har de framväxande områdena först och främst utgått 

från intervjusvaren. De utvalda citaten från de avidentifierade åtgärdsprogrammen, presenteras i 

resultatet utifrån samman teman som de exemplifierade intervjuutsagorna. En alternativ metod hade 

varit att först ha samlat in de avidentifierade åtgärdsprogrammen från respektive skola och därefter ha 

valt ut de områden eller teman som i sin tur hade kunnat utgöra fokus för en vidare intervju. En fördel 

med denna metod hade varit att studien hade utgått från områden som finns klart uttryckta i de 

konkreta åtgärdsprogrammen, samt att intervjudeltagarna hade fått möjlighet att utgå från verkliga 

skrifter att bygga sina uttalanden på. I denna undersökning har dock strävan varit att utgå från de 

intervjuades egna utsagor och inte på förhand ge exempel på skolans konkretiserade uppfattningar i 

form av elevplaner. Ambitionen har följaktligen varit att förmå undersöka hur respondenterna 

uppfattar den skrivna texten i elevers åtgärdsprogram utifrån specifika teman, inte erhålla 

kommentarer som påverkas av ett konkret material. I de fall där respondenterna haft svårt att svara 

utförligt på de mer specificerade frågorna, har således formuleringar från de avidentifierade 

åtgärdsprogrammen fått träda in i resultatredovisningen och därmed sökt tydliggöra några 

språkenheters betydelse i olika sammanhang. 

Deltagande respondenter har skilda erfarenheter när det gäller arbetet kring och upprättandet av 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Samtliga rektorer har vid studiens genomförande 

gett uttryck för att ha en längre erfarenhet av att arbeta med åtgärdsprogram i skolan. Däremot 

föreligger en skillnad mellan den deltagande specialläraren och ämnesläraren. Medan specialläraren 

har en längre erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram, samt upprättar ett större antal program varje 

termin, beskriver ämnesläraren däremot att hennes erfarenhet är begränsad då hon enbart är med och 

utformar ungefär två program per läsår. Denna studie saknar även en tredje respondent i form av 

ansvarig lärare/pedagog i skola B. Detta medför en begränsning i studien då den delvis avser att 

jämföra skolledares respektive ansvariga lärares utsagor med varandra. 
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Samtliga intervjuer skedde under de intervjuades arbetstid samt på respektive intervjudeltagares 

arbetsplats. Främsta anledningen till vald intervjuplats var att minska risken för störningsmoment, 

samt att den intervjuade skulle känna sig trygg i miljön (Trost, 2005). För att öka trovärdigheten 

ytterligare har även alla respondenter haft möjligheten att kommentera och därmed även ändra eller 

korrigera eventuella missvisanden, genom att få tillgång till transkriberingarna av den egna intervjun. 

Bryman (2002) kallar denna form av bekräftelse av den förmedlade beskrivningen för 

respondentvalidering eller deltagarvalidering. Kvale (1997) menar dock att ordagrant utskrivna 

intervjuer kan medföra att den intervjuade upplever sina uttalanden som osammanhängande och 

förvirrande. Detta innebär att de intervjuade behöver informeras om den naturliga skillnaden mellan 

talspråk och skrivspråk, samt att studien ej avser att ge uttryck för fragmentariska och upprepande 

intervjuutskrifter. Denna information har följaktligen delgetts studiens intervjudeltagare, vilket i sin 

tur föranlett att transkriberingarna av intervjuerna bearbetats från talspråk till anpassat skriftspråk. 

Resultatdiskussion 

Delaktighet 

Enligt grundskoleförordningens femte kapitel ska eleven och vårdnadshavaren ”ges möjlighet att delta 

vid utarbetande av programmet” (SFS 2006:205, 5 kap. 1§). Detta kan ställas mot både Skolverkets 

(2008) Allmänna råd och kommentarer och Asp-Onsjös (2006) avhandling, vilka båda understryker 

elevens och vårdnadshavarens delaktighet i relation till hur väl man lyckas med åtgärderna och strävan 

att nå de uppsatta målen. På liknande sätt ger respondenterna i denna studie uttryck för att elev och 

förälders närvaro och delaktighet vid upprättandet av ett åtgärdsprogram är av högsta prioritet. 

Specialläraren och ämnesläraren vill sträcka sig så långt som att programmet inte ens är lönt att 

upprätta om inte man fått eleven med på tåget. De tre rektorerna ser emellertid vikten av att ett 

åtgärdsprogram upprättas så snart man påtalat att behovet finns, även om elev och/eller förälder av 

någon anledning inte har möjlighet eller ens vill delta vid själva upprättandet. Anledningen till att 

rektorerna i denna studie framhäver vikten av att ett åtgärdsprogram ändå alltid upprättas så snart ett 

behov framförts, kan kopplas till grundskoleförordningen (SFS 2006:205) där det uttryckligen står 

skrivet att rektorn har ett särskilt ansvar för att ett åtgärdsprogram utarbetas så snart det framkommit 

att en elev behöver särskilda stödåtgärder. Trots att även de intervjuade lärarna tycks vara medvetna 

om skolans skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram så snart ett behov framlagts, det vill säga med 

eller utan elev och föräldrar, uttrycker de, till skillnad från rektorerna, vikten av att verkligen arbeta för 

att elev och föräldrar ska delta. Specialläraren menar att elevens deltagande är av absolut största 

betydelse, och avvisar därför föräldrar som kommer till ett möte utan att ha med sig eleven (sitt barn) i 

fråga. I dessa fall får de komma överens om en ny mötestid, då föräldrarna förhoppningsvis tagit sitt 

ansvar och sett till att eleven är med, vilket således specialläraren ser som en första grundläggande 

förutsättning. Dessutom menar hon att om en elev så önskar, kan ett åtgärdsprogram upprättas även 

om föräldern i fråga inte är närvarande eller delaktig vid själva mötet. I de fallen underrättas föräldern 

i efterhand om de mål och åtgärder som lärare och elev kommit överens om. 

Trots att grundskoleförordningen och Skolverkets allmänna råd följaktligen påtalar vikten av att elev 

och föräldrar deltar vid upprättandet av ett åtgärdsprogram, kan man skönja en viss otydlighet i hur 

detta uttrycks i skrift. Istället för att betona att elev och/eller vårdnadshavare ska delta, ger man uttryck 

för att skolan ska sträva efter eller ge dem möjlighet att delta. Hur dessa båda skrifter påverkar arbetet 

ute i skolorna är svårt att dra några slutsatser om utifrån denna studies resultat. Däremot vittnar 

intervjuutsagorna om att skolledarna respektive de ansvariga lärarna delvis har skilda uppfattningar 
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om vilka konsekvenser detta får för samarbetet och dialogen mellan hem och skola. Rektorerna ser i 

huvudsak vad de enligt befintliga regler är skyldiga att göra, medan lärarna tolkar sina åtaganden ett 

steg ytterligare än det skrifterna förelägger, nämligen att inte bara sträva efter att elev och förälder 

deltar, utan att verkligen göra allt vad man kan för att detta också realiseras. Betyder då detta att de 

rådande reglerna och rekommendationerna tolkas olika mellan olika yrkeskategorier i skolan, eller 

innebär det snarare att man saknar en insyn i varandras befogenheter, och därmed även i varandras 

praktisk yrkesutövande? Oavsett hur man väljer att tyda denna mer eller mindre uppenbara diskrepans, 

är det av betydande vikt att skolans alla medarbetare för en kontinuerlig dialog kring en elevs och 

vårdnadshavares delaktighet vid upprättandet av ett åtgärdsprogram. Inte minst gäller denna 

diskussion även vilken roll skolans representanter har vid detta upprättande. 

Leda och styra 

Asp-Onsjös (2006) enkätstudie om arbetet med åtgärdsprogram visar på att mentorn har en ledande 

position, och att elev och förälder inte deltar aktivt i en stor del av fallen. Ett konkret exempel på när 

läraren styr vid själva upprättandet, är när denne håller i pennan och därmed ansvarar för den 

nedskrivna texten. Samtliga respondenter i studien medger att det alltid är en vuxen, oftast en ansvarig 

lärare, som för anteckningar och skriver ned själva protokollet. Mellan respondenterna framkommer 

det emellertid olika åsikter om varför det oftast är en lärare som skriver. En av rektorerna hävdar att en 

vuxens formuleringar ändock säkerställer att innehållet framställs på ett professionellt sätt, medan 

specialläraren uttrycker att hon visserligen antecknar och för protokoll, men att hon hela tiden utgår 

från elevens egna formuleringar. Dessa får hon fram genom att ställa ”de rätta” frågorna, beskriver 

hon. Av studien framgår följaktligen i huvudsak två faktorer som båda påverkar hur ett 

åtgärdsprogram utformas och skrivs. Det ena perspektivet utgår från att ett åtgärdsprogram anpassas 

för att kunna användas vid extra resursansökningar, medan det andra perspektivet handlar om att 

dokumentet skrivs för att användas som ett verktyg av både elev och lärare.  

Andreasson (2007) samt Persson och Andreasson (Skolverket, 2003) stämmer in i ovanstående 

beskrivning av åtgärdsprogrammens olika funktioner. Andreasson (2007) lyfter fram funktionen när 

dokumenten används för att söka resurser, vilket innebär att skolan ska kunna lägga fram de erfordrade 

behoven för skolledningen eller kommunen. Om eller när denna funktion verkställs, kan den ändock 

ses som en möjlig förklaring till tidigare nämnd rektors uttalande om att en vuxens sätt att skriva är 

mer professionellt då hon anser att det blir mer substans och mer kortfattat än om en elev skulle skriva. 

En av de andra rektorerna medger att det är ett problem när åtgärdsprogrammet både ska ha ett 

vuxenperspektiv, för att tydligt redogöra för resursavdelningen vilka behoven är, och ett 

barnperspektiv, så att det blir ett verktyg att använda i vardagen. 

Specialläraren ger uttryck för att åtgärdsprogrammet ska kunna användas som ett verktyg i 

undervisningen, och betonar följaktligen vikten av att programmet blir elevens dokument och ingen 

annans. Asp-Onsjö (2006) hänvisar till sin studie när hon påstår att utarbetandet av åtgärdsprogram 

både skapar underlag för pedagogiska diskussioner i skolans arbetslag, samt för kontinuerliga samtal 

med förälder och elev. Av den anledningen är det av stor vikt att det klart och tydligt framgår vilken 

roll de olika deltagarna vid upprättandet har. Detta påtalas även av Wahlund (2002) då han uttrycker 

att arbetet med åtgärdsprogram bör bidra med en tydligare arbetsfördelning mellan vuxna i 

verksamheten samt mellan hem och skola. Om det följaktligen förekommer olika uppfattningar om 

vilken eller vilka funktioner ett program har, visar tidigare gjorda studier relevansen av att detta 

diskuteras ute i skolorna för att det ska bli ett effektivt redskap i alla lägen. Innan man kommit så långt 

som till att redskapet är klart att användas, är det således av stor vikt att man i skolan är medveten om 
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hur man leder och styr ett samtal, det vill säga hur man låter en elev och dennes förälder komma till 

tals. 

Förkunskaper 

Ingen av respondenterna ger uttryck för att de fått någon särskild utbildning när det gäller upprättandet 

av åtgärdsprogram. Detta inkluderar även hur den skrivna texten kan eller bör se ut i ett upprättat 

program. Däremot betonar alla respondenter värdet av en pågående dialog angående 

åtgärdsprogrammets utformning. Enligt tidigare redovisade utsagor förekommer vissa diskrepanser 

mellan rektorer och ansvariga lärare, till exempel hur man prioriterar de olika deltagarnas närvaro. 

Daniels, Creese och Norwich (1999) anser att skolans nuvarande organisationsstruktur tycks hindra 

utvecklingen av ett mer professionellt samarbete och kunskapsutbyte mellan lärare. Om detta även 

gäller mellan lärare och rektorer framgår emellertid inte. Däremot menar Westling Allodi (2009) att en 

demokratisk organisation som prioriterar delaktighet inte kan tvingas fram, utan måste utvecklas och 

växa fram i verksamheten.  

En av rektorerna anser att hon som skolledare har stor roll i hur dialogen på skolan förs, samt att hon 

kan vara med och påverka hur olika representanter i skolan funderar kring upprättandet av 

åtgärdsprogram. En av de andra rektorerna tillägger att skyldigheten som rektor inte bara sträcker sig 

till att se till att följa de lagar och regler som finns, utan även ge lärarna de rätta verktygen för att 

kunna utföra detta arbete. Westling Allodi (2009) föreslår att skolan som verksamhet bör utveckla 

verktyg för att kontrollera och utvärdera den egna verksamheten. Likaväl som det redan nu finns 

verktyg som utvärderar och kontrollerar elevernas resultat. I slutändan handlar ett lyckat arbete med att 

stödja elever i svårigheter om att samarbetet och kommunikationen fungerar på olika nivåer och i olika 

sammanhang (Ahlberg, 2001). Det gemensamma arbetet är ett lagarbete där rektorer, lärare och 

specialpedagoger har en förenad syn på hur det dagliga arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska 

se ut och fungera. 

Struktur och utförande 

Samtliga respondenter förklarar att strukturen i form av en enhetlig mall på skolan har sina bestämda 

fördelar i samband med att ett åtgärdsprogram upprättas. De i förväg bestämda rubrikerna hjälper 

bland annat till att relevanta åtgärder och beslut tas upp och noteras, vilket minimerar risken för att 

någon aspekt glöms bort. Den i förväg bestämda mallen kan dock enligt Andreasson (2007) medföra 

att utrymmet för omfattande beskrivningar begränsas, samt att problem, mål och åtgärder radas upp i 

form av listor, vilket gör dokumentet opersonligt och formellt. Trots problematiken som en mall kan 

medföra, finns det emellertid flera fördelar med att ha en enhetlig utformning i en skola eller kommun. 

En fördel är att det kan underlätta åtgärdsprogrammets funktion som informationsbärare (Skolverket, 

2008). En annan fördel är att likartade åtgärdsprogram underlättar övergången från en skola till en 

annan, då den mottagande skolan lättare kan avgöra hur man ska arbeta vidare utifrån befintlig 

information (Wahlund, 2002). I skola C är man vid undersökningens genomförande på väg att införa 

en ny mall utarbetad av kommunens elevstöd. Skolans rektor bedömer att en gemensam kommunmall, 

trots en hel del inledande merarbete för personalen, kommer att underlätta hanteringen av 

åtgärdsprogram när elever flyttar mellan olika skolor. Sedan det fria skolvalet infördes har rektorn sett 

att eleverna i denna kommun flyttar mycket mellan skolor. 

Det fria skolvalet, infört år 1993, har lett till en konkurrensliknande situation ute bland landets 

nuvarande skolor (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009). Även om denna studie inte förmår 

svara på vad de deltagande rektorerna anser om följderna av detta fria skolval, vittnar ovanstående 



 42 

rektors uttalande om att det ändock påverkar utformandet av åtgärdsprogrammen i denna kommun. 

Detta bör således sättas i relation till om åtgärdsprogrammet i första hand syftar till att fungera som ett 

verktyg i vardagen, för både elev och lärare, eller om åtgärdsprogrammen framför allt ska sträva efter 

att ha en gemensam utformning inom en och samma kommun. Avsikten är inte att framställa denna 

problematik utifrån ett ”antingen-eller-perspektiv”, utan snarare synliggöra att en viss motsättning kan 

förekomma mellan dessa två aspekter, samt framhäva vikten av att detta tas upp för vidare diskussion 

ute i skolorna. 

De tre deltagande skolorna i denna undersökning redogör för något skilda tillvägagångssätt när det 

gäller hur och när de antecknade överenskommelserna blir till ett renskrivet och undertecknat 

åtgärdsprogram, det vill säga vägen fram till en inrättad elevplan. Av respondenternas egna uttalanden 

framgår olika fördelar med att arbetsgången ser ut på ett speciellt sätt. I skola A och B renskrivs 

dokumentet på plats, det vill säga alla deltagande parter skriver (i stort sett alltid) under 

åtgärdsprogrammet i samband med själva mötet. Fördelen med detta arbetssätt är, som en av 

rektorerna uttrycker det, att åtgärdsprogrammet redan nästa dag blir till ett arbetsredskap att använda i 

den direkta undervisningen. Skola C framlägger däremot ett annat förfaringssätt, vilket i stora drag går 

ut på att elev och förälder får möjlighet att ta hem och fundera över en icke renskriven version av 

programmet, innan de skriver under och skickar tillbaka det till skolan. Fördelen med denna metod, 

vilket både rektor och speciallärare i denna skola framhåller, är att det då framkommer mer spontana 

synpunkter och funderingar på den skrivna texten, än om dokumentet färdigställs vid själva mötet. 

Dessutom menar denna skolas rektor att detta tillvägagångssätt är att föredra då hon tidigare upplevt 

att föräldrar ofta hamnar i underläge när föräldrar och representanter från skolan möts i någon av 

skolans lokaler. Detta dilemma tas även upp av Persson och Andreasson (Skolverket, 2003), där de 

utifrån genomförd enkätstudie kan se olika aspekter av elevers och föräldrars delaktighet vid 

upprättandet av åtgärdsprogram. Författarna menar att det förekommer ett maktförhållande mellan 

deltagande personer, där en uppenbar risk tycks vara att föräldrar känner sig utlämnade och ifrågasatta 

när deras barn diskuteras och tas upp för närmare granskning (ibid.). Skolan som verksamhet har dock 

möjlighet att förändras, eller rekonstrueras, som Lenz Taguchi (1997) uttrycker det. Hon menar att 

utifrån ett mer långsiktigt perspektiv, kan pedagogisk dokumentation bidra till att skolan rekonstrueras 

om man som pedagog inser att man har makten att förändra (ibid.). 

Språkets betydelse 

Samtliga respondenter är överens om att språket har ett stort inflytande när ett åtgärdsprogram 

upprättas. Flera av respondenterna betonar vikten av att använda ett språk som på intet sätt är 

värderande eller nedsättande. Greve (2003) beskriver språket som ett kategoriseringssystem, och 

menar att när vi beskriver en annan människa, så är det inte alltid en oskyldig handling. Det är när vi 

inte lyckas skilja mellan att beskriva och att kategorisera som själva framställningen riskerar att bli ett 

maktmissbruk och därmed även ett förnekande av den andres yttersta värde och värdighet (Greve, 

2003). Denna betydelsebärande skillnad påtalar även flera av respondenterna i undersökningen, där 

man betonar att det inte ska finnas några värderingar med i åtgärdsprogrammet, utan snarare 

konstateranden. Konkret uttryckt innebär detta att man beskriver vad någon gör och inte hur någon är. 

De avidentifierade åtgärdsprogrammen vittnar dock om att den skrivna texten både är av beskrivande 

och värderande karaktär: ”Hon är väldigt klok, och kan uttrycka sig bra”. Den inledande värderingen 

”är” följs av en möjlig beskrivning av en av personens förmågor, det vill säga ”kan uttrycka sig”. En 

enbart beskrivande mening skulle således hoppa över den första delen och istället fokusera på den 

beskrivande delen: ”Hon kan uttrycka sig bra”. 
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Elev- eller vuxendokument 

Hur åtgärdsprogrammet skrivs kan sättas i relation till hur respondenterna ser på en elevs 

åtgärdsprogram i förhållande till dennes IUP (individuella utvecklingsplan). En av rektorerna uttrycker 

att eleven och dennes föräldrar har stor möjlighet att påverka språkets utformning i elevens IUP, det 

vill säga det blir elevens språk som dominerar där. Däremot medger denna rektor att både elev och 

förälder endast till viss del har möjlighet att påverka språket som utformas i elevens åtgärdsprogram 

eftersom detta dokument i större grad påverkas av den som skriver det, i regel ansvarig lärare. Sedan 

den individuella planens införande i grundskoleförordningen år 2006, finns det både uttalade likheter 

och skillnader mellan ett IUP och ett åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) menar att enkelt utformade 

åtgärdsprogram respektive individuella utvecklingsplaner ofta påminner om varandra, medan man i en 

skrift av Skolverket (2008) hävdar att den individuella utvecklingsplanen inte kan bytas ut mot ett 

åtgärdsprogram. Grundskoleförordningen är tydlig med att beskriva elevens rätt till att ett IUP inrättas 

i samband med dennes utvecklingssamtal, samt om eleven har särskilda behov av stödåtgärder så ska 

även ett åtgärdsprogram upprättas så snart ett behov förelagts. Hur själva texten i dessa båda dokument 

ska eller bör formuleras är inte något som klart uttrycks i varken grundskoleförordningen eller andra 

tolkade skrifter. Respondenterna i denna studie medger att det blir problematiskt när det handlar om 

språket i åtgärdsprogrammet. Balansgången är svår då åtgärdsprogrammet dels styrs av en 

skolterminologi i de fall dokumentet utgör ett underlag för resursansökan, dels gäller det att språket 

verkligen tar hänsyn till och är anpassat till eleven om denne, samt läraren, ska kunna använda 

dokumentet som ett verktyg i vardagen. Den individuella utvecklingsplanen utgör inget sådant 

problem då den i huvudsak skrivs och används av eleven i fråga. Specialläraren i denna undersökning 

ger inte uttryck för att språket är något problem då hon menar att eleven deltar på samma sätt – med 

sitt eget språk – vare sig det gäller dennes IUP eller åtgärdsprogram. 

Formellt eller icke formellt 

En anledning till att utformningen av språket tycks vara svårbedömd när det gäller elevplanerna i 

skolan, är uppfattningen om åtgärdsprogrammet som ett formellt eller informellt dokument. De 

uttalanden som redogörs i denna studie visar på att de flesta respondenterna har svårt att ha en bestämd 

uppfattning i denna fråga. En av rektorerna anser dock att åtgärdsprogrammet i huvudsak består av ett 

formellt språk då det innehåller en hel del fakta om elevens situation. Hon tillägger emellertid att ett 

formellt språk inte behöver medföra att det blir svårt att förstå. Persson (2004) påstår att lärare och 

andra ansvariga inom skolan ofta är omedvetna om språkets och textens komplexitet, effekt och 

förmåga att påverka. Språket och texten kan på detta sätt få ett stort inflytande över hur man tolkar 

hela elevens livssituation. Dessutom kan den skrivna texten i åtgärdsprogrammet uppfattas som ett 

tecken på en form av maktutövande. Frågan är alltså hur ofta detta möjliga maktutövande diskuteras 

ute bland ansvariga i skolan, samt vilka konsekvenser det får för elevens medverkan och därmed även 

förståelse för den skrivna texten i dennes åtgärdsprogram. 

Specialläraren i studien tvekar dock inte när hon ombeds beskriva hur hon uppfattar språket i 

åtgärdsprogrammet: ”Synnerligen informellt. Det måste det ju vara”. 

För att konkret illustrera hur det formella respektive informella kan te sig i de avidentifierade 

åtgärdsprogrammen, kan man vidare fundera över konsekvenserna av meningslängden i en text. 

Betydelsen av meningslängden blir uppenbar då man ser till en texts läsbarhetsindex, det vill säga 

värdet av en texts läsbarhet som man får om man använder följande matematiska formel: 

meningslängden + långa ord = LIX (Björnsson, 1968). Även om LIX således bygger på både 

meningslängd och långa ord, läggs här fokus enbart på meningslängdens möjliga följder. I resultatet 
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finns två illustrerade exempel på hur texten i två olika åtgärdsprogram kan se ut. Gemensamt för dem 

båda är att de visar hur meningslängden i ett och samma dokument kan variera, samt hur LIX-värdet 

följaktligen skiftar mellan lättläst och svårläst (däremellan återfinns även värdet medelmåttig). Då det 

framförts kritik mot hur pålitlig denna metod egentligen är, till exempel att den inte är förankrad i 

teoriernas värld i någon högre grad (Melin, 2001), ger dock LIX-värdena i denna undersökning en 

fingervisning om att meningslängden kan ha till följd att ett dokument upplevs som mer eller mindre 

formellt. En av meningarna i resultatet visar på ett LIX-värde av 54 (svår), vilket i sin tur kan jämföras 

med Josephson, Melin och Olivs (1990) beskrivning av att saklitteratur har LIX-värdet 47. En av de 

kortare meningarna som redovisas i resultatet har däremot ett LIX-värde av 35 (lätt), vilket kan 

jämföras med beskrivningen av att sköntlitteratur har ett LIX-värde av 33. 

Som sagt, dessa LIX-värden framförs inte här för att generalisera åtgärdsprogrammens läsbarhet i 

allmänhet. Förhoppningen är dock att ansvariga inom skolan funderar över åtgärdsprogrammets 

funktion som ett formellt eller mindre formellt dokument, samt vilka följder detta kan få för hur det är 

tänkt att användas i praktiken. 

Personliga pronomen 

Ett annat konkret exempel som synliggör problematiken kring hur texten i ett åtgärdsprogram kan 

uppfattas gäller användandet av personliga pronomen. I de avidentifierade åtgärdsprogrammen 

förekommer en variation av använda personliga pronomen, men det är först när de sätt i relation till en 

viss kontext som de kan granskas lite mer ingående. Sammanfattningsvis är samtliga respondenter mer 

eller mindre överens om att ett användande av tredjepersonsformen (han/hon) blir mer formellt och 

mer opersonligt. Samtidigt tycker de att ett användande av elevens eller åtgärdsansvariges namn är 

relevant och tydligt då det klart och tydligt framgår vem det är som avses. Ett användande av 

tredjeperson (han/hon) kan dock ifrågasättas menar Shotter (1989) då det ger uttryck för en passiv röst 

som saknar intresse samt egna åsikter och önskemål. I resultatet åskådliggörs bland annat en mening 

där man använt sig av tredjeperson, närmare bestämt ”hon”, trots att meningen står under rubriken 

”Elevens syn på sin situation”, det vill säga det stycke där eleven själv får komma till tals. Även om 

detta bara är ett exempel på när tredjeperson används, finns det en anledning att reflektera över 

konsekvenserna av det relativt frekventa användandet av tredjepersonsformen i elevers 

åtgärdsprogram. Shotter (1989) hävdar att tredjepersonsformen, eller för all del den ibland 

förekommande passiva talarrösten (det vill säga meningens subjekt saknas eller är otydligt), kan 

relateras till forskningen i stort, samtidigt som Börjesson (2003) beskriver denna form som en del av 

en rådande myndighetston. Shotter (1989) betonar även betydelsen av en medborgares sociala 

skyldighet (social accountability), och menar därmed att vår status som ansvariga samhällsmedborgare 

kräver att vi uttalar oss på redan bestämda etablerade sätt. Skolan som myndighet sällar sig till denna 

skara av ansvariga samhällsmedborgare, framför allt när det gäller rektorns skyldighet att följa de lagar 

och regler som föreskrivits och lagts fram. 

Frågan kvarstår dock om Shotters så kallade ”sociala skyldighet” även innefattar och reglerar 

användandet av personliga pronomen i elevers upprättade åtgärdsprogram. Den skyldighet som påtalas 

borde ju rimligen även medföra att en passiv talarröst byts ut mot en aktiv röst, eftersom texten i ett 

åtgärdsprogram klart och tydligt ska kunna klargöra vem eller vilka som ansvarar för respektive 

åtgärd. I alla fall om man hörsammar respondenterna i denna studie. Exempel från både 

speciallärarens och ämneslärarens upprättade åtgärdsprogram, visar på att de tagit en aktiv roll när det 

gäller deras medverkan och ansvar vid ett programs upprättande. Shotter (1989) påstår nämligen att 

första (jag/vi) och andra (du/ni) person, singular eller plural, alltid är personifierade, det vill säga de 
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har en skyldighet att närvara och kontinuerligt bemöta den andras uttalanden. Denna skyldighet saknas 

dock om man använder sig av tredje person, tillägger Shotter (ibid.). Genom att specialläraren och 

ämnesläraren använder sig av både ”du” och ”vi”, ibland båda pronomenen i en och samma mening, 

tar de således även ett personligt ansvar för den uttryckta åsikten. 

De avidentifierade åtgärdsprogrammen i denna studie visar att användandet av personliga pronomen 

varierar, ibland mer – ibland mindre. Denna undersökning avser dock inte att ge ett entydigt svar på 

vilken eller vilka personliga pronomen som bör användas, utan strävar snarare efter att berörda 

funderar över möjliga konsekvenser av det skiftande användandet. Till syvende och sist handlar det 

trots allt om hur eleven, samt dennes föräldrar, förmår förstå det färdigskrivna dokumentet. 

Läsa och förstå 

Oavsett vem det är som formulerar texten i ett åtgärdsprogram, hävdar samtliga respondenter att de på 

något sätt försäkrar att elev och föräldrar har förstått det nedskrivna dokumentet. Speciallärarens 

garanti för att eleven har förstått sträcker sig så långt som att de formuleringar som används i 

programmet är elevens egna, även om det är hon själv som håller i pennan och gör de formella 

anteckningarna. Inget åtgärdsprogram skrivs heller under förrän eleven och föräldern har läst igenom 

och fått komma med kommentarer om eventuella ändringar eller justeringar. De övriga respondenterna 

ger däremot uttryck för ett annorlunda förfaringssätt. Det innebär i huvudsak att man försäkrar att elev 

och förälder har förstått genom att gå igenom och kontrollera det skrivna dokumentet – innan det 

slutligen skrivs under av alla deltagare. Problemet som detta tillvägagångssätt kan medföra är att en 

otydlig skrivning kan leda till att elever och föräldrar får det svårt att medverka på ett bra sätt (Öhlmér, 

2009). Även om elev och förälder skriver under åtgärdsprogrammet, vilket i sig kan ses som ett de 

även godkänner dokumentet, visar Asp-Onsjös (2006) studie på att föräldrars delaktighet och 

godkännande inte kan tas för givet. En möjlig förklaring är att pedagogiska termer kan vara svåra för 

föräldrar och elever att förstå (Öhlmér, 2009). Öhlmér anser därför att lärare och övrig personal i 

skolan reflekterar över vilka begrepp som kan upplevas abstrakta eller som oförståeliga för den som 

inte använder dem i daglig dags. Hon menar emellertid inte att dessa ord eller begrepp behöver 

uteslutas. Däremot föreslår hon att de bör förtydligas i förslagsvis en medföljande bilaga (ibid.). 

Ett utdrag från ett av de avidentifierade åtgärdsprogrammen i denna undersökning visar på ett tillfälle 

när det förekommit påvisade meningsskiljaktigheter mellan hem och skola. Dokumentet i fråga är inte 

påskrivet av vårdnadshavare, men har däremot noteringen: ”De hade vissa synpunkter men som helhet 

var det okej”. Fastän dokumentet ej redogör för orsaken till varför det föreligger en form av oenighet 

mellan hem och skola, är detta ett exempel på när föräldrar har divergerande uppfattningar, men som 

däremot inte framgår av dokumentet. I en skrift av Skolverket (2003) hävdar man att det är av stor vikt 

att föräldrarna tillåts bidra med sådan information som kan vara betydelsefullt för stödets utformning. 

Även om det inte bara är språket i sig som bidrar till meningsskiljaktigheter mellan hem och skola, 

tyder tidigare gjorda undersökningar på att både lärare och föräldrar efterlyser ett språk som är 

begripligt för alla inblandade (ibid.). 

Eftertankar och vidare forskning 

Uppvisat resultat till trots, kvarstår frågan om vad tidigare forskning och utformade lagar och 

rekommendationer egentligen säger om den skrivna textens betydelse i ett åtgärdsprogram. Denna 

studie har bidragit med att påvisa några förekommande likheter och skillnader när det gäller 

proceduren kring upprättandet av själva texten i ett åtgärdsprogram. Även om respondenterna 
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framhäver vikten av elevers och föräldrars delaktighet vid själva upprättandet, tyder uttalandena samt 

de presenterade textutdragen på att elev och föräldrar varken deltar fullt ut, eller har ett övervägande 

inflytande över den färdigskrivna textens utformning. Specialläraren i studien har genom sina 

uttalanden, samt genom de textutdrag som hon har arbetat fram tillsammans med eleven i fråga, gett 

uttryck för betydelsen av att eleven är med på tåget – från början till slut. Hon påpekar dock att ”det tar 

tid att komma in i det här med att åtgärdsprogrammet är elevens”. Om det är tiden som saknas för att 

eleven ska ha rätt att äga texten i det egna åtgärdsprogrammet bör dock undersökas närmre innan 

några slutsatser dras. Vad denna studie ej har hunnit med att utröna, ligger delvis i händerna på 

framtida forskare. 

Då intervjuutsagorna i denna undersökning bland annat beskriver skillnaden mellan en elevs 

åtgärdsprogram respektive individuella utvecklingsplan (IUP), finns det skäl att genomföra en 

jämförande studie mellan det skrivna språket i ett åtgärdsprogram respektive i en IUP. En utmanande 

titel, utifrån respondenternas egna uttalanden i föreliggande studie, skulle kunna vara: Varför äger 

eleven texten i sin IUP men inte i sitt ÅP?. 

Även om tidigare genomförda studier visar att både lärare och föräldrar i viss mån efterlyser ett 

enklare och tydligare språk i elevers åtgärdsprogram, går dessa studier inte så pass långt att de 

undersöker vilka konsekvenser ett sådant språk skulle kunna få för en elevs delaktighet kring själva 

upprättandet. Denna studie har visat att språket uppenbarligen har en uttalad betydelse för hur 

dokumentet utformas och formuleras. Det är således dags att alla deltagande parter diskuterar 

konsekvensen av den slutgiltiga utformningen av ett åtgärdsprogram – en diskussion som mycket väl 

kan ta sin utgångspunkt i språkets betydelse. 
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