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Sammanfattning 
De elever i skolan som har svårigheter i undervisningen har rätt att få åtgärdsprogram upprättade för att så snabbt 

som möjligt hitta orsak och åtgärder som passar eleven. Problemen ska beskrivas och formuleras så att relevant 

stöd kan sättas in. Samtidigt visar forskning att flickor med behov av stöd i undervisningen får hjälp allt senare i 

åldrarna. För att förstå varför det kan vara så har syftet med undersökningen varit att först att undersöka på vilket 

sätt som flickor i behov av stöd i undervisningen beskrivs i åtgärdsprogrammen som formulerats under perioden 

år 1995-2012. Undersökningen har också problematiserat och undersökt hur innehållet och formen i 

åtgärdsprogrammen har förändrats över tid, samt vilka influenser som påverkat denna förändring. 

Åtgärdsprogrammen har analyserats språkligt genom att inspireras av Faircloughs kritiska diskursanalytiska 

metod. Den teoretiska basen för att förstå resultatet vilar på Focaults tankar om relationen mellan kunskap och 

makt och för att se på de influenser som påverkat förändringarna i åtgärdsprogrammens form och innehåll har 

Skimores specialpedagogiska paradigmteori varit användbar. Resultatet visar att det finns två diskurser den 

ambitiösa flickan och den osäkra flickan och att beskrivningarna för båda diskurserna inte har de egenskaper 

som passar in i den bild av prakteleven som skolan idag har som norm. Praktelevens egenskaper influeras av de 

nyliberala och marknadsmässiga diskurser som råder i samhället i stort och beskrivs ofta som effektiva, 

intelligenta och strukturerade medans beskrivningar som ambitiös, tycker om skolan och matematiksvårigheter 

är vanliga beskrivningar om flickornas egenskaper, över tid. Resultatet visar också att formen och innehållet i 

åtgärdsprogrammen har förändrats från att vara fåordiga och fokuserade på flickornas personliga egenskaper till 

att alltmer formulera kunskapsmål och konkreta åtgärder.  

 

Nyckelord 

Diskurs, åtgärdsprogram, flickor, genusperspektiv, kategorisering, makt,  

 



 
 

3 

Förord 

Utan det tålamod, den skarpa vägledning och den oändliga uppmuntran till mitt arbete som jag fått av min 
handledare Elisabeth Lundström, hade jag inte kunnat genomföra detta arbete.  

Stort varmt tack till dig! 

Jag har roats av arbetet samtidigt som jag stött på massivt motstånd allt ifrån skolledningar som inte vill lämna 
ifrån sig åtgärdsprogram till mitt inre motstånd i form av tvivel. Jag vill därför också rikta ett varmt tack till 
mamma som argumenterat i timmar med mig och resten av min familj och mina kära vänner som lyssnat på mina 
funderingar och berikat mina synsätt.  

Jag vill också tacka skolan som valde att ställa upp och som bifogade åtgärdsprogrammen. Arbetet har på många 
sätt varit som att åka berg- och dalbana, med förskräckelse och samtidigt i ren förtjusning! Mitt intresse för 
special- och genuspedagogik har förstärkts och förhoppningsvis utvecklas den ännu mer framöver.  

 

Tigist Eriksson 

Stockholm den 6 juni 2012 
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Inledning 

Vera, Lina och Alice är en härlig trio som jag träffade på en förskola under en kort period i 

den verksamhets förlagda utbildning (VFU) som ingår i lärarutbildningen. Trion tar plats och 

är självsäkra i sitt sätt, de är högljudda, ställer ofta frågor till pedagogerna, använder hela 

förskolans utrymme både inomhus och utomhus, obehindrat. Kort sagt är de en trio som syns 

och hörs. I samband med VFU nämnde en av förskolepedagogerna, att just deras beteende var 

problematiskt eftersom trion inte lämnade utrymme till andra barn genom deras bestämda sätt. 

Min VFU tid var dock begränsad och visst kan det ha funnits fog, men det var just 

perspektivet att det var ett bekymmer eller ett problem som skulle tas upp för åtgärd som 

förvånade mig. Var det att trion tog mer plats än vad som är vanligt för flickor, eller var det 

att det så kallade problemet presenterades så onyanserat som är det verkliga problemet? Dessa 

frågor blev upprinnelsen till undersökningen.  

Svenny Kopp (2010) inleder sin avhandling med förordet ”To all the girls out there in need of 

recognition ” och bearbetar orsaker till varför flickor i större utsträckning får stöd allt senare i 

åldrarna med sin inlärningsproblematik Hon menar att det behövs mer forskning kring 

flickors symptombild för ADHD, att så tidigt i åldrarna som möjligt upptäcka olika 

symptombilder och modifiera dem utifrån flickornas behov och förutsättningar (ibid.; 

Ringrose, 2007, s. 481). På liknande sätt är denna undersöknings strävan, att se på hur flickor 

beskrivs ur ett specialpedagogiskt perspektiv, genom att synliggöra vilka diskurser som 

flickor i skolan ingår i för att presentera de sanningar som finns om flickors behov av stöd i 

inlärningsprocessen.  

För att varje elev ska få möjlighet till det stöd som behövs gäller det att skolan ser eleven. Det 

betyder att lärare, specialpedagoger och andra professioner i skolan uppmärksammar och 

fångar upp elevernas beteende och avkodar dem på rätt sätt, och som den komplexa och 

föränderliga individ som eleven är (Bartholdsson, 2008, s. 63). Vilket sätt som är rätt regleras 

bland annat genom skolans demokratiska uppdrag formulerat i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr11). Däri inrymmer också ett 

jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2011, s. 7).  

Utifrån jämställdhetsperspektivet ska könsstereotypa roller motverkas aktivt, genom att 

verksamheten och skolans personal aktivt arbetar med frågan. Att studera vilka sanningar och 

vad som anses rätt om flickor i det specialpedagogiska sammanhanget, är att granska rådande 
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diskurser (Whinter Joergensen & Philips, 2000, s. 19). Det kan även göras genom att studera 

på vilket sätt man formulerar sig i de dokument som beskriver flickors behov och åtgärder i 

den specialpedagogiska kontexten och vilka diskurser som därigenom görs synliga. I 

förskolan där jag hade min VFU kan pedagogerna ha tagit förgivet att flickor leker stillsamt, 

inte hörs så mycket och inte tar för sig av utrymmena, på samma sätt som trion gjorde. Det 

beteendet stämmer överens med den traditionella bilden av en flicka som även Skelton (2010) 

beskriver som norm, och kanske återskapas normen genom att pedagogerna uttrycker trions 

beteende som avvikande och som ett problem (Skelton, 2010, s.134-136).  

Skolverket skriver att arbetet med åtgärdsprogrammen ska upprättas för att definiera, åtgärda 

och följa upp behov av stöd i skolarbetet. Dessa riktlinjer gäller för alla skolor i Sverige och 

ska garantera att varje elev får relevant stöd vid behov. Det som ska ske är att pedagoger i 

samverkan med skolans övriga funktioner ska koordinera stöd utifrån elevens behov genom 

att anpassa miljön och undervisningen (Skolverket, 2008, s. 6-7).  

Åtgärdsprogrammens syfte är att stödja varje elevs behov och genom att undersöka vilka 

sanningar och kategoriserieringar som tas förgivet när det gäller just formuleringen och 

ordval och lyfta fram dessa, ger det förhoppningsvis mer utrymme i åtgärdsprogrammen för 

det individuella förhållningssättet(ibid. 21). För att undersöka hur åtgärdsprogrammen 

formuleras om flickors behov och åtgärder, valde jag diskursanalys som metod. En 

diskursanalys, eller språklig analys genomfördes på drygt trettio åtgärdsprogram från år 1995- 

år 2010 och upprättades i en storstadsskola av lärare, speciallärare och senare elevhälsoteam. 

Genom att synligöra förhållningssätt som tas förgivna, grunder för kategoriseringar och andra 

sanningar som råder inom diskursen för åtgärdsprogram motverkas stigmatisering och 

upprätthållandet av synen på elevers behov av stöd och flickor i skola. Det egna reflexiva 

arbete som varje pedagog, speciallärare, rektor och övrig personal gör, kan trots det påverkas 

av angränsande diskurser som till exempel det rådande ekonomiska läget, politiska ideologier 

och teknisk utveckling (Whinter Joergensen & Philips, 2000, s. 20-21, 138). Den teoretiska 

grunden i undersökningen har därför inspirerats av den franske filosofen Focaults tankar om 

hur vår gemensamma sanning konstrueras utifrån olika kunskapsregimer. Det han beskriver 

genom sina teorier är tekniken bakom vad som beskrivs som rätt och riktigt och om vad som 

kan sägas och inte, i olika sociala - och historiska sammanhang, i detta fall i 

åtgärdsprogrammen över tid. (ibid., s. 23). Trion, Vera, Lina och Alice var ett bekymmer och 

den sanningen delade förskoleläraren med mig, oproblematiskt. Det är genom att undersöka 
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sanningarnas reproduktion och mönster som gör att sanningarna kan ändras och ta ny 

form(ibid., s.90).  

Bakgrund 

Till att börja med kommer avsnittet som följer att definiera de olika begrepp som används i 

uppsatsen. Sedan kommer jag att ta upp vad som skrivs i skolans styrdokument gällande 

åtgärdsprogram, genusperspektivet och om elevers behov av stöd i undervisningen. Detta 

utifrån ett historiskt perspektiv. Jag kommer att presentera och knyta an till vad som finns 

forskat kring elever i behov av stöd och sammanfatta den forskning som finns gällande 

flickors behov av stöd i undervisningen. I slutet på detta avsnitt kommer jag att presentera den 

teoretiska grund som jag valt i arbetet med undersökningen.  

Begrepp 
Här redogörs hur olika begrepp används för denna undersökning och som har varit centrala i 

litteraturöversikten och i den tidigare forskningsredogörelsen som följer.  

Elevhälsoteamet 

Företräds av olika professioner som finns i respektive skola och som har i uppgift att 

analysera, förbereda och besluta i frågor som handlar om elevens hälsa. Det kan vara roller i 

skolan som skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, lärare och 

(biträdande)rektor, som närvarar vid möten kring elever med behov av stöd i undervisningen.  

Individuell utvecklingsplan (IUP) 

Studieplanering som sker två gånger per år och som lärare/mentor tillsammans med eleven 

och dennes vårdnadshavare genomför och dokumenterar för uppföljning. Dokumentet är 

allmän handling och ska vara fri från sekretesskänsligt material. IUP ses som ett verktyg för 

att eleven och dennes vårdnadshavare ska kunna överblicka och planera för att nå delmål i 

studieutvecklingen. Sedan 2006 är det obligatoriskt att föra IUP på de svenska grundskolorna. 

(SFS 2010:800) 
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Åtgärdsprogram 

I skollagens kapitel 3 gällande barns utveckling mot målen kan man läsa i 9§ att ”Av 

programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas” (ibid.). Åtgärdsprogrammet är likt IUP en allmän handling och ska 

vid utlämnande vara skyddat från sekretesskänsligt innehåll. Dokumentet ska vara 

framåtsyftande och centralt med åtgärdsprocessen är att den följs upp och utvärderas 

regelbundet (SFS 2010:800).  

Elevens behov av stöd 

En elevs behov av särskilt stöd har genom tiderna beskrivits utifrån olika perspektiv och med 

olika begrepp som kan knytas an till den rådande historiska diskurs som rådde. Hjörne & 

Säljö (2008) sammanställer dessa kategorier som hittats utifrån ett historiskt perspektiv och 

kopplat samman dessa med begrepp som användes. Till exempel kunde man på 1800-talet 

nämna elever som  

”slöa, oböjliga, stygga, vanartiga och utan erforderlig fattningsförmåga”(s. 55) .  

 

Begrepp som utifrån den moraliska/religiösa diskurser som då var rådande. Idag beskrivs 

elever utifrån Skidmores (2004) psykomedicinska diskurs och elevernas svårigheter i skolan 

får förklaringsgrunder som dyslexi, ADHD, autismspektra och funktionsnedsättning (ibid.). 

Jag har valt att beskriva flickornas behov av stöd, och det innefattar allt behov av stöd i 

undervisningen för att nå skolans kunskapsmål.  

Paradigm 

Begreppet beskriver rådande åsikter, influenser och lagar som finns inom en viss disciplin, 

exempelvis specialpedagogik. Paradigmet som fenomen har enligt filosofen Kuhn en 

inneboende process där åsikter, influenser och lagarna vid en tidpunkt ifrågasätts genom 

antaganden som strider mot gängse uppfattning. Förändringen löser upp tidigare paradigm 

och ersätts av ett nytt. Skillnaden mellan paradigm och diskurs är att ett paradigm avser en 

viss praktik eller område, exempelvis specialpedagogik. Medans en diskurs sällan kan 

avgränsas helt utan ingår i ett nät av diskurser eller diskursordningar (Bryman, 2011, s.556.) 

Diskurs 

Vi människor skapar vår verklighet genom att kommunicera med varandra, genom att tala, 

skriva och interagera. Med hjälp av orden, dess följd och ordval bildar en slags struktur kring 

en sanning. Michael Foucault formulerade strukturerna som diskurser. Till exempel kan man 
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förstå en diskurs om man tänker sig en översvämning, om man upplever den så får man en 

uppfattning som kan beskrivas som obehag, rädsla och vanmakt. Tittar man på översvämning 

utifrån fenomenet i sig självt, ser man att orsaken kan kopplas till en kraftig nederbörd, till 

klimatförändringar och till naturens egna kretslopp. Det man gör är att förstå vilken diskurs 

översvämningen ingår i. Utifrån förståelsen av diskurser kan åtgärder sättas in till exempel att 

bygga dammar, arbeta politiskt för att minska utsläppen för att minska växthuseffekten och 

andra konkreta innan diskursens definition, relativt osynliga åtgärder genomföras (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000, s. 23). Undersökningen som föreligger handlar om att titta på vilka 

diskurser som kan finnas i åtgärdsprogram för flickors behov av stöd i undervisningen. Jones 

(1993) beskriver hur diskursen kvinna kan variera i olika sammanhang;   

This is quite easy to see when thinking about the meaning of the term `woman' which shifts within 
various discursive contexts. Compare its meaning when used, for instance, by feminists, by women at 
the bowling club, in a modelling agency, amongst religious fundamentalists, or in bawdy bar-room 
talk (Jones,1993, p 157 ) 

Perspektiv 

Ett perspektiv betyder att man ser på ett fenomen, sak eller en betydelse utifrån ett bestämt 

utgångsläge. Tre olika perspektiv på ett landskap kan fås beroende på om man ser det från ett 

flygplan, ett tåg eller från en cykel. Perspektiven kan också anta olika tidsperspektiv till 

exempel historisktperspektiv (NE).  

Subjekt och subjektivitet 

Med subjektet menas individen som ingår i en diskurs och influeras, styrs eller ändrar den 

genom social interaktion. Olika filosofiska traditioner beskriver hur individen skapas i en 

diskurs men den poststrukturalistiska traditionen menar att det är tvärt om, alltså att det är 

individen som skapar diskurserna (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 21, ). Subjektet är 

inte autonom, avgränsad enhet utan ingår i nät av konstruktioner genom sociala handlingar 

och därför är subjektiviteten ett centralt begrepp inom diskursanalysen. Subjektiviteten 

beskriver blanda annat förhållningssätt, självmedvetenhet, medvetna och omedvetna 

betydelser som uttrycks genom språket (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 415).  

Litteraturöversikt 
Denna del kan delas upp i fyra delar. Till att börja med beskrivs det specialpedagogiska fältet 

utifrån Skidmores (2004) specialpedagogiska paradigm teori . Därefter beskrivs hur skolan 

som institution och med hjälp av den specialpedagogiska diskursen skapar elevkategorier. 
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Längre fram beskrivs hur elevkategorierna inom skolan påverkar identitetsskapandet och 

kompletteras därefter med ett genusperspektiv på processen. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av litteraturöversikten.  

Specialpedagogiska paradigm 

Skolan har ett demokratiskt uppdrag att fostra alla elever till delaktiga, involverade och 

engagerade medborgare. Demokrati, jämställdhet, rättvisa och respekt är värdegrunder som 

ska genomsyra arbetet i skolans alla dagliga göranden (Skolverket, 2011). Skolans arbete med 

frågorna har genomgått olika faser historiskt sett menar Skidmore (2004), som vill beskriva 

skolans syn på specialundervisning genom psykomedicinska - sociologiska och 

organisatoriska paradigmen.  

Psykomedicinska paradigmet 

Psykomedicinska paradigmet kopplas till 1960- och 1970-talet och beskriver en tid då vi 

kopplar inlärningssvårigheter till eleven självt. Man letade efter orsakssamband utifrån ett 

mikroperspektiv alltså utifrån individen självt, där miljö och samhällets roll inte hade någon 

direkt avgörande betydelse (ibid., s. ). Därefter följde fasen som ville titta närmre på andra 

orsaker än just den biologiska förklaringsmodellen till elevers inlärningsproblematik. Man 

blickade utåt på samhället i stort i samhällets strukturer och använder ett makroperspektiv. 

Orsakerna skulle kunna finnas i skolsystemet och därför kunde man då också rikta kritik mot 

den dåvarande specialundervisning som differentierade eleverna till en undervisning med 

lägre status än den vanliga undervisningen. Paradigmet ger en medvetenhet om omvärldens 

påverkan i skolans sfär som institution. Den visar att det medicinska sättet att diagnosticera 

och ordinera stöd i undervisningen faktiskt påverkade elevernas självbild och studiegång 

negativt (ibid., s. ). Dessutom beskriver Skidmore (2004) att kategoriseringar när det gäller 

ADHD symptom kan vara missvisande eftersom forskning inte har genomförts tillräckligt för 

att kunna generaliseras. Denna kritik stämmer överens med Kopps (2010) kritik att 

symptombilder för flickor inte är tillräckligt undersökt (ibid., s.). Nussbaums forskning visar 

liknande slutsatser och understryker också vikten av att kunskapsutvecklingen inom 

lärarkåren måste ske för att flickor med ADHD ska få relevant stöd (Nussbaum, 2012, s. 95).   

När skolan generaliserar behov av stöd i kunskapsutvecklingen sker det dessutom utifrån ett 

kategoriskt perspektiv, vilket innebär att eleven utifrån ett elevnormativt läge ska 

kompenseras för att nå upp till mål och kunskap, som följer en generaliserad utvecklingsplan 

(Asp-Onsjö, 2006, s. 33). Under det psykomedicinska paradigmet syns två parallella 



 
 

7 

skolsystem. En formell skolgång för elever som ingår i den normativa bilden av elev och en 

annan för eleverna som ingår i specialklasserna.  

Sociala- och organisatoriska paradigmet 

Det sociala paradigmet som växte sig stark under 1980-talet har idag gett vika för vad 

Skidmore (2004) nämner som organisatoriska paradigmet (ibid., s. ). Idag krävs att skolans 

ledning kritiskt tittar på sin verksamhet och lokaliserar de områden som förbättrar elevernas 

förutsättningar för inlärning. Skolan ska vara beredd att omarbeta strukturerna för att passa 

alla elever. Trots att kategoriseringarna av elevers behov av stöd fortfarande inte går att 

frångå, ska utgångsläget idag vara utifrån ett relationellt perspektiv (Asp-Onsjö, 2006, s. 33). 

Skidmore (2004) reserverar för att denna syn på specialpedagogisk praktik, kan vara en 

förenklad bild eftersom den inte redogör för ”possibility of interaction between factors 

operating at different levels of analysis” (Skidmore, 2004, s.11).  

Claes Nihlholm beskriver ett kompletterande synsätt genom dilemmaperspektivet som delvis 

kan överlappa denna diskrepans i Skidmores (2004) paradigmbeskrivning som inte tar hänsyn 

till den individuella inlärningsprocessen. Dilemmaperspektivet kan illustreras genom att 

synliggöra elevers olikheter och man kan se motsättningar mellan exempelvis Skidmores 

paradigm och skolans målformuleringar som är på övergripande nivåer, där 

dilemmaperspektivet tar ett flexibelt grepp och dessutom sätter den individuella eleven i 

centrum (Asp-Onsjö, 2006, s. 34). Därför är synsättet förtroget med den komplexitet och 

kontigens som kännetecknar verksamheten kring elevers behov av stöd i undervisning. 

Dilemmaperspektivet beskriver också det dilemma som uppstår i skolans uppdrag att 

möjliggöra individens möjligheter till att fritt välja livsbana mot det styrande uppdraget att 

förse samhället med relevant arbetskraft(ibid.).  

Kategorisering och loopingeffekten 

Skolans uppdrag har från industrialismen start som då efterfrågade lämplig arbetskraft, ändrat 

målsättning till att möta individens behov och förutsättningar. Skolan har inte längre i uppgift 

att sortera begåvningar till högre studier och resten till arbetare, men likväl lever 

sorteringskulturen och traditionen kvar i skolan (Assarsson, 2009, s. 88). Är det möjligt att 

frångå kategorisering och stigmatiserande identitetskapande när det gäller elever i behov av 

stöd i undervisningen? För att förstå elevernas problematik behöver dem definieras, och 

utifrån rådande specialpedagogiska diskurs kategoriseras behoven därefter. Loopingeffekten är 
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en teori som formulerats av filosofen Hacking (Hjörne & Säljö, 2008, s. 70) och som 

beskriver hur kategoriseringsprocessen i institutioner fungerar.  

För det första när en kategori formuleras och antas av individer som inte ingår i kategorin, till 

exempel en lärare antar och förstår kategorin ADHD, och sedan använder läraren kategorin 

inom ramen för skolan, bidrar detta till att de elever som nu benämns med ADHD därigenom 

får förändrad självuppfattning. För det andra så skapas ett slags gemensamt minne gällande de 

som tillhör kategorin, och det gemensamma minnet ger tillgång till och kunskap om ADHD 

egenskaperna för att de elever som kan tänkas ingå i den nya kategoriseringen ska kunna 

inkluderas. Elever som tidigare kategoriserats som exempelvis bråkiga kan om egenskaperna 

stämmer med kategorin, uppmärksammas och få stöd (ibid.). Loopingeffekten kan därför 

användas som verktyg för att synliggöra rådande specialpedagogiska diskurser eller paradigm. 

Jämförelsevis bekräftar dilemmaperspektivet att skolans grundstruktur helt inte kan frångå 

kategorisering, eftersom eleverna delas upp i årskurser, program och i vissa länder flick- och 

pojkskolor. Däremot tar perspektivet avstamp i att först förstå elevers komplexitet och sedan 

synliggöra dessa utan att kategorisera problemen. (Asp-Onsjö, 2006, s. 35).    

Identitetsskapande  

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

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 

2011, s. 9). Uppdraget som skolan har visar att kunskapen om hur vi ska förse elever med 

denna komplexa utveckling, vilar på existentiella tongångar (Assarsson, 2009, s. 88). Hur den 

processen fungerar beskriver modernisten och sociologen Gidens, att man blir människa 

genom att lära sig att reflektera över sig själv och att förstå sig själv och det sammanhang man 

ingår i utifrån sin levnadshistoria. Självreflektionen bidrar sedan till att skapa identiteten och 

formar ”ett jag” med många olika delar som bildar helhetsbilden. Och ett annat sätt att se på 

identitetsprocessen är det poststrukturalistiskt förhållningssättet som ser ett mer flexibelt 

”jag”, där delarna beror på vilka interaktioner som möjliggörs och är i ständig förändring.  

Skillnaden mellan synsätten på identitetsprocessen skulle kunna förklaras och sammanfattas 

genom att det modernistiska perspektivet beskriver vad ”jaget” kan vara utifrån olika 

perspektiv, medans det poststrukturalismen förklarar och beskriver vem ”jaget” kan bli i 

mötet med andra. För det är i mötet med andra som jaget kan definieras, utifrån de 

förutsättningar som rådande skoldiskurs ges för till exempel eleven i behov av stöd. Det 

varierande sätt som en elev beskrivs på i ord och text, bildar den grund som eleven ges 

möjlighet att definiera vem jaget kan bli (ibid.)  
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Det poststrukturalistiska utgångsläget visar genom dilemmaperspektivet, att elevens behov av 

stöd inte kan stigmatiseras eftersom åtgärderna blir kontextbundna och tillfälliga. Vilket kan 

bidra till att eleven får möjligheten till att forma och anta olika identiteter beroende på mötets 

natur (ibid.). ”När identiteterna flyter mellan och skär genom varandra korsas också de 

maktdimensionerna som förknippas med identiteten (ibid. 95)”. Det kan tolkas som att genom 

att formulera elevens behov av stöd utifrån kontext och utan kategorier, kan flera olika 

identiteter skapas och antas hos en individ.  

Genusperspektivet  

 ”Man föds inte till kvinna- man blir det” beskriver den franska filosofen Simon de Beauvoir 

om identitetsprocessen utifrån ett genusperspektiv, vilken beskriver det sociala könets 

skapandeprocesser och tydliggör skillnaden mellan kön och genus genom att tillägga att varje 

kvinna nödvändigtvis inte är av kvinnligt kön (Kruks, 2000, s.41). Identitetsprocessen utifrån 

ett könsperspektiv utvecklades vidare av den amerikanska filosofen Judith Butler som menar 

att vi ingår sociala konstruktioner som skapar själva innebörden av kön och genus. Hon 

beskriver det poststrukturalistiska identitetsskapandet utifrån vem ”jaget” kan bli i mötet med 

andra, och menar liksom Simon Beauvoir, att uttrycken för kön är formbara, flexibla och inte 

nödvändigtvis kopplade till biologiska förutsättningar. Det är gemensamma och 

förhandlingsbara kategorier som samhället presenterar som flickor och kvinnor och är i 

ständig förändring (Kruks, 2000, s. 41; Assarsson, 2009, s. 97). Den feministiska 

forskningens uppgift är att synliggöra, kritisera och omformulera dessa kategorier utifrån 

olika perspektiv.  

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det feministiska forskningsfältet i stora drag kan 

sammanfattas i tre inriktningar. Den första inriktningen handlar om att synliggöra 

genusperspektivets centrala roll för att förstå sociala relationer generellt.  Den andra 

inriktningen handlar om att det råder motsättningar mellan könen och den tredje inriktningen 

forskar kring att genusperspektiv synliggör dominansförhållanden vilka präglas av sociala - 

och historiska diskurser. Vidare beskrivs också nytt feministiskt paradigm som inriktar sig på 

forskning utifrån kvinnan förhållningssätt, förutsättningar och för kvinnans skull.  Paradigmet 

kan ses som ett svar på den rådande obalans inom vetenskaplig forskning som dominera(t)s av 

manliga influenser och synsätt (ibid.). Det feministiska paradigmet artikulerar det behov som 

Kopp (2010) och Coles et al. (2012) efterfrågar gällande flickors symptombild av exempelvis 

ADHD (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 352). Jessica Ringrose (2007) tar upp kritik som 

riktats mot feministisk forskning, där en del av skolforskning som bedrivits visat en tydlig 
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nyliberal influens och den hör samman med den feministiska forskning som synar 

genusperspektivets negativa influenser utifrån könsbinär problematik. Den typen av forskning 

görs synlig ibland annat Storbritannien vilken Ringrose (2007) menar presenterar en förenklad 

bild av genusproblematiken. Den binära motsättningen som exempelvis pojkars 

skolresultat/flickors skolresultat, menar hon blir en fråga om att förstärka könsroller eftersom 

synsättet frigörs från faktorer som klass, etnicitet och kultur ur analyserna, och därmed 

förvanskar och till och med ger motsatt effekt. Vilket i slutändan ger ett anti-feministiskt 

resultat (ibid. s. 473-480). Som ett exempel beskriver hon hur media och populärkulturen nu 

porträtterar flickor i skoldiskursen som lyckade och framgångsrika, utifrån resultatmätningar 

som jämförts med resultat som pojkar visar. Den nyliberala feministiska forskningstraditionen 

har dessutom bidragit till att skapa en ett slags ”moralpanik” kring pojkars resultat i 

exempelvis läs- och skrivkunskap. Risken med en förenklad bild av genusperspektivet genom 

den binära ansatsen, kan bidra till att minska behovet av forsknings kring exempelvis flickors 

symptombild gällande ADHD (ibid. s. 485; Skelton, 2010, s. 131). Coles et al.(2012) menar 

att det också behövs mer kunskap bland lärare om vilka symptom som flickor kan visa för 

exempelvis ADHD. I deras studie har det visat sig att symptomen har misstolkats eftersom de 

inte uppfattas som indikatorer för ADHD och därför kan viktigt stöd i tidiga åldrar för 

flickorna inte ges. Det kan också förklaras med att symptombilden för ADHD har förknippats 

pojkars beteende och symptom (ibid., s. 107).  

Sammanfattning 

Genom att titta på hur förändringar har skett utifrån Skidmores (2004) modell för 

specialpedagogiskt arbete i skolan över tid. Kan man se vilka influenser som påverkar 

utformning och innehåll i åtgärdsprogrammen över tid. Det har skett en skiftning från ett 

psykomedicinskt paradigm som fokuserade på att titta på problemformuleringar utifrån 

elevens biologiska förutsättningar och där kategoriseringar var vanliga.  Idag finns det 

influenser både av det sociala - och det organisatoriska paradigmet vilka båda utgår från det 

relationella perspektivet. Det innebär att elevens behovsbild blir mer nyanserat och inkluderar 

alla sociala relationer, fysiska omgivning och omfattar hela skolans organisation för 

åtgärdsanalys. Perspektiven innebär att elevens helhetsbild spelar roll för hur skolan ska hitta 

lösningar och åtgärder på bästa sätt. Dilemmaperspektivet är ett komplement till paradigm 

teorin, eftersom den även tar hänsyn till elevens säregenhet. Den beskriver att 

specialpedagogiska insatser bör se på eleven utifrån just elevens situation, just för det aktuella 

tillfället och för individen. Dilemmat består i att skolan dels ska vara en skola för alla, 
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samtidigt vara en skola för varje individ. Detta perspektiv minskar därför kategoriseringarna 

inom området för olika inlärningssvårigheter, eftersom svårigheterna beskrivs utifrån varje 

individ. Variationerna som uppstår i och med detta synsätt omöjliggör förenkling och därtill 

kategorisering av behovsbilden. Loopingeffekten är den process som beskriver hur 

institutioner ärver kunskap genom att anta definierade kategorier, använda och återanvända 

dem inom området (Hjörne & Säljö, 2008, s. 70). Det feministiska perspektivet ser också 

kategoriseringen problematiskt. Könsroller ska utifrån detta perspektiv motarbetas genom att 

forskning sker utifrån flickor/kvinnors förutsättningar. Syftet med forskningen är för 

flickorna/kvinnorna, det vanliga är att genusforskningen annars antar en jämförande ansats.  

Vilket i mångt och mycket kan motverka kunskapsbildning och förståelse för flickors och 

kvinnors förutsättningar och behov.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
De sociala relationer som ingår i skolans verksamhet är formade av den ideologiska grund 

som formulerats genom skolans styrdokument (Skolverket, 2010; SFS 2010:800). 

Verksamhetens alla led styrs och interaktionen mellan skolan och samhället, skolan och dess 

medarbetare och skolan och elever behöver ramar för att följa styrdokumentens intentioner. 

Styrningsverktygen är utformade för att ge skolan konkreta hjälpmedel för att förse elever, 

lärare och annan personal bästa möjliga utgångsläge att stimulera varje enskild elevs 

förutsättning att lyckas i sin kunskapsutveckling. Samtidigt är verktygen också ett sätt för 

institutionen att utöva makt och att forma elever inom institutionen till en elev med lyckad 

kunskapsutveckling (Persson, 2004, s. 108). Maktutövningens verktyg är bland andra 

skolplikten, individuella utvecklingsplaneringen, nationella prov, åldersindelning och i senare 

skede av skolsystemet indelning utifrån skolresultat vilket ger möjligheter att välja 

gymnasieinriktning. Disciplinerings- och kontrollverktygens intentioner är att eleven ska nå 

bästa utvecklingsmöjlighet utifrån dennes förutsättningar (ibid.). Varje verktyg ingår i 

mikrodiskurser och diskursanalytiskt grepp synar vilka sanningar om eleven som tas förgivna, 

återskapas och accepteras. Hur denna process kan förstås och hur makten skapas och 

återskapas, är något som Foucault studerat och formulerat noggrannare (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000, s. 24).  
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Kunskap och makt 

Vad som är kunskap och hur den konstrueras beskrivs utifrån många olika vetenskaper på 

olika vis. Det som är en gemensam nämnare för de flesta vetenskapliga principerna är att all 

producerad data och fakta alltid utgår från ett specifikt tolkningsperspektiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 13). Det betyder att kunskap kan ses som föränderlig beroende på vem, 

vart och när den beskrivs. Diskursanalysen inspireras av tanken att, all kunskap är skapad 

utifrån text och påverkas av de historiska – och sociala relationer som ingår i sammanhanget. 

Det är därför man kan säga att ”Kunskap ligger till grund för maktutövande medan 

maktutövande också producerar kunskap” (ibid., s. 374).  I det sammanhanget som skolan 

ingår i tar maktutövande avstamp i de styrdokumenten som formulerats genom skollagen, 

läroplanen och de kommunala skolplanerna.  

Skolans maktposition influeras också genom de rådande sociala - och historiska influenserna i 

samhället. IUP möte, upprättande av åtgärdsprogram, klassmöte, skolråd och andra tillfällen 

där elever och personal interagerar, är den sociala praktiken i skolan. Ett IUP möte följer en 

viss ordning, där dokumentation och interaktion följer uppsatta regler, likaså gäller 

upprättandet av åtgärdsprogram. Hur IUP möte och åtgärdsprogram genomförs bildar olika 

diskurser.  

Vi får inte tänka oss en värld av diskurs uppdelad mellan accepterad diskurs och utesluten diskurs, 
eller mellan den dominerande diskursen och den dominerande, utan istället som en mångfald av 
diskursiva element som kan komma i spel i olika strategier. Det är denna fördelning vi måste 
rekonstruera med vad den innehåller av sådant som sägs och sådant som döljs, både de utsagor 
som fordras och de som är förbjudna; med alla de varianter och olika verkningar – beroende på 
vem som talar, hans maktposition, den institutionella kontext han råkar befinna sig i – som den 
innebär; och med de förändringar och nya användningar för motsatta syften som den också 
innehåller. (Foucault 1976, citerad i Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 381) 

Foucault menar att skolan som är en institutionell praktik utövar makt genom disciplinerande 

metoder vilka inringar och begränsar individers handlingsutrymme. Sanningar menar 

Foucault skapas inom diskurserna och det blir därför viktigt att förstå hur diskurser 

konstrueras, till exempel hur konstruktionen av flickans behov av stöd skapas. Det görs genom 

att studera det ”aktiva språkbruket” i vardagliga situationer och händelser, som i denna 

undersökning studerar språkbruket i åtgärdsprogram för flickor (ibid.; Winther Jörgensen & 

Philips, 2000, s.14, 21).  

Diskursanalys 

Fairclough som inspirerats av Foucaults tankar om diskurser, menar att ideologier är i ständig 

förändring och eftersom de upprätthålls av sociala processer kan de inte fixeras. Det är de som 
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ingår i de sociala processerna som gör att diskursen hela tiden rör på sig(Winther Jörgensen & 

Philips, 2000, s. 80). 

Subjekt är ideologiskt positionerade, men de är också i stånd att handla kreativt och skapa sina 
egna förbindelser mellan de olika praktiker och ideologier som de utsätts för, och de är istånd att 
omstrukturera de praktiker och strukturer som de positioneras av (Fairclough citerad i ibid. s. 80) 

Diskursanalysens beskrivas utifrån fyra gemensamma punkter Trots att det utvecklats olika 

metoder och teorier inom diskursanalysen är följande punkter central för samtliga 

inriktningar(ibid., s. 11).  

• Diskursanalysen håller sig kritisk till självklar kunskap.  

• Diskursanalysen påverkas av historiska och kulturella kontexter  
• Diskursanalysen undersöker sociala processers påverkan i förhållande till kunskap, om 

vad som är sanning och inte.  
• Diskursanalysen undersöker vilka sociala processers påverkan i förhållande till 

handling, om vad man kan göra inom en diskurs och inte (ibid. ) 
 

Inom det diskursanalytiska fältet finns det tre olika verktyg diskursteori, kritisk diskursanalys 

och diskurspsykologi.  (ibid., s. 139). Diskursteorin beskriver den sociala världens betydelse 

och att den är i ständig förändring. Kritisk diskursanalys undersöker hur dessa sociala 

relationer också (åter)skapar eller ändrar diskursen, det vill säga bidrar till att skapa 

diskurser.  Medans diskurspsykologin bland annat studerar hur människor använder 

diskurserna för att ge en bild av hur de uppfattar världen och sig själva. (ibid., s. 13)  

Social struktur och ideologi 

Diskursteorin beskriver bland annat att det hela tiden sker förändringar i våra sociala 

relationer och i de sociala strukturer, på samhällets samtliga nivåer och över tid. Till exempel 

datoriseringen som ändrade synsättet på undervisningen i skolan under 1990-talet genom att 

alla skolor fylldes med datorsalar och idag att vissa skolor inför läsplattor som verktyg i skriv- 

och läsinlärningen. Den teknologiska utvecklingen påverkar därför skolans praktik, liksom 

andra förändringar som sker i ett samhälle eller i omvärlden. Nya synsätt uppstår och ändrar 

tidigare förhållningssätt och påverkar exempelvis specialpedagogiska praktiken genom nya 

metoder, eller som i klassundervisningen som förändrat sedan datorernas intåg i skolan. 

(ibid.).  

Sanningarna som produceras i en diskurs är också socialt konstruerade och påverkas av den 

historiska kontexten. Här kan Skidmores specialpedagogiska paradigm illustrera vilka som 

involveras för insatser kring en elev i behov idag, organisatoriska paradigmet där skolan 
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genom elevhälsoteam samlar många olika funktioner inom skolans verksamhet för åtgärd. 

Specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, föräldrar och skolansledning involveras för att 

studera elevens relationella bild (Skidmore, 2004, s.7; Asp-Onsjö, 2006, s. 33). Det som är 

elevens alla sociala alla relationer görs till parametrar som har en betydelse för dennes 

utveckling i skolan, vilket är nytt.  

På 1960- talet var utgångsläget psykomedicinskt paradigm, insatserna utgick från elevens 

behovsbild och förklaringsgrunder tog avstamp i att diagnostisera elevens symptom på behov 

av stöd och kompensera för de brister som eleven uppvisade (Skidmore, 2004, s.10). Elevens 

identitetsprocess påverkas av vilket förhållningssätt som antas, ett kategoriskt perspektiv 

bekräftar att eleven saknar en förmåga eller kunskap vilket ger en negativ självbild (Asp-

Onsjö, 2006, s. 34; Assarsson, 2009, s. 90). Men skapandet och konstruktionen av självet eller 

subjektiveringen, menar Foucault börjar långt innan individen påverkas av de sociala 

institutioners disciplinära praktiker. Genom ”omsorg om sig själv” införlivar individens frihet 

att forma sitt jag. Foucault menar att frihetsdimensionen inte kan separeras från makt och 

kunskapsregimer, men att individen ges en rörelsefrihet mellan dem (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 377).  

Till frihetsdimensionen, som Foucault formulerar kopplar Fairclough sin tolkning kring 

individens möjligheter att ändra position inom en diskurs (ibid.). Denna rörelsefrihet inom 

diskurserna, kan studeras genom diskurspsykologins ansats om att se på vilka är individernas 

aktiva språk. Och den kritiska diskursanalysen kompletterar bilden genom att studera 

förändringarna i språkbruket och vilka mikrodiskurser som ingår i en social praktik, 

exempelvis skolans elevdiskurs och lärardiskurs (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 12-

13).   

Ideologi- identitet/subjekt 

Skolans uppdrag att vara en skola för alla inrymmer ett komplext åtagande. Att värna om 

individens säregenhet och samtidigt som alla olikheter ska passa in i ideologin om normativ 

kunskapsutveckling är ett dilemma. Elevens säregenhet och Focaults formulering gällande 

frihetdimensionen beskriver att ett subjekts, individs, frihet kan skapas genom en självreflexiv 

praktik. Det möjliggör att subjektet fritt kan växla mellan kunskapsregimer diskurser, genom 

en egen antagen självbild ges denna rörelsefrihet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 377). I Lgr 

11, står det skrivet att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 
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(Skolverket, 2010, s. 7).  Med ett kritisk diskursanalytiskt förhållningssätt kan det som utgör 

skoldiskursens alla praktiker och som skapar normer om kunskapsutveckling -, inkludering - 

och normaliseringsprocesser, studeras närmre. Vidare går det att läsa i Lgr 11 att 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper…” (Skolverket, 2010, s. 7-8). En kritisk 

diskursanalys kan utifrån formuleringen undersöka vilka resurser som finns tillgängliga i 

skolan, vilka är de delar som ingår i diskursen, dessa delar kallas för diskursordningen 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 65). Diskursordningen kan vara det ekonomiska läget i 

kommunen, samhällsklimatet eller den aktuella skollednings prioriteringar. Är kommunen dit 

skolan tillhör ekonomiskt ansträngt eller håller skolans rektor sig ajour med nya forskningsrön 

påverkar och formar den diskurs som råder i skolan. I förlängningen påverkar detta den 

enskilde elevens, skolans och skolsystemets möjligheter att nå de mål som formuleras i de 

styrdokument som grundar sig i skolideologin, en skola för alla (ibid.).  

Nyckelverktyget som Fairclough använder inom diskursanalysen kallas ”kritisk 

språkmedvetenhet ” och kan beskrivas att ”avnaturalisera”, vilket kritisk diskurs analys gör 

genom att beskriva det som tas för givet(ibid., s. 151). Skolans verktyg för att formulera, 

åtgärda och utvärdera elevers behov av stöd sker genom åtgärdsprogram. Processen är 

därigenom ett sätt att kontrollera och styra elever utifrån antagna regler och är en social 

praktik, vilken har en diskurs. Samtidigt är åtgärdsprogrammet också en del av skolans 

ideologi om att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart ” genom åtgärdsprogrammet 

görs eleven medveten och tränas i det reflexiva tänkandet, som ingår i frihetsdimensionen 

(Skolverket, 2011, s.7). Kontroll och styrning sker parallellt med strävan om elevens 

individuella utveckling, kravet om jämställdhet och elevens rätt att till lika behandling. 

Sammanfattning teori 

Skolans alla verksamheter organiseras och styrs utifrån det styrdokument som samhället 

formulerat. Dessa styrningsverktyg är dessutom influerade av rådande ideologier i omvärlden 

och lokalt. Genom att skolans styrdokument och skollagen är formulerade, kontrollerande och 

styrande kan de ses som maktverktyg. Ett av dessa verktyg inom skolan är åtgärdsprogrammet 

som är utformat och följer vissa regler för att ge eleven relevant stöd i undervisningen. Därför 

påverkas den specialpedagogiska praktiken beroende på vilka influenser som finns i skolan, 

samhället och omvärlden. Skidmores specialpedagogiska paradigm beskriver det 

specialpedagogiska fältets utveckling och influenser över tid. Och möjliggör förståelsen av 
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vilka diskurser som påverkat olika förhållningssätt inom specialpedagogiken. 

Förhållningssättens variation bidrar också till att förändra hur den sociala interaktionen ser ut 

mellan de som exempelvis ingår i att utforma åtgärdsprogram. I den sociala praktiken ingår 

också vilka regler som gäller och vilket vokabulär som används. Det som sägs och görs inom 

exempelvis processen för åtgärdsprogram påverkar slutligen förhållningssättet till eleven, där 

exempelvis självkännedom och reflektivt synsätt tränas genom att inkludera elever i processen 

från början till slut i processen. Den kritiska diskursanalysen undersöker bland annat hur den 

sociala praktiken alltså själva processen för åtgärdsprogrammets genomförande har förändras 

över tid och på vilket sätt den har influerats av ideologier i samhället. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att först att beskriva på vilket sätt som flickor i behov av stöd i 

undervisningen beskrivs i åtgärdsprogrammen som formulerats under perioden år 1995-2012. 

Det andra syftet är att beskriva hur innehållet och formen i åtgärdsprogrammen har förändrats 

över tid, samt vilka influenser som påverkat denna förändring.  

Frågeställningarna har varit enligt följande: 

• På vilket sätt beskrivs flickorna i behov av stöd i åtgärdsprogrammen? 

• På vilket sätt har innehållet och formen i åtgärdsprogrammen förändrats över tid? 

• Vilka kan influenserna vara som har påverkat förändringarna i åtgärdsprogrammens 

form och innehåll? 

Metod 

Val av metod 
En diskurs omsluts av sociala relationer och identiteter den har ett betydelsesystem och en 

kunskapsfunktion som är i ständig förändring och konstruktion. Ideologier, relationer och 

identiteter genom att språket används mellan dem, det visar hur språket kan tolkas 

flerdimensionellt (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 73). Utifrån ett kritiskt 
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diskursanalytiskt perspektiv kan det göras på två sätt. Den kommunikativa händelsen – vilket 

är det språk som används inom diskursen, som exempel kan åtgärdsprogrammens vokabulär 

beskriva denna dimension. Diskursordningen inom en diskurs beskriver den relationella 

dimensionen och kan studeras genom att undersöka vilka olika diskurstyper finns. Inom 

skolan finns också elevdiskursen, lärardiskursen och de är diskurstyper tillsammans ingår de i 

diskursen skolan. Här undersöks den specialpedagogiska diskursen i skolan och genom att 

koppla dessa till Skidmores paradigmteori kan det visas vilka förändringar som sker i det 

språkliga förhållningssätten till flickor över tid (ibid.). Sist kompletteras analysen med en 

retorisk analys av åtgärdsprogrammen för att se hur sanningar skapas, vilka är praktikerna 

som håller igång konstruktionen av flickan, och studerar artikulationer inom diskursen. Syftet 

med metoden är att se på hur sanningar hålls levande, utifrån de rådande paradigm, och hur 

dessa rekonstrueras alltså vilka regler som finns inom diskursen och hur de används. Detta 

utifrån Wetherell & Potters syn på diskurspsykologisk undersökning. (ibid., s. 115-116) 

Urval 

Insamling av data 

Åtgärdsprogram är offentlig handling därför skulle initialt insamlingen av data spridas över 

ett par skolor. Kontakt togs genom ett informationsbrev till rektor och biträdande rektor 

(Bilaga 1). Efter informationsbrevet som skickats till ca 17 skolor, följdes kontakten upp med 

respektive skola per telefon. Trots detta visade det sig att samtliga förutom en skola ville 

bifoga efterfrågade dokument. Skolan som biföll min förfrågan ställde upp genom att kontakt 

fanns etablerat. Sammanlagt bifogades trettio åtgärdsprogram som skickades till mig på 

posten.  

 Etiska riktlinjer 

Åtgärdsprogram är sekretesskänsliga dokument och har utifrån gällande riktlinjer från 

vetenskapsrådets forskningsetiska riklinjer avidentifierats. Det betyder att elevens namn, 

personnummer, anhörigas namn, annan sekretesskänslig information har tagits bort. Ett stort 

antal skolor avböjde medverkan i studien med hänvisning till att det sekretesskänsliga 

materialet skulle bli för svårt att separera från dokumentet. Vilket skulle medföra en 

omfattande granskning av åtgärdsprogrammen innan utlämning. Skolans hemkommun, namn 

eller annan information som kan kopplas till skolan har inte tagits med för att skydda skolans 

och elevernas integritet. Skolans samtycke att genomföra undersökningen togs genom att 
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skolans rektor svarade på informationsbrevet och därtill också accepterade rättigheten att 

undersökningen nyttjar informationen i åtgärdsprogrammen, inom ramen för formulerat 

syfte. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  

 Avgränsning 

De åtgärdsprogram som använts i analysen är skrivna för flickor i behov av stöd. Flickorna 

går vid tidpunkten för upprättandet av dokumentet i varierade årskurser. Allt ifrån 

förskoleklass (FSK) upp till årskurs 6. De är skrivna mellan åren 1995-2012. 16st 

åtgärdsprogram är skrivna mellan åren 2010-2012, 5st åren 2005-2009, 5st åren 2000-2004 

och 4st åren 1995-1999. Jag har också valt att se på flickornas åtgärdsprogram utifrån ett 

åldersneutralt perspektiv. Samtliga åtgärdsprogram har valts slumpmässigt.  

Genomförande 
 Foucault – Fairclough- Potter & Wetherell  

Undersökningen har sin utgångspunkt utifrån Focaults teorier om förhållandet mellan 

upprätthållandet av maktstrukturer och kunskap. De regler som i en diskurs är godtagbara och 

vilka som inte är det, samt det som är sanning och inte i en diskurs är grunden för 

diskursansatsen. Eftersom maktstrukturerna är kopplade till de sociala förändringarna som 

ständigt sker ges vikten av att syna just praktikerna genom språklig, social- och ideologisk 

praktik.(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 21, ). I åtgärdsprogrammen kan det språkligt 

hittas mönster som exempelvis beskriver flickors egenskaper positivt eller negativt. Detta 

mönster visar på vad som är sanning inom en diskurs och vad som kan användas eller anses 

godtagbart som beskrivning eller inte. Till exempel att en flicka beskrivs ”ha ett positivt sätt 

vilket vi gärna ser mer av” indikerar en önskan om att flickor ska vara positiva och inte säga 

emot, eller inte vara negativa och kritiska.  

Faircloughs kritiska diskusteori har använts för att belysa den sociala interaktionen, 

åtgärdsprogrammens utformning och innehåll, vilka är påverkbara och i ständig förändring 

(ibid. s. 68-71). Den sociala interaktionen har andra logiska grunder än vad som kan förklaras 

inom diskurserna, som till exempel ekonomisk -, ideologisk - och institutionella grunder. 

Därför behöver teorin kompletteras för att kunna beskriva själva interaktionen individerna 

emellan. En sådan teori eller perspektiv är dilemmaperspektivet som beskriver dilemmat i 

skolans praktik genom en skola för alla (Asp-Onsjö, 2006; Winther Jörgensen & Philips, 

2000, s. 25). För att komplettera perspektivet av den sociala praktikens påverkan i 
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konstruktionen av jaget, har Potter och Wetherells tolkningsrepertoar varit användbar. Den 

beskriver hur världsbilder skapas och i den här undersökningen, hur bilden av behovet av stöd 

skapas för flickan, samt vilka samband som finns i skolans ideologiska grund (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000, s. 114; Skolverket, 2011).  

Faircloughs tredimensionella analysmodell har använts för att undersöka diskursordningen – 

de olika diskurser som finns i skolan utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och utifrån hur 

flickans behov av stöd beskrivs. Jag har också använt mig av tolkningsrepertoarer, som är en 

teori som Potter & Wetherell formulerat för att se hur språkbruket i åtgärdsprogrammen och 

blanketternas struktur förändrats, formulerats och konstruerats mellan åren 1995-2012 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 74, 114).  

Analysarbetet av åtgärdsprogrammen har inspirerats av Faircloughs tredimensionella modell 

där text, diskursiv praktik och socialpraktik är de centrala delarna. Med diskursiv praktik 

menas den sanning som återskapas inom en praktik, och belyser tidigare existerande diskurser 

som upprättaren av åtgärdsprogrammen använder sig av i sin praktik. De som sker i processen 

för åtgärdsprogrammens kan ses som den sociala praktiken, den sociala handlingen.  

Undersökningen har också analyserat hur den sociala praktiken förändrats över tid, vilka 

repertoarer som använts och vad som upprätthåller den sociala praktiken. Sammanfattat är 

modellen som använts i att ta fram analystabellen grundat sig på utifrån åtgärdsprogrammens 

vokabulär, strukturer och transportering mellan diskurser och över tid (ibid., s. 72-74). 

Definiera diskursordning 

Genom att titta på vokabulär har åtgärdsprogrammens diskursordning definierats. Jag har 

tittat på åtgärdsprogrammens innehåll i form av adjektiv och verb. De ord som använts visar 

vad som tas förgivet, eller beskriver vad som är en motsättning inom diskursen och anger hur 

fördelningen inom diskursen sker, utifrån ett maktperspektiv. I åtgärdsprogrammen beskrivs 

den specialpedagogiska diskursen och flickan i skolan diskursen. I en analystabell har dessa 

markörer sammanställts för en överblick (Bilaga 2.1 -2.3) 

Transportering mellan diskurser 

Sedan har jag utifrån Skidmores (2004) teorier, tittat på åtgärdsprogrammens innehåll från ett 

strukturellt perspektiv. För att se vilka andra ideologier, institutioner och ekonomiska 

diskurser som kan ha influerat specialpedagogisk verksamhet och konstruktionen av flickan i 

behov av stöd (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 90) . Vilka konsekvenser kan dessa 
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influenser bidra till? Den feministiska forskningsansatsen är inkluderad i denna analys för att 

ge ett samband till förändringar skolans förhållningssätt till flickor, över tid.   

Avgränsning mellan diskurser 

För att skapa en ram kring undersökningen har innehållet i diskurserna behöva definieras. 

Eftersom det är teoretiskt svårt att göra en klar skiljelinje mellan diskurser utgör 

frågeställningen som undersökningen baseras dessa linjer. Den första forskningsfrågan 

besvarar vilka sanningar som finns gällande flickan beskriven i åtgärdsprogram över tid. Den 

andra frågan tittar på vilka influenser som påverkat och hur åtgärdsprogrammens form och 

innehåll över tid har förändrats. 

Validitet & reliabilitet 
I en diskursanalys likt andra kvalitativa undersökningar är det svårt att som forskare anta 

”flugan på väggen” läge, genom att inte delta med egna värderingar och åsikter, och bearbeta 

resultat och analysera som det verkligen är (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 148). 

Undersökaren bidrar med förförståelse, kunskap och som återskapas i tolkningen och analys. 

Därför är det viktigt att ”förhålla sig reflektiv och skeptisk” till både material och analys. 

Denna undersökning är därför en av oändligt många tolkningsmöjligheter av materialet som 

använts. Det som också inte ingår i en diskursanalys är variabler som också spelar roll för 

resultat och analysarbetet där känslor, erfarenheter och kroppens mönster uttrycks vid 

upprättandet av åtgärdsprogrammen, och som kan ha bidragit till en ny tolkning. Det som 

studien gör är att visa på vilka handlingsmöjligheter som råder inom diskursen, genom att 

beskriva hur diskursen ser ut enligt min tolkning (ibid., 150). Därtill är inte undersökningens 

syfte att generera generaliserbarhet utan möjligheter till nya handlingar och därigenom 

förändring(ibid.). Det görs genom att ta med många delar av empirin i resultatbeskrivningen, 

samt visa samband med utförliga tolkningsredogörelser för att ge transparens i analysen. De 

analytiska påståenden skapar sammanhang där oväsentligeter för diskursen har skalas bort 

(ibid., 123).  

Undersökningens validitet beskriver om forskningsfrågorna, teorier, tidigare forskning och 

åtgärdsprogrammen ger liv till undersökningen. Det vill säga har forskningsfrågorna blivit 

besvarade genom empirin och analyserats med hjälp av teorier och tidigare forskning?(ibid.) 

Det som har visat sig av empirin är att det finns en diskurs för flickan i den 

specialpedagogiska kontexten, det finns också kopplingar mellan den diskursen och 
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specialpedagogiska paradigm. Det som gör undersökningen intressant är hur analysen kan 

kopplas ihop med tidigare forskningsrön som bekräftar, förstärker bilden av flickan i behov av 

stöd. Tidigare forskningsrön har belyst flickan i behov av stöd, utifrån olika perspektiv och 

gör att forskningsfrågorna besvaras utifrån en bredare front än förväntat.  

Tillförlitligheten beskriver undersökningens reliabilitet, den process som möjliggör att 

undersökningen kan göras på nytt och uppnå liknande eller samma resultat. Att transparensen 

i tolkningsprocessen där analys av resultat kopplas till teori och tidigare forskning sker 

systematiskt har varit min ambition. En annan är att tydligt definiera begrepp och den 

teorietiska bas vilken undersökningen lutar sig på (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 122-

123). Genom att bifoga analystabellen som tydliggör analysarbetet och vara noggrann vid 

läsning och kodning av åtgärdsprogrammen, kan genomskinlighet i arbetet bidra till att 

undersökningen kan genomföras av någon annan. Ambitionen har varit att vara konsekvent 

och anteckna kontinuerligt i analysarbetet.  

Metodreflektion 
Sammanfattningsvis går det i undersökningen att se att flickorna som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen kan kategoriseras i ett par grupper. Genom kategorierna skapas en 

möjlighet att konstruera en viss typ av elev. Eftersom det är ett åtgärdsprogram som ska 

formulera ett behov av stöd, kan dessa beskrivningar också bidra till att problemet eller 

lösningen åläggs hos flickan själv (Persson, 2004, s. 103). I några åtgärdsprogram kan man se 

att skolan delar ansvaret i hitta orsaker, samband och lösning till behovet av stöd genom att 

formulera förändringar i elevens skolmiljö och skolans pedagogiska förhållningssätt. Detta 

ansvar skulle kunna utvecklas och bli större. Eftersom en övergripande del av 

åtgärdsprogrammen för flickorna kan tolkas vara behov av stöd i att formulera en studieteknik 

som fungerar individuellt. Detta arbete är i högsta grad skolans uppgift att förmedla och 

förankra. Istället för att fokusera på hur eleven kan passa in i bilden ”praktelev” med 

normativa egenskaper, för att nå målen, borde angreppssättet vara det omvända 

(Bartholdsson, 2008, s.100).  

Eftersom skolsystemet genomgått förändringar med kommunaliseringen, friskolereformen 

och påverkats av influenser från det rådande ekonomiska läget och samhället ideologier, kan 

det vara förståeligt att förändringar dels tar tid att förankra men också att de ibland är 

motstridiga (Asp-Onsjö, 2006, s. 34; Börjesson & Palmblad, 2003, s. 163). Det uppstår ett 

dilemma när skolan samtidigt har ambitionen att tillmötesgå individen utifrån dess 
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förutsättningar och samtidigt påverkas skolan av det ekonomiska samhällsläget och skolan ska 

därför kostnadseffektivisera och optimeras.  Genom att kategorisera förenklas och 

tidseffektiviseras arbetet. Tidseffektivitet, strukturerad, flexibel, resultatinriktad, logisk och 

driftig blir ledord i de nyliberala marknadsinriktade ideologier som nu råder i samhället i stort.  

För att förstå hur elevers olikhet kan mötas på bästa sätt i skolsystemet utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv med inriktning på flickor, har diskursanalys varit en användbar 

metod. Men eftersom både metod och teori integrera är undersökarens reflektiva arbete 

mycket viktig och en svaghet som metod. Till exempel är det undersökaren som avgränsar en 

diskurs, alltså bestämmer forskaren vilka definitioner som ska ingå eller inte. Därför är det 

viktigt att komplettera metodarbetet med relevanta teorier som kompletterar analysarbetet, 

och som därtill förtydligar avgränsningen. I undersökningen har exempelvis Skidmores teorier 

om specialpedagogiska paradigm, loopingeffekten och andra filosofiska teorier bildat 

ramverket och överlappar varandra för att kunna ge ett kritiskt förhållningssätt till analysen 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.70). Eftersom diskursanalysen undersöker det som tas 

förgivet, är det viktigt att först medvetandegöra det egna förhållningssättet och sedan bearbeta 

empirin. Men liksom all forskning i stort går det att säga att ”det är omöjligt att separera 

kunskap från kunskapare” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 13). Vilket betyder att valet av 

syfte och frågeställning har formulerats utifrån mitt intresse för jämställdhet och genusfrågor. 

Därtill har den erfarenhet jag haft inom specialpedagogisk verksamhet också bidragit till 

undersökning resultat och influerat analysarbetet. Utgångsläget för en undersökning är därför 

aldrig helt neutralt, resultat och analys aldrig helt transperent presenterat. Däremot 

understryker jag att min tolkning är en möjlig position i sammanhanget av många andra 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 29).  

Intresset för undersökningen i stort är också att förstå hur processen fungerar i en diskurs och 

att förstå relationen mellan makt och kunskap. En diskursanalys möjliggör förståelsen i 

relationerna och strukturerna ungefär som det går att förstå hur datorer fungerar, genom att 

lära sig programmering. Det är genom att syna hur kunskap skapas, antas, reproduceras och 

ändras som har varit ambitionen med att utforska det diskursanalytiska greppet. Eftersom 

diskursanalysen inte förhåller sig till en teori eller en metod har det varit ett stort arbete att 

först förstå verktygen och sedan använda dem på undersökningen. Min bild av 

diskursanalytiska paket är att den har en filosofisk ”tråd” för språket roll i den sociala 

strukturen, teorietiska ”trådar” eller modeller, en tråd för metodologier och slutligen en 

teknisk tråd som beskriver hur man genomför en språkanalys. Dessa trådar knyts kring 
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diskursen. Men det har också varit viktigt att undersökningen också har en etikett på paketet, 

som är det Skidmores specialpedagogiska paradigmmodell, lite som ett kort som beskriver 

undersökningen syfte (ibid. 12-13).  

Insamlingen av åtgärdsprogrammen blev en tidskrävande och stundtals obekväm process. 

Samtliga skolledningarna som jag kontaktade och som mottog min förfrågan var direkt 

avvisande. Även om jag påminde om att dokumentet är allmän handling, nekade samtliga att 

medverka, med hänvisning till att arbetet med att separera all sekretesskänslig information 

skulle vara för tidskrävande (Skolverket, 2008). Fick jag en ny möjlighet att göra samma 

studie igen, skulle jag anta en mer fordrande ton och kräva skolledningen utifrån den lag som 

gör åtgärdsprogrammen offentlig handling och därtill utnyttja min rättighet.  

 

Resultat och analys 

Undersökningens resultat och analys av åtgärdsprogrammen presenteras nedan. Resultatet har 

sammanställt i fyra olika tidsspann med en femårsperiod mellanrum. I varje tidsperiod 

presenteras de olika influenser ifrån specialpedagogiska paradigm och diskurser som synts. 

Det kan sägas att undersökningens diskursordning definieras utifrån en femårsperiod. Det som 

beskrivs är vad som tas förgivet inom diskursen, vilka är motsättningarna kan vara och 

slutligen om det går att se en förändring inom diskurerna. I resultatet presenteras också vad 

det är som transporteras mellan olika diskurser, utifrån Skidmores specialpedagogiska 

paradigm, vilka sanningar förs vidare. Inom varje tidsperiod presenteras också hur förståelsen 

för flickans behov av stöd ändrats övertid, vilka grupper som involverats vilka som inte har 

inkluderats i processen, samt vilka influenser som påverkat förändringen.  

Diskurstyper 
I analysen av åtgärdsprogrammens formulering om flickorna syns två olika diskurser. Den 

ambitiösa och den osäkra flickan. Den ambitiösa flickan passar väl in i den normativa 

beskrivningen av en god elev eller prakteleven som förutom vissa svårigheter i delmoment i 

respektive ämne vanligtvis matematik, är empatisk, ansvarsfull och fungerar bra i klassen. Det 

inte vanligt att hitta några psykosociala indikationer i beskrivningen av behov och egenskaper 
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hos flickorna (Bartholdsson, 2008, s.100). Analysen av åtgärdsprogrammen av ger också 

bilden av den osäkra flickan som kan beskrivas som kreativ, långsam och ibland med 

specialintressen. Hon beskrivs ofta inte förstå logiska resonemang, sammanhang och abstrakt 

tänkande. Och hon har svårigheter med koncentrationen och strukturering av skolarbetet. 

Både Coles et al.(2012) och Nussbaum beskriver i deras forskningsresultat om könseparata 

symptombilder gällande ADHD, att just dessa beskrivningar kan vara indikatorer på att en 

ADHD utredning bör föreligga.  Men som lärarna ofta förbiser eftersom det inte finns 

tillräcklig kunskap om flickors symptombild (ibid., s. 106-107; Nussbaum, 2012, s. 95). 

Liksom i tidigare studier beskrivs även här den osäkra flickan att hon inte ta del av det sociala 

rummet som hon har tillgång och rätt till (Skelton, 2010, s. 139). Hon behöver ta mer plats, 

fråga mer och använda det språkliga utrymmet i klassrummet. I åtgärdsprogrammen görs 

skolans fostransambitioner också synliga genom att i nästan samtliga dokument innehåller 

anmärkningar på elevens sociala interaktion, uthållighet, självständighet eller mognad (Bilaga 

2). I båda diskurserna visas att flickor i behov av stöd i nästa alla behovsbeskrivningar 

indikerar svårigheter med matematiken. I Skolvärlden (2012, s. 32) beskrivs att det ur ett 

historiskt perspektiv visat att kvinnodominerade yrken involverar arbeten där känslor, 

kroppen hanteras och tar plats. Artikeln bygger vidare på att denna uppdelning förstärker och 

rekonstruerar uppfattningar bland andra om att ”flickor inte är så bra på att tänka 

matematiskt”(ibid.). Jones (1993) menar i anslutningen till forskning kring bland annat 

flickors svårigheter i matematik att det handlar om att flickor har positioneras i skoldiskursen 

att inte vara smarta och intellektuella.   

research on girls' and boys' mathematic achievement suggests that what counts as an intellectual 
positioning for girls usually means diligent and hard-working, for boys clever and assertive (Jones, 
1993, p 157) 

Vilket också kan vara en orsak till varför den sanningen lever vidare idag. Jones (1993) menar 

i sin artikel att den rådande skoldiskursen tillåter därför inte att ambitiösa flickor i skolan ses 

som smarta, intellektuella, självsäkra, eller brillianta i matematik (ibid. ). 

Åtgärdsprogrammens utformning och innehåll 

Åtgärdsprogram F1-F4 år 1995-1999   

Den gemensamma för åtgärdsprogrammen är att språkbruket är kortfattat gällande 

beskrivningen av elevens behov och åtgärder för stöd. Beskrivningarna är också utifrån 

kompensatoriskt perspektiv vilket innebär att man tolkar en brist hos eleven, där förändringen 

knyts an till elevens förutsättningar och situation. Elevens ”svårigheter”(F1-4) tillskrivs som 
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orsak för åtgärden (Asp-Onsjö, 2006, s. 26, 33). I åtgärdsprogrammen syns det också att det är 

viktigt att framhäva självsäkerhet genom att visa vad man kan för läraren. Och i hälften av 

åtgärdsprogrammen beskrivs en brist i detta beteende, genom att kommentera flickornas låga 

självkänsla och självförtroende (Bilaga 2.2). Diskurstypen den osäkra flickan beskrivs 

kortfattat som ”lite osäker, drömmande” (F1), ”osäker läsning” (F2) och ”osäkerhet”, ”ibland 

kan hon mer än man tror” kan dessutom indikera lärarens förväntningar på eleven (F5). 

Det är också säkerhet som läraren önskar se i undervisningen och helst när det gäller i 

matematik. ”Målsättningen är att få F3 mer säker på sin matematiska förmåga”. I tre av fyra 

åtgärdsprogram beskrivs flickans behov av vara stöd i matematik, vilka samtidigt sparsamt 

beskriver vilka moment som behovet av stöd gäller. Likaså är det med specifika beskrivningar 

av åtgärder som sätts in, på vilket sätt och vilka som ansvarar för uppföljningen av 

åtgärdsprogrammet(F1-4).  

Det som är tydligt är att flickorna ska vara självsäkrare och ta mer plats, samtidigt ska 

flickorna lämna den gemensamma undervisningen för att få stöd hos speciallärare eller liten 

studiegrupp.  Förhållningssättet stämmer överens med Skidmores (2004) psykomedicinska 

paradigm som beskrev små särskilda grupper utifrån ett exkluderande och kategoriskt 

förhållningssätt. Flickorna får ofta lämna klassrummet och kamraterna, vilket kan leda att 

socialisationen som sker kontinuerligt störs. Beskrivningar som ”enskild undervisning 2 

lektioner i veckan hos specialläraren”(F3), ”en kvart om dagen”(F2) och ”lästräning några 

gånger i veckan”(F1) bekräftar förhållningssätten. (Persson, 2004, s. 111; SPSM, 2008, s. 

28;Asp-Onsjö, 2006, s. 25-26) 

Det är också tydligt att det är skolans verksamhet som definierar lämpliga åtgärder samt 

ordinerar hemmet passande aktiviteter (Persson, 2004, s. 103). Elevens och hemmets 

medverkan och inflytande i utformningen, är befintligt men sparsamt, vilket lägger ansvar och 

makten hos upprättaren av åtgärdsprogrammet. Upprättaren utför det som krävs och bedömer 

utifrån sin expertis, erfarenhet och tysta kunskap om flickans problembild (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 244; Börjesson & Palmblad, 2003, s. 91). Det visas också genom att 

beskrivningarna om flickorna är korta och koncisa och språkbruket fastställer eleven som 

”långsam”, ”osäker läsning”(F2), ”osäkerhet”. Istället för att ange och beskriva på vilket sätt 

och i vilka moment som eleven kan behöva stöd. De korta och bestämda formerna av 

beskrivningarna kan förstärka konstruktionen av diskurstypen den osäkra flickans behov av 

stöd, genom att inte beskriva när och i vilka moment osäkerheten uppstår. Tolkningen av 
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osäkerheten blir en mer allmänt beskrivning av flickan vilket kanske inte stämmer överens 

med verkligheten (Asp-Onsjö, 2006, 26-27; Assarsson, 2009, s. 102).   

Åtgärdsprogram F5-F9 år 2000-2004  

En samlad bild av åtgärdsprogrammen under denna period är ett språkbruk som är mer 

beskrivande i sin karaktär. Innehållet ger en tydligare bild vilka moment som flickans behov 

består i och där delmål inkluderas i några av dokumenten.  

Diskurstypen den osäkra flickans finns också beskriven under perioden som ”vill hela tiden ha 

hjälp” (F5), ”tror sig inte heller om att kunna” (F6) och ska få ”tilltro till sin egen förmåga”. 

Genom att språkbruket är nyanserat tillskrivs osäkerheten till ett ämne eller ett specifikt 

moment. Det gör att i några fall kan tolkningen av osäkerhet riktas till ett område och 

beskriver inte en generell brist. Prakteleven som är följsam i inlärningsprocessen kan relateras 

till att några av flickorna beskrivs som ”sen i starten” och ”långsam i sin läsutveckling”. Det 

indikerar att kompensatoriska perspektivet till viss mån antas och att det råder en konsensus 

om vilken takt eleven förväntas ha i inlärningsprocessen (F6-7; Bartholdsson, 2008, s.100).  

Flickornas åtgärdsprogram formulerar stödet som ”4x30 min/vecka” (F6), ”speciallärarstöd 

30 min/vecka ” (F7) och ”gå till spec.ped 4ggr/vecka” kortfattat och koncist. Några av 

dokumenten beskriver stödet med mer ingående språkbruk (F5 & F9). I de här 

åtgärdsprogrammen har det lagts till ytterligare ett dokument som utförligare beskriver vilket 

utgångsläge flickan har när det gäller kunskapsmål. De beskriver också hur skolan planerar att 

stödja flickan för att uppnå kort- och långsiktiga mål. Det märks också tydligt att det 

målstyrda - och resultatinriktade förhållningssättet i tar sin plats i denna period. Ansvarar, 

genomförande, utvärdering och uppföljning görs också tydligare i slutet av perioden. 

Insatserna är oftast att flickan får speciallärarstöd enskilt och i liten grupp, men i ett av 

åtgärdsprogrammen föreslås stödet parallellt med den ordinarie undervisningen. 

I den här perioden är också tydligt att flickornas egenskaper och behov beskrivs med 

språkbruket ”är” (F6, F7) framöver lyder formuleringen ”har” och i målformuleringarna med 

bestämda ”ska…” (F8, F9). Ändring i språkbruket kan vara en indikation av språklig 

medvetenhet och förståelsen kring att inte tillskriva flickorna en specifik egenskap (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000, s. 72).  Tidigare var språkbruket att beskriva vad flickan är och 

medans förhållningssättet nu beskriver om vad hon faktiskt kan bli och vem hon vill vara 

(Assarsson, 2009, s. 88, 95). Därför kan det vara problematiskt och skolans dilemma, att ha 

praktelevens följsamma inlärningskurva som beskriver hur hon bör vara som norm, samtidigt 



 
 

27 

som varje flickas möjliga utvecklings potential ligger i beskrivningen av vad hon faktiskt kan 

bli och vem hon vill vara. (ibid.) 

Åtgärdsprogram F10-F14 år 2005-2009  

Sammanfattningsvis kan åtgärdsprogrammen i den här perioden visa att det ges större plats 

för utvärdering av åtgärdsprogrammet. Det kan ha en förklaring i att själva processen har 

inarbetats under en period och behovet av utvärdering tydliggjorts (Asp-Onsjö, 2006, s. 26). I 

slutet av perioden introduceras ett nytt åtgärdsprogramsformulär som används till och med 

2012. Layouten balanserar utrymmet genom rubricering eleven och vårdnadshavarens syn på 

sin situation i separata fält. Det ges samma utrymme för skolan att specificera elevens behov. 

På baksidan av dokumentet finns rubriker som ”mål (kort/lång sikt)”, ”konkreta åtgärder 

(organisatorisk, grupp och individnivå)”, ”elevens insats” och sedan ”föräldrarnas uppgift”. 

Under rubriken konkreta åtgärder finns det också utrymme att koppla varje åtgärd till en 

ansvarig person/organisation och tidpunkt för uppföljning. Överskådligheten i vilka åtgärder 

som ska sättas in, vem/vilka som är ansvariga och tidpunkt för uppföljning är tydlig. 

Åtgärdsprogrammets utformning kan associeras med ett affärsdokument här kan den 

kommersiella diskurs som råder i samhället influerat layouten. Den viktiga förändringen i 

utformningen är att fälten för information, ger ett mer demokratiskt intryck genom att eleven, 

hemmet och skolan ges möjlighet att formulera sin bild av elevens skolsituation. Det som kan 

tolkas däremot att intentionerna har varit att inkludera olika perspektiv utifrån flickans 

skolmiljö och att de i viss mån spelar in i att analysera behovet av stöd. Det som också skiljer 

sig från tidigare period är den reflexiva komponenten, där eleven själv sammanfattar sin 

situation och också föräldrarnas kommentarer får plats. Det gör att åtgärdsprogrammet 

upplevs ha skapats i samband med dialog och social interaktion, vilket tidigare studier också 

visat (Asp-Onsjö, 2006, s.26). De lärare och andra som är involverade i flickans 

åtgärdsprogram görs synliga med profession och genom att de kopplas samman till respektive 

målsättning och åtgärd. 

Det bredare perspektivet på flickans studiesituation visas också genom att det i slutet på 

tidsperioden beskrivs åtgärder som utgår från flickans miljö och omgivning. Exempelvis som 

att ”ordna ostörd hörna i klassrummet”, ”arbetsinstruktioner på bänken”(F12), ”placering i 

klassrummet”(F14). Det perspektivet kan beskrivas genom Skidmores (2004) sociala - och 

organisatoriska paradigm som förklarar det specialpedagogiska förhållningssättets ändrade 

fokus och som nu inkluderar bland annat skolmiljö och den sociala situation som eleven 

befinner sig i (Asp-Onsjö, 2006, s. 33). Under denna period beskrivs flickornas utgångsläge 
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mer i varierande språkbruk genom kommentarerna ”ha överseende med stavningsfel”, ”jobba 

parallellt med den vanliga undervisningen” (F11) och ”få anpassade uppgifter” och ”resurs i 

klassrummet” (F13). 

Språkbruket under denna period beskriver flickornas utgångsläge och egenskaper som något 

hon är och åtgärderna hon ska genom föra, till skillnad från förra tidsperioden är det nu 

genomgående positiva egenskaper som nämns, exempelvis ”är en ambitiös elev”(F11), 

”arbetar bra med uppgifter”(F13). Användandet av ska kan tolkas att det dels motiverar 

flickan till vad som är möjligt åstadkomma och samtidigt med bestämdhet kan beskriva ett 

krav, och därtill positionera skolans maktförhållande till eleven (Persson, 2004, s. 108) . 

Prakteleven beskrivs bland annat som flitig och den bilden som elevnorm görs synlig i 

åtgärdsprogrammen i den här tidsperioden. För i hälften av åtgärdsprogrammen beskrivs 

flickans ambitioner i skolarbetet på något sätt (Bilaga 2.3). Språkbruket är ”flitig” (F10)”är en 

ambitiös elev” (F11) och ”arbetar bra med uppgifterna” (F13). Man kan tolka detta som att 

prakteleven genom diskursen den ambitiösa flickan eftersträvas bekräftas eftersom åtgärderna 

beskrivs att flickans ”ska visa sig mer aktiv på lektionerna” (F10), ” vara noga fråga om hon 

inte förstår” (F11), ”fråga om hon inte förstår”(F13). Det är också tydligt att instruktionerna 

också syftar till att flickorna ska var mer socialt aktiva genom att delta i diskussioner och 

genom att fråga läraren mer ofta. Den osäkra flickan diskursen bearbetas i denna period 

genom att åtgärdsprogrammen hänvisar flickorna att ”prata mer, ska fråga mer när hon inte 

förstår” (F10).  Till skillnad från förra tidsperioden beskrivs det i ett åtgärdsprogram att 

ansvaret ligger hos läraren själv, och att läraren åtar sig att kolla en extra gång att F13 förstår 

instruktioner som ges i klassrummet. Det kan tolkas som att lärarens ser på flickans osäkerhet 

och relaterar orsakerna med andra faktorer än flickans personlighet, därtill mindre relevant för 

att hantera specifika moment. Men det kan även tolkas att läraren uppfattar kunskapsmålet 

prioritet framför fostransmålet, vilket vanligtvis inte görs (Persson, 2004, s. 111).  

Åtgärdsprogram F15-F30, år 2010-2012 

I de flesta av åtgärdsprogrammen från den här perioden tyder på ambitionen att uppnå en 

transparens och elevens delaktighet i arbetet med att uppnå uppsatta mål. Samtidigt är det 

vanligt att de kunskapsmål som elevens ska uppnå inte är tydliga eller konkretiseras. I över 

hälften av åtgärdsprogrammen är generella formuleringen på de långsiktiga målen, att nå 

kunskapsmålen, för respektive ämne eller årskurs. (F15, F16, F18, F19, F20, F22, F25, F27, 

F29). Övriga dokument specificerar vilka kunskapsmålen är och en del beskriver delmålens 
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karaktär (F17, F21, F23, F24, F26, F28, F30). Genom den generella beskrivningen på 

målsättningen behåller läraren kontrollen, makten och kunskapen om vad som behövs göra 

och på vilket sätt (Persson, 2004, s. 107).  

I tre av åtgärdsprogrammen som inte uttrycker elevens behov, estimeras och värderas elevens 

möjligheter att uppnå kunskapsmål istället. Exempelvis ”Når inte målen i matematik” (F22), 

”Når inte målen för läsning” och ” har inte kunna visa på prov… att hon kan nå delmål i ma 

och no”(F18). Flickorna beskrivs också och motsägelsefullt tillhöra diskurstypen den 

ambitiösa flickan(F18, F20, F22, F27). Dock går det att utläsa att orsakerna ibland varit 

frånvaro på grund av sjukdom och andra orsaker av tillfällig art. I den osäkra flickan gruppen, 

bekräftas flickornas osäkerhet av föräldrarna genom kommentarer att hon ”visar dålig 

självkänsla”(F17), ”hon känner att hon inte kan”(F27),”hon har dåligt självförtroende i 

ämnena” (F25) och ”märker att F26 har svårt att lära sig”. 

Sammanställningen av åtgärdsprogrammen under den här perioden visar på att språkbruket är 

att uttrycka elevens behov och vad eleven behöver för typ av stöd (F15-F17, F19, F21,F23-26, 

F28, F29, F30).  

Flickornas egenskaper beskrivs med detaljerat språkbruk om vad de kan fokuserar på styrkor 

som exempelvis ”deltar”, ”lyssnar” och ”kan prata och förstå engelska”(F15). Ett par av 

åtgärdsprogrammen beskriver flickorna mer direkt och att flickorna ”är”(F19, F24) och då i 

positiva ordalag som ” är arbetsvillig” (F26). Det kan tolkas att det uppstått en språklig 

medvetenhet om beskrivningarnas eventuella påverkan utanför den specialpedagogiska 

diskursen.  Det är vanligt också i denna tidsperiod att fostranssträvan gör tydlig genom 

beskrivningarna av flickorna personlighet och beteende. Vidare kan det också tolkas att den 

nyliberala marknadsdiskurs som framhäver attribut som socialt kompetent, effektiv, positiv 

och driftig också påverkar språkbruk och beskrivningar i åtgärdsprogrammen i den här 

perioden, som ”stark regredering (författarens stavning) på… mognad och uthållighet 

…protesterar mot allt…är i ständiga konflikter”(F27) och ”har svårt med kontakten med 

klasskompisar”, ”känner sig ledsen… tvära kast mellan glad flicka och butter flicka”(F18) och 

andra som ”hon är väldigt långsam” och ”är respektfull mot kamrater och vuxna”(F29) 

(Skelton, 2010, s. 484; Ringrose, 2007, s. 139). 

Indeed, central to neo-liberal individualisation theory is the production of the “entrepreneurial self” 
which is achieved through self-reliance, competition, assertion, and, especially, “risk” (Du Gay 1996) 
all of which are linked to masculinity. What does all this mean for schools, teachers and pupils?  
(Skelton, 2010, s. 139). 
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Prakteleven är strukturerad, flitig och effektiv och här har den ambitiösa flickan ofta en brist i 

egenskaperna eftersom det i åtgärdsprogrammen anges att flickorna behöver strukturerad 

studieteknik (Bartholdsson, 2008, s.100).  Åtgärdsprogrammen dokumenterar behov som 

”behöver struktur i all undervisning”(F30), ”behöver förbereda sig” (F25), ”behöver 

varierande uppgifter för att orka hålla fokus” (F30), ”behöver repetera”, ”behöver öva på 

delmålen”(F15) och ”få en bra rutin på läxor”(F18). Här beskrivs flickan som en ”kämpe” 

(F26), ”uthållig” (F9), ”arbetar engagerat” (F25) och är ”artigt och trevligt sätt mot vuxna och 

därmed lätt att samarbeta med” (F26).  

Den ambitiösa flickan gör inte anspråk på skolans rumsliga sfär genom att vara aktiv i 

klassrummet diskussioner och händelser, och hon utnyttjar inte lärarens tillgänglighet genom 

att räcka upp handen för att få hjälp (F21, F22, F23, F29).  

Även den osäkra flickan i den här perioden har också visat sig behöva vara mer aktiv på 

lektionerna och ställa frågor när hon inte förstår och söka vuxenkontakt om det uppstår 

problem (F23, F27, F5, F9, F10, F19). Det som tas förgivet är att flickorna själva ska ta 

utrymmet i anspråk, för det formuleras inte specifikt att läraren eller skolan ska se till att 

flickorna får det utrymme och den uppmärksamhet av läraren, som de har rätt till. Vilket 

Ringrose (2007) bekräftar genom att kommentera situationen som;   

An overwhelming assumption that girls are ´not a problem´ in spaces in school in particular has 
resulted in a massive neglect of girls experiences, and a failure to allocate resources to girl needs in 
school.(ibid. s. 481) 

Det som också skiljer språkbruket i denna tidsperiod från tidigare är att flickorna beskrivs 

utifrån ett känsloläge. Hon ”behöver mycket beröm och uppmuntran” (F19), ”samt få kännas 

att hon lyckas och att hon klarar av uppgifter” (F30) och att skolan åtar sig att ”uppmuntra och 

peppar” (F24).  

Sammanfattande diskussion och konklusion 
Syfte med studien är att beskriva på vilket sätt som flickor i behov av stöd i undervisningen 

beskrivs i åtgärdsprogrammen som formulerats under perioden år 1995-2012. 

Undersökningen tar också reda på hur innehållet och formen i åtgärdsprogrammen har 

förändrats över tid och vilka influenser som påverkat denna förändring. Sammanställningen 

av åtgärdsprogrammen för flickorna visar att det finns två diskurser, den ambitiösa flickan 

och den osäkra flickan. Båda diskurserna är tydliga och görs tydliga över tid. Idealeleven eller 

prakteleven är ambitiös, självsäker, är ordningsam, noggrann, effektiv, når kort- och 
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långsiktiga mål samt tar plats i klassrummet genom att tydligt be om hjälp av läraren och 

frågar denne eller en annan vuxen om det behövs. Sammanställs åtgärdsprogrammen visar det 

att få egenskaper som tillhör den nyliberala marknadsmässiga diskurs som skolan och 

samhället influeras av idag som effektiv, noggrann, strukturerad, logisk, ordningssam och 

drivande, kan hittas i flickornas åtgärdsprogram som beskriver deras egenskaper 

(Bartholdsson, 2008, s.100; Assarsson, 2009, s. 90). Däremot beskrivs hon som en flicka som 

tycker om skolan, är villig att arbeta, inte tar emot hjälp, inte tar plats och heller inte drivande 

i det sociala samspelet i skolan. Varken den ambitiösa eller den osäkra flickan använder 

läraren som en resurs i klassrummet utan behöver påminnas om möjligheten genom 

åtgärdsprogrammen. Många av flickornas åtgärdsprogram beskriver också svårigheter i 

matematiken (Bilaga 2.1). Vilket visar att det i metodiken eller i förhållningssättet till 

flickorna behövs mer klarhet och kunskap. Anna Palemer (citerad i Olsson, 2012, s. 32) 

beskriver i sin forskning kring kreativt tänkande gällande i mattelektioner och indikerar att 

förhållningssättet till matematikundervisningen ligger hos läraren. Genom att se på 

matematiken utifrån en upplevelse baserad metodik, involveras elever i ett nytt sätt att möta 

matematiken (ibid.). Vilket kan vara en förändring som Skelton (2010) rekommenderar.  

These recommendations were based on “sex role” or socialisation theories that assumed children 
simply “absorbed” social information like sponges, merely copying the behaviour of adults in the 
family, media and local community. Applying this theory to schooling produced the claim that, 
unless “non-gendered” management practices and resources were used, then gender stereotyping 
would continue. That is, existing processes of schooling undermined girls’ confidence and resulted in 
them having lower expectations of themselves and the way to change this was to make adjustments to 
the classroom environment. (Skelton,, 2010, s. 137) 

Ytterligare forskning av flickors symptombild i exempelvis diagnoser som ADHD behövs 

också uppdateras och göras kända utifrån flickors biologiska förutsättningar och egenskaper, 

likaså behöver man syna varför det är så många flickor som har svårigheter med matematik 

undervisningen idag (Skolvärlden, 2011, s.30; Kopp, 2010). Det kan också vara så att 

loopingeffekten, alltså tidigare sanningar och kategoriseringar som är överenskomna, 

återskapar sanningen om att flickor generellt har svårt med matematiken och därigenom 

kvarstår förhållningssättet och på så vis lever och ärvs matematikproblemen vidare. 

(Skolvärlden, 2011, s.11; Alvesson & Sköldberg, 2008, s.374).  

De två andra frågeställningarna, på vilket sätt har innehållet och formen i 

åtgärdsprogrammen förändrats över tid och vilka influenserna som påverkat förändringarna i 

åtgärdsprogrammens form och innehåll, har ställts för att se på vilka influenser som påverkar 

beskrivningen av flickorna och för att förstå dynamiken i den sociala process som ingår i att 
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upprätta ett åtgärdsprogram. Genom åren har utformningen av åtgärdsprogrammen ändrats 

successivt och inkluderar numer både eleven och hemmet genom hela processen. Detta har 

bidragit till att den nu allt mer liknar en demokratisk och öppen, transparent process. Både 

utformningen och innehållet har följt Skidmores (2004) specialpedagogiska paradigm som 

beskriver förändringen i förhållningssättet till insatserna, eleven och den sociala kontext som 

skolan ingår i. Det som händer i omvärlden, ideologiska skiftningar i samhällsstyrningen och 

det individuella sociala nätverk påverkar hur diskurser ser ut och ändrar form (Skidmore, 

2004, s. 10). Den första tidsperioden visade att förhållningssättet var att problemet fanns i 

eleven som en brist eller något som skulle tillföras eleven. Därefter förändras 

förhållningssättet successivt genom att inkludera elevens närstående, skolmiljö och 

strukturella i åtgärdsprogrammets process.   

Det som också görs tydligt sammanfattningsvis är att det över tid och än idag ges mer 

utrymme för formuleringar som syftar till att påverka eller beskriva elevens personliga 

egenskaper och beteende. Förhållningssättet tyder på att fostringsmålen är många fall 

prioriterade framför kunskapsmålen, men tendenserna visar på allt mer fokus på kunskapsmål. 

Det som är problematiskt utifrån flickans perspektiv är att hon behöver bekräfta egenskaper 

som formulerats utifrån skolans norm en praktelev genom sin namnteckning på 

åtgärdsprogrammet, även om bilden som ges inte stämmer överens med flickans självbild. Ett 

exempel är när den ambitiösa flickan beskrivs att inte uppnå kunskapsmål trots att viljan att 

lära sig finns konstrueras genom åtgärdsprogrammet, ett misslyckande. Detta misslyckande 

eller den brist som formuleras beskriver flickans egenskaper utifrån skolans perspektiv och 

målsättning. Åtgärdsprogrammens känslighet sträcker sig långt mer än sekretesskänsligt 

material som obehöriga kan ta del av. Dokumentet kan i många fall dessutom vara fyllt av 

värderingar, antydningar och åsikter som påverkar flickan negativt i hennes 

identitetsskapande (Persson, 2004, s. 103) .  

Identitetsprocessens grund är inte en ö, utan den är ett nätverk som hela tiden byggs ut, ändrar 

form och förfinas. Alla bindningar till detta nätverk har en potential att påverka processen. 

Genom att åtgärdsprogrammen utformas med en självärderingskomponent, görs processen än 

mer delikat. Delikat i den meningen att det som skolpersonal, föräldrar och andra skriver får 

bäring eftersom de alla har främst har biologiskt kopplad maktposition, av den enkla 

anledningen att de är vuxna. Vidare är alla vuxna som delar i processen auktoriteter, så att 

balansen i dokumentet är inte till fördel flickan (Persson, 2004, s. 108, 109; Börjesson & 

Palmblad, 2003, s.91-92). Därför är det viktigt att det språkbruk som används i 
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åtgärdsprogrammen är som beskrivet i rekommendationen som skolverket gett ut, att vara 

framåt syftande och kopplas till konkreta kunskapsmål. Genom att konkretisera 

kunskapsmålen specifikt för den individuella eleven kan formuleringar som kategoriserar och 

generaliserar flickan undvikas.  

Åtgärdsprogram som beskriver flickans individuella behov av stöd lämnar ett stort utrymme 

av flickans personlighet, egenskaper och beteende odefinierad. Det kan bidra till flickan ges 

möjligheten och friheten som Foucault definierar som frihetsdimensionen, att utforska vilka 

egenskaper och beteenden som passar just denna flicka. Det är också detta som jag tolkar är 

syftet med formuleringen i Lgr11 som ska ta tillvara elevers säregenhet och ge förutsättningar 

till en harmonisk utveckling. Förändringarna som skett över tid gällande språkbruket går att 

förstå filosofiskt genom ett modernistiskt perspektiv som beskriver vad flickan kan. Längre 

fram i tiden antas ett poststrukturalistiskt förhållningssätt som beskriver vem flickan kan bli . 

(Assarsson, 2009, s. 90). Det poststrukturalistiska förhållningssättet beskriver hur sociala 

praktiker bygger upp diskurser och är i ständig förändring eftersom språket påverkar 

byggnadsverket, konstant (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 12-13). Medans det 

modernistiska förhållningssättet är att specificera, avgränsa och formulera vad som är möjligt 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 399). 

Konstruktionen av den osäkra flickan och den ambitiösa flickan i skolan behöver belysas 

utifrån fler perspektiv. Det finns forskning som vill nyansera bilden av flickan i skolan och 

den har bland annat visat att flickor i större grad kan ta lärarens maktposition. Det gör 

flickorna genom att ta initiativ med att organisera i klassrummet, ge ut instruktioner och 

information till sina klasskamrater (Bird citerad i Jones, 1993, p 157).  

Ur ett jämställdhetsperspektiv behöver osäkra flickan och den ambitiösa flickan utrymme till 

det allmänna rummet i skolan och framför allt i klassrummet. Bilden är tydlig att skolans 

organisation behöver möta upp detta behov som flickor i skolan har, för att på så sätt närma 

sig en skola för alla intentionen. Här i ligger också att skolan som institution utvärderar sitt 

arbete med jämställdheten för flickor och att lärarutbildarna tar genuspedagogiken på allvar .  

Schools are expected to produce pupils who are responsible, diligent and prepared to be flexible. All 
of these are features of “individualisation” theories (Beck and Beck- Gernsheim 2002) and all are 
arguably feminine characteristics of a “good” pupil (Walkerdine, Lucey, and Melody 2001). 
However, in scrutinising those attributes associated with the “ideal (neo-liberal) pupil” it is evident 
there are male as well as female characteristics. For example, whilst “reflection”, “caring”, 
“diligence”, “responsibility” and “introspection” are associated with femininity, “industriousness”, 
“self-confidence”, “self-reliance” and “assertiveness” are allied with masculinity… (Skelton, 2010, s. 
138) 
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Avslutande reflektion 

Det som har visat sig i undersökningen är dels att skolan har genomgått en snabb utveckling 

gällande åtgärdsprogrammets form, innehåll och medverkan. Det som också är tydligt är att 

det är svårt för skolan att separera skolans intentioner, eller att det ofta ses som motsättningar 

till angränsande diskurser, som samhällsideologier och det historiska - och ekonomiska lägen. 

Denna dragkamp tolkar jag måste vara både krävande för det dagliga arbetet för läraren likväl 

som det påverkar hela verksamheten i skolan. Det som jag också kan tolka att dragkampen 

mellan dessa diskurser eller dilemmat i skolan, till syvende om sist, påverkar eleven. Därför 

antar jag att skolan skulle behöva ta ett stort steg från den politiska – och den ekonomiska 

diskursen och närma sig forskningen i stället. Med det menar jag att skolan behöver vara nära 

kunskapsutvecklingen när det gäller pedagogisk praktik och genuspedagogik för att få de 

verktyg som behövs för att inte låsa in elever i traditionella könsroller eller en självbild som 

långsam och drömmande. För just dessa beskrivningar skulle kunna vara indikationer på 

ADHD men som behöver studeras mer för att belägga. Nussbaum (2012) och Kopp (2010) 

understryker att eftersom symptombilden för flickor med ADHD fortfarande är otydlig, finns 

det fog för att flickor med ett drömmande, okoncentrerade, introverta och distanserade, kan 

behöva genomgå en neuropsykiatrisk undersökning (Nussbaum, 2012, s. 95; Coles et al., 

2012, s. 107). Tidigare kategorier för ADHD har baserats på pojkars symtombild och stämmer 

inte överens med flickors beteendemönster. Därtill bekräftas behovet av feministiskt 

forsknings paradigm som också ska närma sig skolans praktik (ibid.). Det tyckas att ADHD 

kan tyckas vara att kategorisera men forskning visar att elever själva upplever att 

diagnostisering av exempelvis ADHD har varit bra eftersom det hjälper till att förstå det egna 

beteendet bättre. Däremot har insatser som varit exkluderande som exempelvis undervisning i 

små grupper eller enskilt och inte i klassrummet varit nedbrytande för självbilden (SPSM, 

2008, s.28) 

Feministisk forskning skulle dessutom kunna bidra till att nyanser bilden av flickor generellt. 

Kanske skulle det också kunna bidra till att framtidens trio Vera, Lina och Alice skulle mötas 

med ett mer tolerant synsätt, och bidra till att flickors behov av stöd snabbare skulle kunna 

identifieras. Jones (1993) har också sett den möjligheten för flickor att anta olika roller 

beroende på kontext.  

So within an educational setting, which emphasizes particular feminine decorum in its conception of 
girls, boisterous girls may be positioned as tomboys, naughty, or difficult. In other environments 



 
 

35 

where physicality is encouraged, these same girls will be positioned quite differently, maybe as 
admirably `stroppy' or competent. The point is, what it means to be a girl--to develop feminine 
subjectivities--variable settings might differ significantly (Jones, 1993, p157).  

Eftersom denna studie begränsats till att titta vilket sätt flickorna i behov av stöd i 

åtgärdsprogrammen beskrivs, skulle det vara intressant att undersöka diskurser inom skolans 

verksamhet och studera förhållningssätt som kan finnas till exempel i idrotten, i elevrådet 

eller gällande upprättandet av IUP:n mm. Undersökningen har bidragit med förståelse i hur 

sanningar skapas och ibland begränsar elevers möjlighet att välja dem de vill vara. Uppgiften 

som lärare är enligt min uppfattning det motsatta det vill säga att få eleverna att välja själva 

vilka de vill vara, och som blivande lärare är den insikten mycket viktig.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 
 
Jag heter Titti Eriksson och ska skriva en uppsats som handlar om hur 
eller på vilket sätt som flickors behov av stöd i undervisning har 
formulerats och uttryckts i åtgärdsprogram. Därför undrar jag om jag 
får ta del utav era åtgärdsprogram för denna undersökning. Jag vill 
titta på hur (vilka ord och fraser som använts) och på vilket sätt man 
beskriver behovet av stöd för flickor i grundskolans tidiga år. Jag 
ska inte studera dokumentationsprocessen eller jämföra skolors 
åtgärdsprogram. Mitt intresse ligger i att hitta eventuella språkliga 
mönster som kan kopplas till olika tidsperioder. Jag är medveten om 
att åtgärdsprogram är dokument som behöver hanteras med särskild 
försiktighet med tanke på den integritetsnära information som 
hanteras. 
 
Jag kommer givetvis att förhålla mig till de etiska riktlinjer som 
krävs utifrån SU och forskningsetiska rådets rekommendationer, högst 
varsamt. Åtgärdsprogram för flickor i åk F-6 med behov av stöd i någon 
form i ett jämt fördelat antal per 5 års period så långt tillbaka i 
tiden som det går, är min önskan att få ta del av. Oavsett om du 
tycker detta är spännande och vill hjälpa mig eller inte, vore jag 
tacksam för ett svar vid första bästa tillfälle. 
 
Min handledare på Stockholms universitet på Specialpedagogiska 
institutionen är Elisabeth Lundström 
(tel. 08- 1207 6461 mail:Elisabeth Lundstrom at specped.su.se). 
 
Stort tack på förhand! 
Hälsar, Titti Eriksson 
070-9843401 
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Bilaga 2 Analystabell  

2.1 Kommunikativa händelsen – vokabulär, diskurspraktik 
 
Åtgärdsprogram (ÅP) 
Året åtgärdsprogrammet skrevs. (ÅR).  
Årskurs (ÅK) 
 
Flicka 
(F) 

ÅR ÅK Beskrivning Synsätt Åtgärd/kommentar 

1 97 2 Svårigheter, svag, lite 
osäker, drömmande 

Kategoriskt- 
exkludering 

Liten grupp, ej detalj.   
MA/SV 

2 97 2 Långsam, osäker 
läsning 

Kategoriskt- 
exkludering 

Liten grupp, ej detalj.  
SV. 

3 97 3 Osäkerhet, 
matematiksvårigheter 

Kategoriskt- 
exkludering 

Enskild undervisning, spec. 
2ggr/v målbeskrivning – 
”mer säker”. Ej detalj.  MA 

4 98 2 Läs- och 
skrivsvårigheter, 
svårigheter med MA 

Kategoriskt- 
exkludering 

Liten grupp, enskild träning 
med lärare. Ej detalj. 
MA/SV 

5 01 2 God fantasi, mycket 
svårt att koncentrera 
sig, inte så aktiv i 
klassen, svårt att följa 
med i diskussion. En 
flicka som tycker om 
skolan, är intresserad. 
Tar inte för sig, har haft 
svårt med MA 
begrepp… lätt blir 
störd, största tillgång är 
hennes önskan att lära 
sig, hennes idoghet, 
hennes positiva sätt att 
vara. Tar lång tid på sig 
för logiska resonemang.  

Kategorisk-inkluderad 
exkludering 

Klassrumsstöd, fritidsledare. 
MA/SV 

6 01 2 Är lite långsam i sin 
läsutveckling, tror sig 
inte heller kunna, 
skriver mkt snyggt, 
läser med bra flyt,  

Kategoriskt- 4x30 min/v i skolan, läxa, 
hemma 15min/dag läsa. SV 

7 02 1 Är sen i starten, 
behöver extra hjälp, ska 
få tilltro till sin egen 
förmåga, ”knäcka 
koden”, få lust att läsa.  

Kategoriskt 3x 30min/v specped, läxa, 
hemma 20min/dag läsa. SV 

8 04 6 Bra med muntliga 
uppgifter, svårt att 
förstå långa texter, 

Kategoriskt Ny åtgärdsblankett. 4ggr/v 
specped. MA/SV. Behöver 
stöd i högstadiet. 
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behöver tydliga 
instruktioner,  

MA/SV/ENG  

9 04 3 Är tvåspråkig, gör en 
del fel på sitt andra 
språk, saknar många ord 
och begrepp, blir 
frustrerad och ledsen 
över sin oförmåga, att 
hantera och se saker 
stärker hennes 
inlärning, har en önskan 
att vilja lära sig, kan 
arbeta uthålligt, hon 
skriver mkt snyggt, 
tycker om att pyssla och 
rita.  

Socialt/dilemma Ny blankett. Detaljerad lång- 
kortsiktiga mål. Eleven själv 
beskriver blir störd när det 
inte är lugnt, kan jobba med 
matte, skriva och läsa… vill 
bli bättre i matte  

10 05 FK Arbetar bra i det 
skriftliga, är mycket 
tyst, är en flitig elev, 
ska visa sig mer aktiv, 
prata mer, fråga mer,  

Socialt/exkluderande Ny åtgärdsblankett. Liten 
grupp, läsa hemma. Ej detalj.  

11 06 4 Är en ambitiös, behöver 
längre tid än jämnåriga, 
i stort behov av extra 
stöd, hennes nedsatta 
auditiva minne, tar till 
sig visuellt,  

Socialt/Kategoriskt Ny åtgärdsblankett. Ge 
tydliga visuella instruktioner, 
hörselutredning (föräldrar 
nekar), specped, hemläxa, att 
nå målen. Ej detalj.  

12 06 5 Är lättstörd, mycket 
intresserad av allt 
visuellt och auditivt, har 
svårt att komma i gång, 
målet är att eleven ska 
koncentrera sig och 
fullfölja uppgifter 

Organisatoriskt/Inklu Ostörd hörna i klassrummet, 
instruktioner, 30min/v 
specped.  

13 09 4 Frida är konstnärlig, är 
även kreativ, känns som 
att hon lever sig in i sin 
arbetsuppgift, frågat 
mycket mer, fokus på 
arbetsuppgifter. Fråga 
mer, göra klar, få med.  

Kategoriskt/Socialt Ny åtgärdsblankett. Mål – 
Eleven måste veta, kunna, nå 
målen. Specped MA 2ggr/v 
övrigt 1/ggr/v.  

14 09 6 Verbalt duktig tjej, kan 
tydligt uttrycka sina 
behov, duktig i de 
praktiska ämnena. Har 
ännu inte nått målen,  

Kategoriskt/socialt Nå målen, läs bok, kunna 
MA-moment. Ej detalj.  
Specped. 4ggr/v, placering i 
klassrum, anpassade 
uppgifter. SV/ENG/MA 

15 10 5 Deltar aktivt, lyssnar på 
genomgångar, kan prata 
och förstår en del eng! 
Träna mer, behöver 
repetera, öva på delmål, 
behöver kortsiktiga mål 
och tidspress 

Kategoriskt/Socialt Ny blankett. Uppnå mål. 
Kunna kommunicera 
muntligt och skriftligt om 
vardagliga saker. Studiehjälp 
1ggr/v, ej detalj.  

16 10 4 Gör sitt bästa, arbetar Kategoriskt/Socialt Få bra resultat, vara säker, nå 
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aktivt, artigt och trevligt 
sätt mot kamrater, lätt 
att samarbeta,  

målen i alla ämnen. 
Studiehjälp 1ggrv 
Läs 80min/v, stavnings- 
ordlisteklubb. Läsa högt.  
SV  

17 10 5 Behöver större säkerhet, 
förstå hur räknesätten 
hänger ihop, öva mer, 
behöver träna, kunna 
kommunicera enkelt i 
eng.  

Kategoriskt/Socialt Liten grupp, eng-klubb, 
läxor, eng-cd, anpassa i 
klassrummet.   

18 10 6 Lätt för att lära, är 
duktig på eng, en tjej 
med härlig humor, glatt 
humör vilket vi gärna 
ser mer av. Har svårt 
med kontakten med 
kompisar, tvära kast 
mellan en glad tjej och 
en butter tjej, har missat 
en del, har ej visat att 
hon kan delmål i 
MA/NO 

Kategoriskt Försöka att inte vara så tvär,  
nå målen i MA/NO. Ej 
detalj. Liten klass, MA efter 
skolan. Kurator om hon 
behöver. Tacka inte nej till 
dina klasskamrater.  

19 10 3 Är ansvarsfull, vill göra 
sina arb.uppg. Bra att 
arbeta självständigt och 
i grupp. Behöver extra 
stöd i MA, mycket 
beröm och uppmuntran.  

Kategoriskt Nå målen, nedbrutna mål i 
MA. Ma klubb-specped 2ggr 
x 30min/v extra läxor.  

20 10 3 Har ett stort ordförråd, 
gör sig väl förstådd 
muntligt, noggrann, kan 
ta instruktioner, men 
behöver gott om tid 
läsuppg. Når inte målen 
för läsning, omständigt, 
och tidskrävande 
läsning, läser fel, kan 
återberätta, har hög 
frånvaro,  

Kategoriskt/Socialt 
 

Få upp läshastighet, nå 
målen. SV-klubb 2x 
30min/v, studiehjälp 1ggr/v, 
läxa. Synutredning.  

21 11 6 Klarar enklare 
beräkningar, arbetar 
bra, når målen SV, är 
socialt kompetent och 
positiv.  

Kategoriskt/Socialt Detaljer, liten grupp, fråga, 
delta mer i diskussioner. 
Hemläxa. MA/SV 

22 11 3 Duktig på att skriva, 
läsa och fråga. Når ej 
målen för MA. Är inte 
helt säker, kan inte 
hantera MA, svårt att 
hitta strategier.  

Kategoriskt Detaljer, nå målen. Enskilt, 
extra uppgifter i skola och 
hem. Prata inte bort tiden.  

23 11 6 Behärskar, klara 
uppställningar, kan 
utföra, är kreativ, vill 
gärna vinna, behöver 

Kategoriskt Nå ster mål, MA- böcker ska 
testas, klara av att arbeta 
självständigt. Lten grupp, 
praktiskt ej detalj.  
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öva, måste säga till, 
försöka öka sin 
fokusering istället för 
att hitta på annat,  

24 12 2 Är nyfiken, deltar 
aktivt, kan räkna enkla 
tal, förstår innebörden, 
kan läsa. Hjälp med 
strategier, har svårt att 
se mönster, att 
generalisera, behöver 
påminnelse, 
lättdistraherad, tappar 
fokus, behöver öva på 
handstil,  

Dilemma/exkluderande Utveckla sin 
perceptionsförmåga, kunna 
dela. Ej detalj. Fritidsledare, 
1ggr/v MA träning i liten 
grupp, 3ggr/v specped MA. 
Anpassade uppgifter. Vi 
uppmuntrar och peppar.  

25 12 6 Arbetar engagerat, har 
en vilja att utvecklas, är 
effektiv. Behöver 
förbereda sig, behöver 
utveckla sin förståelse, 
behöver bli säkrare,  

Kategorisk/exklud Extra MA 2ggr/v , ENG 
1ggr/v. Liten grupp, läxstöd.  

26 12 4 Är arbetsvillig och 
motiverad att kämpa 
hårt, behöver mycket 
träning,  

 ENG specped 1-2ggr/v, läxa, 
färre glosor 

27 12 1 Läser på allt hon 
kommer över, kan 
benämna, kan 
veckodagar. Sett en 
stark regrediering på 
mognad och uthållighet, 
hon protesterar, är i 
ständiga konflikter, har 
svårt att bedöma 
matintag. Kommer inte 
att nå målen. Sitter 
ensam för att inte störa 
andra eller bli störd.  

Kategorisk/Social/dilemma Skriva, hitta tillbaka till 
lusten att lära. Göra läxor 
och lästräna. Lärarna har 
tillgång till 
psykologkonsultation. Liten 
grupp, konstant stöd. Ej 
detalj.  

28 12 2 Kan läsa, tycker om att 
arbeta enskilt, har ett 
stort djurintresse, inga 
svårigheter att tala inför 
grupp, deltar aktivt. 
Behöver hjälp att 
fokusera, behöver 
mycket vuxenstöd, få 
hjälp att samarbeta med 
kompisar, höja 
uthållighet, motivation 
och självkänsla 

Kategorisk/Socialt Nå mål LUS, skriva 
fantasisaga, kunna Sitta still, 
fokusera, samarbeta. 
Fritidspersonal, läsklubb, 
placering i klassrum.  
Morgonläsning, 
individanpassade skriv. Ej 
detalj.  

29 12 1 Håller ordning, är 
respektfull, sitter stilla, 
stör aldrig, har svårt att 
starta upp, hinner inte 
med skolarbetet, 

Kategoriskt/Socialt Ska nå målen, detaljerat för 
MA.  
 
Handledning, psykolog, 
specped. Placering i 
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behöver reducerade och 
prioriterad uppg. 
Behöver få 
förförståelse.  

klassrum, prioriterade uppg. 
Läxläsning hemma. 
Studieplanering med 
föräldrar.  

30 12 4 Är duktig verbalt, har 
ett driv och lust att lära 
sig, har ett bra 
ordförråd, har en kreativ 
förmåga, kan uttrycka 
sig i bild o mönster. 
Behov av förförståelse, 
känna att hon lyckas, att 
hon klarar av uppg. 
Behöver struktur, 
behöver varierande 
uppgifter, behöver stöd, 
hitta strategier, 
beräknas inte nå målen 
MA/ENG 

Kategoriskt/Socialt Ej konkreta hur mål. 
Specped 3ggr/v MA 
Skrivmall i SV, Placering i 
klassrum, anpassade läxor, 
mindre studiegrupp.  

      
 
2.2 Diskurstyper- Den osäkra flickan 

 
 
 
 

Flicka (F) Osäker Kommentar 
1 Lite osäker  
2 Osäker  
3 Osäkerhet  
5 Vill hela tiden ha hjälp, tar inte för sig  
6 Tror inte heller om ”att kunna”   
7 Ska få tilltro till sin egen förmåga  
9 Ledsen över sin oförmåga  
10 Mer aktiv på lektioner, ska prata mer  
11 Fråga om hon inte förstår, räcka upp handen  
13 Fråga om hon inte förstår,   
17 Uppvisar dålig självkänsla Vårdnadshavarens kommentar 
19 Behöver mycket beröm och uppmuntran  
21 Våga be om hjälp Långsiktig målformulering 
22 Fråga om det är något hon inte förstår  
23 Måste säga till om det blir för svårt  
25 Har dåligt självförtroende i ämnena Vårdnadshavarens kommentar 
26 Märker att … har svårt att lära sig Vårdnadshavarens kommentar 
28 Höja sin självkänsla  
29 Fråga om du inte förstår Elevens insatsformulering  
30 Få kännas att hon lyckas  
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2.3 Diskurstyper- Den ambitiösa flickan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Flicka (F) Ambitiös Kommentar 
5 Tycker om skolan…. Arbetar på bra  
9 Har en önskan och vilja att lära sig… kan arbeta 

uthålligt 
 

10 Är en flitig elev  
11 Är en ambitiös elev  
15 Deltar aktivt   
16 Gör sitt bästa och arbetar aktivt  
18 Duktig på… vill att hennes arbete ska bli bra  
19 Ansvarsfull och vill göra sina arbetsuppgifter  
20 Gillar att gå i skolan(vårdnadshavarens 

kommentar) är noggrann 
 

22 Duktig på att…  
24 Deltar aktivt…  
25 Arbetar engagerat… är effektiv  
26 Är arbetsvillig och motiverad  
30 Har ett driv, är duktig…  
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