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Bakgrund: 
Åtgärdsprogram är ett dokument som under senare år fått en större betydelse i skolan vid 
planering, uppföljning och utvärdering av stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd.  
Däremot visar forskning av skolverket (2001a), (2001b), (2003) som av Asp- Onsjö (2006) 
och Persson (2001) att arbetet med åtgärdsprogram uppvisar tydliga brister. Som lärare har vi 
en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd och för elever 
som riskerar att inte nå upp till målen. Utifrån detta anser vi det intressant att fördjupa vår 
kunskap genom att studera och belysa hur skolan arbetar med åtgärdsprogram. 
 
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka några lärares, rektorers och specialpedagogers kunskaper 
och uppfattningar kring upprättandet, genomförandet och uppföljning av åtgärdsprogram. 
 
Metod: 
Vår studie är förlagd till två skolor i två olika kommuner i Västsverige. De intressentgrupper 
vi valt att grunda vår undersökning på är lärare, specialpedagoger och rektorer, detta för att 
skapa en så övergripande syn som möjligt kring arbetet med åtgärdsprogram. I studien deltog 
fyra lärare, två specialpedagoger och två rektorer. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 
ansats eftersom vi anser att den är en väl fungerande metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas livsvärld. 
 
Resultat: 
Vår studie visar på stora skillnader i arbetet med åtgärdsprogram på de berörda skolorna. 
Skillnaderna återfanns i såväl upprättandet, genomförandet och uppföljningen. 
Undersökningen uppvisar att det saknas ett gemensamt förhållningssätt till hur arbetet med 
åtgärdsprogram skall gå till på skolorna. Studien avslöjar också att det råder en avsaknad på 
kompetensutveckling kring arbetet med åtgärdsprogram, trots att flertalet av informanterna 
efterfrågar mer kunskap. Studien påvisar en tydlig tendens att det fokuseras på individens fel 
och brister, det var sällan som hänsyn togs till bakomliggande orsaker. Samarbetet mellan 
elev, förälder och lärare ansågs av de flesta informanter som viktiga förutsättningar i arbetet 
med åtgärdsprogram. Studien visade också på att samarbetet med stödenheter och 
specialpedagog fyllde viktiga funktioner i åtgärdsarbetet.  
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Inledning  
Dokumentation är ett viktigt redskap i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Åtgärdsprogram är ett dokument som under senare år fått en större betydelse i skolan vid 
planering, uppföljning och utvärdering av stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd.  
Från januari 2001 finns från skolöverstyrelsen krav på att åtgärdsprogram skall upprättas för 
alla skolformer utom vuxenutbildningen och förskoleklassen (Skolverket 2003). Skolverket 
presenterade hösten 2001 en skrift där man diskuterade skolors arbete med särskilt stöd. I 
studien framkom det att åtgärdsprogram skall vara skolans ansvar, samtidigt som den 
enskildes behov skall stå i fokus. 
 
De uppföljningar som Skolverket genomförde 2003 visar att upprättande av åtgärdsprogram 
för elever i behov av särskilt stöd är vanligare förekommande än för några år sedan. Samtidigt 
påvisar den att var fjärde elev som får särskilt stöd saknar en dokumenterad planering. 
Uppföljningarna visar även att tyngdpunkten i åtgärdsprogrammens beskrivningar ligger på 
hur väl eleven är anpassad till skolans miljö snarare än hur väl undervisningen och 
förutsättningarna anpassas till den enskilde elevens förutsättningar och behov (Skolverket 
2003). Utbildningsinspektionen på nationell nivå framför i en publicerad undersökning, att 
flera kommuner inte lever upp till bestämmelserna för åtgärdsprogram i grundskolan 
(Skolverket 2004). 
 
Ett åtgärdsprogram kan utifrån Ljungblad (2003) ses som ett upprättat dokument som 
innehåller en problembeskrivning och förslag till åtgärder för eleven. Detta dokument bör 
också upprättas i samarbete med eleven och föräldrarna. Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning 1998 visade att elevernas svårigheter ofta förklarades ur ett 
individperspektiv där felen och bristerna återfanns hos individen. Det var också de 
individinriktade insatserna som det främst lades fokus på vid upprättandet av åtgärdsprogram. 
Det visade sig även att stödinsatserna sällan utvärderades. I en studie som Skolverket utförde 
år 2001 framkom att de elever som lämnade grundskolan utan fullständiga betyg sällan var 
delaktiga i utformningen av åtgärdsprogrammen, inte heller deras föräldrar (Skolverket 
2001b). 
 
Det är få studier som visar hur stor andel av eleverna i den obligatoriska skolan som anses 
behöva särskilt stöd (Skolverkets 2001b). Den kvalitetsgranskning som skolverket 
genomförde 1998 visade siffror som ligger mellan 10-40 procent. I de invandrartäta områdena 
visar siffror att 75 procent eller att alla elever är i behov av särskilt stöd. Under våren 2000 
gjordes en ny undersökning för att utreda förekomst av och innehåll i åtgärdsprogram i den 
svenska grundskolan. Studien visade att i genomsnitt 13 procent av eleverna i grundskolan har 
ett åtgärdsprogram. 17 procent får stöd medan 21 procent bedömdes vara i behov av särskilt 
stöd. Vidare visade skolverkets undersökning att ju mindre skola, ju större personaltäthet och 
ju större antal elever definierades som elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 2003).  
 
Vi anser det betydande att som lärare utveckla kunskap kring åtgärdsprogram och hur man 
arbetar med dessa för att de skall bli ett effektivt verktyg. När det gäller barn i behov av 
särskilt stöd och barn som riskerar att inte nå upp till målen har dessa elever rätt att få ett 
åtgärdsprogram utformat efter sina behov enligt grundskoleförordningen kapitel 5 
(1994:1194). Detta är något som kommer att ingå i vårt kommande uppdrag som blivande 
lärare och ett viktigt redskap för att ge eleverna stöd och uppmuntran.  
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Utifrån ovanstående anser vi det intressant att undersöka lärares, specialpedagogers och 
rektorers uppfattningar och kunskaper kring åtgärdsprogram, utifrån upprättande, 
genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka några lärares, rektorers och specialpedagogers kunskaper 
och uppfattningar kring upprättandet, genomförandet och uppföljning av åtgärdsprogram. 
 
Frågeställningar: 
 Vilka uppfattningar finns om åtgärdsprogram och vilka kunskaper finns om 

åtgärdsprogram? 
 Hur konstrueras åtgärdsprogram? 
 Hur genomförs åtgärdsprogrammen? 
 Hur följs åtgärdsprogrammen upp? 
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Bakgrund 
 
Styrdokument 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo94) 
Under Skolans värdegrund och uppdrag om en likvärdig utbildning påpekas att 
undervisningen skall anpassas till elevens förutsättningar och behov. Undervisningen skall ta 
sitt utgångsläge i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper gagna 
elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande. Grundskoleförordningen 1 kap 2§ 
föreskriver att inom varje skolform skall utbildningen vara likvärdig, oavsett var i landet den 
arrangeras (1985:1100). Genom de nationella målen anges normerna för likvärdigheten. En 
likvärdig utbildning innebär inte att skolans resurser skall fördelas lika eller att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
bakgrunder och krav. För att nå målen för utbildningen finns det olika vägar att ta. 
Undervisningen kan därför aldrig göras lika för alla. 
 
Grundskoleförordningen 
Förarbetena till grundskoleförordningen förespråkar att åtgärdsprogrammet skall omfatta 
elevens hela skolsituation, vad som önskas åstadkommas, samt med vilka arbetssätt och 
arbetsmetoder som skall användas. Förarbetena hävdar också att eleven bör ges en egen aktiv 
roll i processen, vid analys av skolsvårigheterna, samt vid genomförandet av 
åtgärdsprogrammet. Det påpekas även att elevens starka sidor är en viktig utgångspunkt och 
grund i arbetet (Utbildningsdepartementet 1998/99:105). 
 
Enligt den nya grundskoleförordningen 5 och 10 §§ (1994:1194) som gäller fr.o.m. 1 juli 
2006 påpekas det att om det från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, är det rektorn 
skyldighet att se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, 
skall rektorn enligt förordningen se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet bör 
det tydligt framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas 
upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta när 
åtgärdsprogram utarbetas. När och hur stödet skall sättas in och utformas beskrivs närmare i 
grundskoleförordningen 5 kap 4§ och 5§ (1994:1194). Om det kan befaras att eleven inte 
kommer att nå upp till de uppsatta målen vid slutet av det femte och nionde skolåret eller om 
eleven av andra skäl behöver särskilt stöd, skall eleven ges stödundervisning. Särskilt stöd 
skall även ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Detta stöd skall främst 
tillsättas inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant 
stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. 

 
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller 
på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn 
se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och dennes vårdnadshavare skall ges 
möjlighet att delta vid utarbetande av programmet. (Grundskoleförordningen kap 5.  
1994:1194).  

 
I och med den nya omarbetningen har rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Skolans uppdrag 
Skolan har ett stort ansvar gentemot eleven och dess vårdnadshavare om man ser till vad 
läroplanen säger. I Lpo94 (2005) framkommer att skolan skall i samarbete med hemmen 
främja för elevens kunskapsutveckling. Under en likvärdig utbildning klargörs att 
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undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att den skall ta sin 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper. Hänsyn skall också 
tas till elevernas olika behov och förutsättningar. För de elever som av olika anledningar 
riskerar att inte nå upp till målen har skolan ett särskilt ansvar för. Utifrån detta förklaras i 
Lpo94 att undervisningen därför inte kan utformas lika för alla. Det fastställs också att skolans 
arbete skall inriktas på en varierad och balanserad sammanslagning av innehåll och 
arbetsformer för att främja elevernas harmoniska utveckling. Varje elev skall också stimuleras 
att växa med sina uppgifter och att det i skolan ges utrymme för intellektuella såväl som 
praktiska, sinnliga och estetiska upplevelser. I Lpo94 tydliggörs också att för att skapa en god 
miljö för utveckling och lärande så är det betydande att eleverna utvecklar en personlig 
trygghet och självkänsla. Här har skolan en viktig roll genom att ge eleverna möjlighet att 
utvecklas och få känna tillfredsställelse genom att göra framsteg och övervinna svårigheter.  
 
Rektorns ansvar 
I Lpo94 under rektorns ansvar tydliggörs att som pedagogisk ledare och chef för lärarna har 
rektorn det övergripande ansvaret för verksamheten och ett särskilt ansvar för att 
undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 
den hjälp de behöver. Rektorn skall också se till att kontakt upprättas mellan skola och hem 
om de uppstår problem och svårigheter för eleverna i skolan. Rektorn har även ett ansvar att 
fördela stödåtgärder utifrån behov. 
 
Sedan 2006 när omarbetningen av grundskoleförordningen trädde i kraft har rektorn också 
ansvar för att åtgärdsprogram upprättas vid behov. I och med den nya omarbetningen har 
rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd. Detta bör leda till att 
stödåtgärder fortsättningsvis fattas med ett bättre underlag. Vidare har det också förtydligats 
vad som ska framgå av åtgärdsprogrammet.  
 
Lärarens ansvar 
I Lpo94 under kunskaper framhålls att alla som arbetar i skolan har en skyldighet att hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd och att arbeta för att skolan präglas av en god miljö som 
stimulerar lärande. Läraren skall i sitt arbete ta hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter.  Arbetet i 
skolan skall också organiseras så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar. Under 
rubriken skola och hem kan man läsa att läraren fortlöpande skall samverka och informera 
föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Läraren skall också 
hålla sig informerad om elevens personliga situation.  
 
Åtgärdsprogram 
 
Åtgärdsprogrammens framväxt 
1974 inleddes SIA- utredningen (SOU 1974:53). Samma år skapades begreppet 
åtgärdsprogram av SIA som kom fram till att eleven själv skulle vara aktiv i analysen av sina 
svårigheter i skolan och i åtgärdsarbetet, dessutom betonades föräldrarnas delaktighet som ett 
viktigt redskap för att hjälpa eleven. Åtgärdsprogram som begrepp har funnits sedan 1976 då 
riksdagen beslutade att sådana skulle upprättas inom grundskolan då behov förelåg Skolverket 
(2001b). Det grundläggande i SIA- utredningen var betoningen på elevens delaktighet som 
framhålls på ett tydligt sätt. Eleven skulle ges tillfälle och möjlighet att vara inblandade i sina 
egna skolsvårigheter. Dessutom betonades föräldrarnas delaktighet som en viktig del för att 
hjälpa eleven. Som ett resultat av SIA- utredningen framfördes det i 1980 års läroplan för 
grundskolan (Lgr80) att ett åtgärdsprogram skall utgå från elevens starka sidor och att 
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åtgärderna inte enbart skall inriktas mot den enskilde eleven utan även ta undervisningsmiljön 
och skolsituationen i beaktning.  
 
Åtgärdsprogram ett redskap för samverkan och elevutveckling 
Enligt Ljungblad (2003) är ett åtgärdsprogram ett upprättat dokument över hur personalen 
kring eleven samarbetar för att utveckla elevens svårigheter. Detta dokument bör upprättas i 
samarbete med eleven och föräldrarna. Åtgärdsprogrammet är ett redskap för planering och 
samverkan mellan lärare och elevvård, elev och vårdnadshavaren. Åtgärdsprogrammet är 
också ett verktyg för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna skriver skolverket (2001). 
Det är en skriftlig försäkran på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning på vilka 
åtgärder som behövs sättas in. I skolan skall ett åtgärdsprogram grundas på en utförlig 
kartläggning på tre olika nivåer, individnivå, gruppnivå och organisationsnivå (Ljungblad 
2003). Skolans rektor är den som bär huvudansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas. 
Dock är det vanligast att det är klassläraren själv som identifierar problemen eller att 
föräldrarna tagit kontakt med klassläraren och uttryckt en oro över sitt barns skolsituation. Ett 
åtgärdsprogram kan omfatta alla barn oavsett ålder, avvikelse eller handikapp, som är i behov 
av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet kan ses som en konkret uppföljning till barnets 
utveckling på olika områden (Larsson-Swärd 1999). Dessa åtgärder kan vara av kortvarig, 
eller av längre natur allt utifrån barnets/familjens behov. Åtgärderna som sätts in styrs utifrån 
barnets behov. Det kan handla om motorisk träning, träning av färdigheter i skolan, 
personlighets- och social träning etc. enligt Larsson-Swärd (1999). Elever som av olika 
anledningar riskerar att inte nå upp till målen eller upplever svårigheter av olika slag har rätt 
att få ett åtgärdsprogram utformat efter sina behov (Skolverket 2006).  

 
Ett åtgärdsprogram skall enligt Larsson-Swärd (1999) dels resultera i att förebygga 
svårigheter hos en del elever och dels stödja enskilda elever med svårigheter. I 
socialstyrelsens skrift ”en skola för alla” betonas vikten av att utforma åtgärdsprogram och 
att det är arbetsenheternas ansvar för att ett sådant utarbetas. Skolverket (2001b) påpekar att 
det i ett åtgärdsprogram skall förekomma både kortsiktiga och långsiktiga mål. Dessa skall 
relatera till målen i läro- och kursplaner. Hur elevens behov skall tillgodoses måste även 
anges. För att åtgärdsprogrammet skall utmynna i ny kunskap för eleven är det viktigt att 
målen med åtgärderna preciseras så att programmet kan följas upp och utvärderas. Genom att 
använda åtgärdsprogrammet som ett redskap i processen och genom att utvärdera insatserna 
ökar utsikterna för att insatserna ska få önskad effekt. För att ett åtgärdsprogram skall bli ett 
effektivt redskap skall det tydligt klargöras vilka elevens behov är och hur man bör arbeta 
med behoven samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Viktigt är att se till elevens 
hela lärandemiljö och att det ges möjlighet för eleven och vårdnadshavaren att delta under 
hela processen. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för att ett åtgärdsprogram 
upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig detta (Skolverket 2006b).  
 
Undersökningen som skolverket genomförde 2003 visade att den vanligaste orsaken till 
upprättandet av åtgärdsprogram för eleverna var att de hade läs och skrivsvårigheter samt 
socioemotionella problem. Den näst vanligaste orsaken är kunskapsmässiga och sociala 
problem medan svårigheter med att nå kunskapsmålen enligt läroplanen/kursplanen är den 
tredje vanligaste orsaken är att eleven har åtgärdsprogram.  
 
Upprättande av åtgärdsprogram 
Upprättandet av ett åtgärdsprogram är en relativt lång process anser Ljungblad (2003). Det är 
också viktigt att personalen på arbetsplatsen funderar på hur de vill utforma själva 
dokumentet innan man går in på de olika delarna som bör finnas med i ett åtgärdsprogram. 
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När det gäller utformandet av åtgärdsprogram finns det inga rätt eller fel utan skolorna har 
själva möjligheten att utforma sin egen modell. Gemensamt bör dock vara att ett 
åtgärdsprogram tar sin utgångspunkt i en pedagogisk och didaktisk kartläggning och analys 
av barnets situation i skolmiljön. Kartläggningen bör enligt Larsson-Swärd (1999) m.fl. göras 
med hjälp av samtal med eleven, föräldrarna och skolpersonalen. Tidigare dokumentation 
kring eleven kan också vara till hjälp vid kartläggningen. Skolverket (2001) och Ljungblad 
(2003) påpekar vikten av att ett åtgärdsprogram skrivs på individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå. De olika nivåerna skall studeras genom observationer i klassrummet och 
över den totala skolmiljön, diskussioner med lärare, eleven och föräldrar. Viktigt är också 
enligt Ljungblad (2003) att man så tidigt som möjligt informerar föräldrarna och eleven så att 
de kan delta i processen så att alla vet att man strävar åt samma håll. Grunden för en god 
kommunikation är ett positivt samarbete mellan hemmet och skolan vilket ger barnet 
trygghet. När skolan och hemmet inte strävar åt samma håll skapas lätt en otrygghet och 
stress för eleven menar Ljungblad (2003). Av negativ kritik kan inget barn i svårigheter växa 
hävdar Ljungblad (2003). Därför bör ett åtgärdsprogram skrivas på ett sådant sätt att om en 
förälder eller barn läser det skrivna ordet i dokumentet skall det inte kunna tolkas negativt 
eller på ett värderande sätt. Utformandet av ett åtgärdsprogram skall också vara 
individanpassat utifrån den enskilde elevens behov. Larsson-Swärd (1999) anser att det 
behövs arbetas med olika metoder för att stödja barnet och att nå målen. De hävdar vidare att 
ett sätt är att göra en stegvis planering med hjälp av föräldrarnas kunskap som kan vara av 
stort värde. Att formulera utvecklingsbara åtgärder som bygger på ett positivt tänkande är 
kanske det svåraste av allt vid skrivandet av ett åtgärdsprogram. Arbetslaget är här en viktig 
bas för att i förväg diskutera olika formuleringar och utvecklingsbara åtgärder. En bra 
grundtanke att bära med sig är att inte skriva något som jag inte själv skulle vilja höra eller 
läsa som förälder om mitt eget barn i skolan (Ljungblad 2003).  
 
Kartläggning som en grund för åtgärdsprogram 
Vid kartläggningen granskas starka och svaga sidor på olika nivåer kring eleven och den 
totala miljön. När man tittar på de starka och svaga sidorna ska alla åtgärder och 
beskrivningar skrivas så att de kan utveckla barnet. Kartläggningen av barnets miljö är sedan 
grunden för utformandet av åtgärdsprogrammet menar Ljungblad (2003). Vid en 
kartläggning räcker det inte med endast en diagnos av eleven, diagnosen kan ge otillräcklig 
information för att inse vilka svårigheter som uppstår i skolan.  
 
Persson och Asp-Onsjö konstaterar i en enkätundersökning om förekomst och innehåll i ett 
åtgärdsprogram i den svenska grundskolan att de insatser som föreslås ofta är koncentrerade 
på träning av de brister som eleven visar upp. Undersökningen påvisade att det också oftast 
är specialpedagogen som bär huvudansvaret för initieringen, upprättandet och uppföljningen 
av åtgärdsprogrammet (skolverket 2003). I en del fall medför detta att skolan lyckas med att 
minska elevens svårigheter, men sällan kommer tillrätta med de bakomliggande orsakerna i 
elevens lärandemiljö som kan ha orsakat problemet. Den slutsatsen som Persson och Asp-
Onsjö drar kring detta är att personalen är ovillig att granska sitt och sina kollegers arbete 
kritiskt och därför stannar beskrivningen och analysen av elevens problem på individnivå. Ett 
annat skäl till att beskrivningen och analysen endast hamnar på individnivå är enligt Persson 
och Asp-Onsjö att det är tidskrävande att genomföra en genomgripande analys på grupp och 
skolnivå. Detta för att den berör både den enskilda individen och alla elever i skolan och 
undervisningsgruppen som helhet.  
 
När kartläggningen och analysen är klar är det dags att analysera och formulera åtgärderna 
och påbörja skrivandet av själva dokumentet. Vid upprättandet av åtgärder är det viktigt att 
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se på långsiktiga och kortsiktiga mål, och även till elevens starka och svaga sidor (Ljungblad 
2003). I dokumenten skall det gå att utläsa vem som är ansvarig för de olika åtgärderna. 
Målen bör också utformas på ett sådant sätt att de är utvärderingsbara och att de vid ett 
senare tillfälle går att analysera vid utvärderingen, eftersom det är grunden för ett fortsatt 
arbete. Vid planeringen för de olika åtgärderna sätts tydliga tidsplaner för hur man kommer 
arbeta med åtgärdsprogrammet. Innan mötet är det viktigt att diskutera vilka som skall delta 
vid upprättandet av ett åtgärdsprogram så att alla berörda personer som behöver komma 
tilltals kan göra det. Här bör man enligt Ljungblad anpassa sig efter individens behov och att 
man försöker reducera antalet deltagare till så få som möjligt.    
 
Konstruktionen utifrån tre nivåer 
Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram skall ”problemet” ses utifrån individ, grupp och 
organisationsnivå (Larsson- Swärd 1999, m.fl.). 
 
På individnivå ligger möjligheterna och inte svårigheterna menar Ljungblad (2003). Här 
kartläggs vilka behov och svårigheter det enskilda barnet har och hur den sociala delen ser ut 
för eleven i skolan. Här är det också viktigt att man beaktar elevens bakgrund för att ge 
eleven ett rättvist bemötande. Exempel på individnivå är elevens starka resp. svaga sidor, 
delaktighet i skolarbetet, se sitt eget lärande, individuella förutsättningar samt läs och 
skrivsvårigheter. Utifrån Öhlmèr (2004) så handlar de flesta åtgärdsprogram ofta enbart om 
åtgärder riktade till den enskilda individen. Givetvis skall vi hjälpa individen att klara sin 
skola bättre men vi glömmer att ofta krävs åtgärder på organisations- och/eller gruppnivå för 
att bäst stötta en viss elev (Öhlmèr 2004, s. 18) . 
 
Under gruppnivå finner man åtgärder som personalen själva styr över, exempelvis beslut 
inom arbetslaget eller olika arbetslag. Här finns flera delar att kartlägga eftersom det handlar 
om relationer människor emellan. Elever-elever, elever-lärare och lärare-lärare. På gruppnivå 
återfinns också allt som har med den pedagogiska och didaktiska verksamheten i arbetslaget 
att göra (Ljungblad 2003). I studien om orsaker till varför elever inte får fullständiga betyg så 
påpekar lärare hur viktigt det är med en positiv social miljö och ser den som en förutsättning 
för lärande (Skolverket 2001a). Den positiva miljön innefattas enligt de intervjuade av 
trygghet, ordning och reda, lugn och ro men också av ett positivt klimat och en avspänd 
atmosfär mellan lärare och elev. Det framkom också att skolans möjligheter och förmågor att 
anpassa sitt arbetssätt efter elevernas förutsättningar och behov ansågs som viktiga faktorer 
för att lyckas i studierna (Skolverket 2001a). 
 
På organisationsnivå återfinns sådant som har med organisationen att göra och som 
arbetslaget inte kan förändra på egen hand eller bestämma över. Exempel på detta är 
styrdokument, skolans värdegrund, skolans syn på elever i svårigheter, skolans starka och 
svaga sidor, skolans resurser, arbetslag och dess samarbete emellan, specialpedagogisk 
kompetens etc. Ljungblad (2003) ser vissa fördelar med att starta sin kartläggning av 
problemen på organisationsnivå för att se komplexiteten kring barnets upplevda svårigheter. 
Startar man sin granskning på individnivå kan det lätt bli att barnet blir ”bärare av 
svårigheten”. ”Varje verksamhet präglas av en speciell kultur- ”kod” – som det är viktigt att 
känna till” Kunskapen om denna speciella kultur eller kod är betydande att ha i åtanke i 
bedömningen av enskilda elevers åtgärdsprogram framhåller Skolverket (2001a). 
 
Genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram 
Ljungblad (2003) framhåller att vid genomförandet av åtgärdsprogrammet är det betydande 
att alla berörda parter verkligen tar del av åtgärdsprogrammet och arbetar efter det enligt de 
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tidigare uppsatta planerna. Detta är även något som Järpsten och Stadler (1996) anser vara av 
betydande vikt, de påtalar att genomförandet av åtgärderna bör ske i samverkan med 
föräldrarna för att eleven skall uppleva att han eller hon stöttas av flera. Även andra vuxna i 
omgivningen bör få information och åtgärdsarbetet för att kunna bistå på bästa sätt. Det 
ligger på ansvarsläraren att berörd personal får ta del av den informationen. En god 
dokumentation ger en bra bild på hur man arbetat runt barnet samt barnets utveckling i 
arbetet runt åtgärdsprogrammet (Ljungblad 2003).  
 
Slutligen görs tillsammans en uppföljning och utvärderingsanalys, detta sker vid ett nytt möte. 
Utifrån Ljungblad (2003) är detta den viktigaste delen av åtgärdsprogrammet. Här görs en 
gemensam analys för att kunna gå vidare i arbetet. Öhlmèr (2004) betonar vikten av att man 
vid ett upprättande av ett åtgärdsprogram alltid också bokar datum för uppföljning och 
utvärdering för att denna viktiga dl inte skall glömmas bort.  Några grundläggande frågor som 
analysen bör kretsa kring är enligt Ljungblad om målen nåddes, om man kom en bit på vägen 
mot måluppfyllelsen och vad som behövs utvecklas i skolmiljön för eleven.  Oftast är detta inte 
en avslutning på åtgärdsprogrammet utan en ny början.  

 
Barn i behov av särskilt stöd 
När det gäller barn i behov av särskilt stöd och vad det är som gör att elevens problem uppstår 
menar Andersson (1999) att problem är något som uppstår i samspelet mellan individ och 
miljö. Det är omgivningens oförmåga att tillgodose elevernas behov på ett tillfredställande 
sätt. Elever med särskilda behov är ett uttryck man ofta träffar på i skolans värld, men på vad 
sätt har dessa elever mer särskilda behov än andra elever och vad är ett särskilt behov 
ifrågasätter Andersson.  
 
Andersson (1986) och B. Gunnarsson (1985) är av den uppfattningen att grundläggande 
behov för elever i skolmiljön är att få uppleva materiell trygghet, social trygghet, 
uppskattning, kompetens, självständighet, meningsfullhet, identitet och positiv självvärdering. 
Utifrån detta synsätt anser Andersson att elever med skolsvårigheter inte helt enkelt inte fått 
sina grundläggande behov i skolmiljön tillgodosedda (Andersson 1999) 
 
Larsson-Swärd (1999) är av den uppfattningen att barn med behov av särskilt stöd är de barn 
som av personal på förskola eller skola uppfattas ha sådana svårigheter att det finns risk för att 
deras utveckling hämmas inom något område, fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller socialt.  
 
Liljegren (2000) påpekar vikten av att vi använder oss av begreppen barn i behov av särskilt 
stöd och elever i svårigheter framför barn med behov av särskilt stöd och elever med 
svårigheter.  Ett barn i svårigheter kan göra något åt sin situation, det är inget permanent 
tillstånd. Detta kan ställas i kontrast mot ett barn med svårigheter där barnet fastnat i ett fack 
och har svårt att ta sig ur. Vidare menar Liljegren att intrycket lätt kan förstärkas med hjälp av 
språket och att det därför är viktigt att tänka på vilka begrepp vi använder. Alla tolkar 
begreppen olika utifrån sina erfarenheter och bakgrunder och därför är det extra viktigt att vi 
använder oss av samma definition. År 2000 ändrades även texten i skollagen från att ha 
använt begreppet barn med svårigheter till att använda begreppet barn i svårigheter (Persson 
2001).  
 
Utifrån Öhlmér (2004) är en stor majoritet av eleverna någon gång under sin skoltid i behov 
av just särskilt stöd.  
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”Beroende på hur vi definierar särskilt stöd, blir svaret ALLA. De elever, som 
utvecklas fort och avancerar snabbt i sin inlärning, behöver också särskilt stöd. I 
stället för att dela upp elever i elever som är i behov av särskilt stöd och elever som 
inte är i behov av särskilt stöd borde vi tala om vad det faktiskt handlar om nämligen 
individualisering” (Inger Öhlmér 2004, s.9).  

 
Enligt Lpo94 (2005) skall hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov. Eftersom det 
finns olika vägar att nå målen kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Betydande är 
dock att vi synliggör barnens styrkor så att självförtroendet bevaras och stärks på ett positivt 
sätt (Öhlmér 2004). I Salamancadeklarationens punkt 32 att: ”Barn med behov av särskilt stöd 
skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från ett minimum av stöd i det 
vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan som vid 
behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och extern stödpersonal” (Svenska 
Unescorådet, s. 24. 1996). 
 
Åtgärdsprogram utifrån ett ekologiskt perspektiv 
Enligt Larsson-Swärd (1999) har det ekologiska systemet sin utgångspunkt i Bronfenbrenners 
teori. Larsson-Swärd anser att den ekologiska modellen ser till både individvariabler och 
miljöförhållanden och hur samspelet dem emellan påverkar eleven. Detta är något som är 
betydande i arbetet med det enskilda barnet, att man granskar helheten och även granskar hur 
miljön påverkar eleven (Larsson-Swärd 1999). När Bronfenbrenner utformade sin ekologiska 
teori betonade han vikten av miljöns betydelse och menade att individens egenskaper måste 
ses i sitt miljömässiga sammanhang. Ogden (1991) menar också på att miljön spelar en stor 
betydelse och ser svårigheter i samspelet mellan individen och miljön som orsaker för 
problemutveckling. Ogden anser att ett positivt resultat på beteendeproblemen i skolan beror 
på samspelet mellan flera olika faktorer, och insatserna kan inte enbart ses utifrån ett smalt 
individperspektiv. Istället måste det ses i relation till hela miljön eller ekosystemet. För att få 
bukt på beteendeproblemen i skolan är det viktigt att kartlägga, lösa och förebygga problemen 
i ett socialt sammanhang. Utifrån detta påpekar Ogden att arbetet bör ta sin utgångspunkt i 
barnets egna miljöer. De olika miljöerna som barn vistas i hänger samman och integrerar och 
samspelar på ett komplext sätt med individerna (Larsson-Swärd 1999).  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:1 illustrerar samspelet mellan de olika nivåerna utifrån (Larsson-Swärd 1999). 
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Mikronivån omfattar alla de situationer i hem, skola och barnets närmiljö där barnen deltar i 
ett direkt samspel med människor eller saker.  
 
Mesonivån inbegriper relationerna mellan flera olika mikrosystem som t.ex. relationerna 
mellan skolan och familjen. 
 
Makronivån rymmer olika normer, värderingar, traditioner, ideologier som finns i den kultur 
som systemet finns i. Alltså de yttre förhållanden som påverkar oss (Ogden 1991).  
 
Pilarna illustrerar att orsakerna till problemen kan ligga olika nivåer men att de också 
påverkar de andra nivåerna eftersom de samspelar med varandra och utgör den komplexa 
miljö som Larsson-Swärd talar om.  
 
Ogden (1991) talar också om ekologisk problemutredning där han betonar vikten av att 
problemen analyseras på bred front med tonvikten på samverkans- och 
interaktionsperspektivet. Problemutredningen kan starta hos individen och fortsätter sedan till 
andra områden i elevens miljö. Detta för att ge ökad relevans och en bättre utgångspunkt för 
att sätta in pedagogisk insatser (Ogden 1991). När det gäller vilka åtgärder som skall tillämpas 
redovisar Ogden tre olika begrepp. Individinriktade åtgärder som har som uppgift att förändra 
elevens kunskaps och färdighetsnivå eller dennes sociala färdigheter. Ogden betonar även 
vikten av att förstärka elevens självtillit och självkontroll. Det andra begreppet är 
miljöinriktade åtgärder som innefattar mer socialt inriktade åtgärder, en förändring av miljön 
i hem och skola. Det tredje begreppet är interaktionsinriktade åtgärder som inriktar sig på 
samspelet mellan olika grupper och hur elevens beteende påverkas av miljön och hur eleven i 
sin tur påverkar miljön.  
 
Utifrån Ogden (1991) redovisar Larsson-Swärd en tolkning av hur den ekologiska 
arbetsmodellen kan uppfattas från hur ett åtgärdsprogram läggs upp och genomförs. Den 
stämmer väl överrens med de rekommendationer som finns från skolverket och andra insatta 
författare för hur arbetet med åtgärdsprogram bör bedrivas.  
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Figur 1:2 Den ekologiska arbetsmodellen för hur ett åtgärdsprogram planeras och 
genomförs. (Larsson – Svärds tolkning utifrån Ogden (1991). 
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Metod 
 
Metodval 
Syftet med studien var att undersöka olika informanters uppfattningar och erfarenheter av 
åtgärdsprogram samt hur deras egna kunskaper och förhållningssätt påverkade upprättandet, 
uppföljningen och arbetet med åtgärdsprogram. Därför valde vi en kvalitativ ansats eftersom 
den metoden har en betydligt bättre möjlighet att gå på djupet och att studera sambandet 
mellan händelser och aktiviteter samt att utforska människors tolkningar av de aktörer som 
skapar sådana kopplingar (Bryman 1997). Den kvalitativa intervjun är en unik, känslig och 
kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 
livsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och 
med egna ord skriver Kvale (1997). Ur ett kvalitativt perspektiv förskjuts intresset mot att 
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, individen ingår i och 
är en del av subjektets omvärld (Backman 1998). 
 
Genomförande  
Kontakterna med informanter togs först genom ett missivbrev, ett brev som kort beskriver 
syftet med studien och de etiska aspekter som rör informanten och studien, där undersöktes 
intresset hos informanterna för att delta i studien. För att få tillräckligt med material utfördes 
åtta intervjuer. Enligt Kvale (1997) bör man intervjua så många personer som behövs för att 
uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Under intervjutillfällena användes bandspelare. 
Genom att använda oss av bandspelare uppnåddes en större möjlighet att fullt ut koncentrera 
oss på intervjun. (Kvale 1997) skriver att den idag vanligaste formen för insamlande av 
intervjumaterial är genom att använda sig av bandspelare så intervjuaren kan koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun. Även Asp-Onsjö (2006) hävdar vikten av att ändvända 
sig av bandspelare för att öka trovärdigheten genom att man även kan gå tillbaka och lyssna 
om på nytt. 

 
Valet av plats för intervjuerna fick informanterna fritt bestämma över, det enda krav som var 
uppsatt var att det skall vara en plats fri från störande inslag. Detta för att skapa en trygghet 
hos informanterna vilket förhoppningsvis bidrog till ett mer avslappnat intervjuklimat. Både 
Kvale (1997) och Repstad (1999) menar att informanten bör befinna sig i en trygg och 
bekväm miljö för att kunna tala fritt om sina känslor och upplevelser.  
 
Urval 
Vi valde att använda oss av ett kriterieurval för att hitta rätt informanter till vår studie. Detta 
innebar att vi satte upp ett antal kriterier som vi ansåg att informanterna skulle uppfylla, dessa 
kriterier skulle också gå att koppla till vårt syfte. För att få en bred helhetsbild och för att 
komma åt de aspekter vi ville undersöka kring åtgärdsprogram valde vi att intervjua en rektor, 
en specialpedagog och två lärare på två geografiskt sätt skilda skolor. De kriterier som de åtta 
informanterna skulle uppfylla var att de hade arbetat minst två år på berörd skola, de skulle 
också ha erfarenhet och kunskap kring upprättandet, arbetet med och uppföljningen av 
åtgärdsprogram.  Den ideala intervjupersonen finns inte enligt Kvale (1997) men Backman 
(1998) hävdar att man får bäst resultat om man vänder sig till den målgrupp som besitter 
störst kunskap inom ämnet och som är relevanta för studiens syfte. 
 
 
 
 

  16  



Dataproduktion 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar konstruerade vi ett stort antal frågor som vi sedan gick 
igenom och strök de frågor som vi inte ansåg vara relevanta utifrån vårt syfte. När vi 
utarbetade vårt syfte, frågeställningar och frågor använde vi oss av skolverkets skrifter kring 
åtgärdsprogram och de måldokument som var relevanta. Innan vi påbörjade studien lät vi en 
specialpedagog på ett område granska syftet och frågeställningarna för studien. Frågorna vi 
använde oss av var fasta och samma frågor ställdes till samtliga informanter, dock inte i 
samma ordning eftersom vi under intervjuns gång anpassade oss efter hur informanterna 
svarade. Frågorna konstruerades också på ett sådant sätt att de ger en möjlighet till följdfrågor 
under intervjuns gång, detta för att få ett så uttömmande svar som möjligt.  
 
Vi inledde intervjuerna med det som Patel och Davidsson (1994) kallar ”neutrala frågor”, 
alltså bakgrundsvariabler för att skapa ett tryggt intervjuklimat. De för oss mest relevanta 
frågorna, ställde vi under intervjuns mittdel, avslutningsvis följde vi upp de svar som vi 
upplevde som oklara. Informanterna fick också på slutet möjlighet att tillägga eller 
komplettera om det är något som de vill vidareutveckla. 
  
Intervjuerna innehöll ostrukturerade frågor eftersom vi vill få ett så detaljerat material som 
möjligt. Bryman (1997) menar att ostrukturerade intervjuer, där den intervjuade ges ganska 
fria tyglar att utforma sina svar och kommentarer är en vanligt förekommande teknik vid 
kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidsson ger en ostrukturerad intervju ett maximalt 
utrymme för intervjupersonen att svara inom de förutbestämda frågorna.  

 
Studiens Giltighet 
Vi utförde två testintervjuer med en för ämnet relevant person, för att testa frågorna och pröva 
på att intervjua. Denna person skall enligt Patel och Davidsson (1994) motsvara en liten del 
av den egentliga undersökningsgruppen, vidare skriver Patel att med en pilotstudie kan man 
pröva en teknik eller ett visst upplägg av frågor. Kvale (1997) hävdar att pilotstudier är bra för 
att man vinner självförtroende i sin praktik och att det ökar förmågan att skapa ett tryggt och 
stimulerade samspel med informanterna. Vi har använt oss av dessa metoder för att få så hög 
validitet som möjligt. Vi var också vara noga med att mäta det vi ville mäta utifrån vårt syfte 
och frågeställningar. Wallén (1993) skriver att för att uppnå en hög validitet är det avgörande 
att man mäter det man har avsätt att mäta och att inget irrelevant påverkar resultatet. När man 
studerar en studies giltighet är det också vanligt förekommande att man mäter studiens 
reliabilitet men denna mätmetod lämpar sig främst för de kvantitativa studierna och eftersom 
vi valt att utföra en kvalitativ studie är det inte för oss betydelsefullt. När det gäller reliabilitet 
skriver Wallén att den kan bedömas genom att man upprepar mätningen och uppnår samma 
resultat och att när det gäller levande varelser kan en mätning inte alltid upprepas eftersom det 
kan ha skett en påverkan vid eller efter intervjutillfället som påverkar individens referensram. 
 
Kvale (1997) menar att validitet är något som skall genomsyra alla moment i studien och inte 
bara i slutproduktionen. Det är också viktigt att man innan man genomför en studie är väl 
påläst och insatt i ämnet och dess karaktär. Validiteten blir beroende av den 
hantverkarskicklighet som utvecklas under studien, med ständigt kontrollerande, 
ifrågasättande och teoretisk tolkande av upptäckterna skriver Kvale (1997). Detta anser vi är 
viktigt för att studien skall få så hög validitet som möjligt, att man ständigt ifrågasätter och 
tolkar det utifrån en teoretisk bakgrund. Vidare anser Kvale att validera är att ifrågasätta, 
frågorna vad och varför måste besvaras före hur, en undersöknings innehåll och syfte kommer 
före metoden.  
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Vid en granskning av en studies giltighet talas det ofta om i vilken grad den är generaliserbar. 
Bryman (1997) menar att ostrukturerade intervjuer inom den kvalitativa ansatsen är mindre 
utsatta för den kritik som ofta förekommer kring generaliserbarheten av kvalitativa studier 
eftersom respondenterna ofta hämtas från skilda sociala och geografiskt sätt skilda miljöer. 
Enligt Bryman (1997) handlar generaliserbarhet i grund och botten om att kunna generalisera 
resultaten i en större population som urvalet är representativ för. Eftersom vi utförde studien 
på två förutbestämda skolor med speciell personal kan vi inte generalisera vår studie, den 
gäller enbart för dessa två skolor och den berörda personalen.  

 
Etiska Aspekter  
För att försäkra oss om att de etiska aspekterna blev tillgodosedda valde vi att använda oss av 
de rådande forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, reviderad 
version april 1999. Det grundläggande individskyddskravet (innebär ett krav för skydd mot 
obehörig insyn i informantens livsförhållande eller utsätta informanten för fysisk eller psykisk 
skada samt kränkning och förödmjukelse) utgår från fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (HSFR 1999). 
 
Informationskravet 
Innan vi inledde vår studie informerade vi informanterna om undersökningens generella syfte, 
hur undersökningen var upplagd i stort och vilka risker och fördelar det innebar att delta i 
undersökningen. Vi var också tydliga med att förklara för informanterna att deras medverkan 
hela tiden var frivillig och att de när som hels kunde dra sig ur om de inte kände sig manade 
att fortsätta av olika anledningar.  

 
Samtyckekravet 
Innan studien inleddes försäkrade vi oss på att vi hade informanternas samtycke. Informanter 
hade rätten att bestämma hur länge, om, och på vilka villkor de deltog. De hade också 
möjligheten att avsluta intervjun utan att detta medförde några negativa följder för dem. Vi 
var noga med att inte utsätta informanterna för otillbörlig påverkan eller påtryckning i deras 
beslut att delta eller avbryta sin medverkan. Viktigt är också att det inte förekommer något 
beroendeförhållande mellan forskaren och informanterna.  

 
Konfidentialitetskravet 
För att inte äventyra informanters anonymitet var vi noga med att inte publicera materialet på 
ett sådant sätt att deras identitet gick att utläsa. Detta får bara ske vid speciella tillfällen där 
man har de intervjuades samtycke. Ett lämpligt sätt att inte röja informanternas identitet är att 
inte använda sig av deras riktiga namn vid anteckningar eller annat material som kan tänkas 
avslöja deras identitet. Under bearbetningen och redovisningen av intervjuerna valde vi att 
benämna informanterna vid deras titel (Kvale 1997). Vi antecknade, lagrade och avrapportera 
på ett sådant sätt det inte möjliggjorde för någon utomstående att identifiera informanterna. Vi 
kommer också att i framtiden förvara materialet på ett sådant sätt att det inte för utomstående 
finns någon möjlighet att komma över underlaget.  

 
Nyttjande kravet 
Informationen vi fick från intervjuerna användes enbart i vår studie och kommer inte att 
användas i något annat syfte. Informantens uppgifter behandlades på ett sådant sätt att det inte 
påverkade den enskildes situation på arbetsplatsen.  
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Bearbetning och analys 
Vi följde några riktlinjer som är viktiga för bearbetningen av undersökningen enligt Patel och 
Davidsson (1994). En av dessa riktlinjer var att vi fortlöpande dokumenterade tankar som dök 
upp under processens gång. Informanterna kan lyfta fram frågor som vi inte har tänkt på 
tidigare samt se frågorna på ett nytt sätt. Vi utförde analysen av intervjuerna när de 
fortfarande var i färskt minne. Ju längre tid vi väntar med analysen desto svårare att uppnå 
vad Patel kallar ett ”levande” förhållande till sitt material.  Vid nedskrivningen av 
intervjuerna valde vi att ha goda marginaler mellan raderna för att ha möjlighet att 
komplettera med egna tankar och idéer som uppkom under genomläsningen för att sedan 
vidareutveckla dessa. Vid transkribering från inspelning till text bearbetades materialet själva 
för att sedan tillsammans bearbeta materialet. Detta gjorde vi för att få ett så samstämmigt 
material först enskilt och sedan tillsammans för att inte den andre intervjuaren hade missat 
något. När man först gör en intervju och sedan bearbetar den kan man bli ”låst” vid sitt tänk 
och då behöver intervjun granskas på nytt vilket vi gjorde. Det avsattes gott om tid för 
bearbetning av texten eftersom det krävs många omarbetningar innan en tillfredsställande 
rapporttext uppnås. Patel och Davidsson (1994) skriver att man bör bearbeta en text fem till 
sex gånger innan den är tillfredsställande.   
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Resultatdiskussion 
 
Uppfattningar kring åtgärdsprogram 
Merparten av informanterna var positiva till arbetet med åtgärdsprogram och såg det som ett 
verksamt verktyg.  

 
Jag tror att det kan vara ett verksamt verktyg om man använder det som det ska. Alltså 
om man arbetar med det så som man skall. Det ska baseras på individ, grupp och 
organisationsnivå. (Specialpedagog)  

 
Dock fanns det ett par informanter som inte såg någon större nytta med det, utan såg det 
snarare som ett pappersgöra som de var tvungna att utföra.  
 

Egentligen känns det som ett papper jag måste skriva. Det är nog mer för min skull än 
för föräldrarnas skull, tycker jag det känns som, därför föräldrarna inte alltid förstår 
vad det står. Har barnet ett åtgärdsprogram vet man ju att det får hjälp, eftersom vi då 
är tvingade att ge dem hjälp vilket är bra, så sätt är det bra, annars tycker jag det är det 
pappersgöra. (Lärare)  

 
Möjligheten till att lyckas med ett åtgärdsprogram minskar om man på förhand är negativt 
inställd till dess relevans. Eleverna måste få känna att deras lärare är engagerade i arbetet med 
åtgärdsprogram. Öhlmér (2004) påtalar att det främsta verktyget en elev kan få är en lärare 
som är präglad av ett positivt förhållningssätt. Detta positiva förhållningssätt är tvunget att 
också genomsyra arbetet med åtgärdsprogram. Vi är medvetna om att arbetet med 
åtgärdsprogram tar en stor del av lärarnas tid och att det ibland kan uppfattas som om det 
dokumenteras för mycket. Några av informanterna påpekade också detta när de framförde att 
det ibland kändes lite ”som kaka på kaka” med åtgärdsprogram och IUP, individuell 
utvecklingsplan, men så länge vi har åtgärdsprogram skall de tas på allvar.  

 
Sedan har vi ju nu både IUP och åtgärdsprogram jag skulle nog helst se att det bara 
fanns ett. Nu är det lite kaka på kaka. (Lärare) 

 
Möjligheten till samarbete med föräldrar och kollegor sågs som viktiga av de flesta av 
informanterna för att arbetet med åtgärdsprogram skulle resultera i ett lyckat resultat. 
Föräldrarnas attityd och deras förståelse inför problemen lyftes också fram som väsentlig.  

 
Ja, att man är flera som ska hjälpas åt, att man får med sig föräldrarna och barnen att 
de är medvetna om problemen man behöver jobba med men att man är många som kan 
hjälpas åt. Föräldrarna är jätteviktiga. (Lärare)  

 
Skolverket (2001a) framhåller vikten av att man samarbetar internt och med eleven och 
elevens föräldrar som en viktig faktor för att nå upp till målen. Andersson (1986) belyser att 
elevens verklighet består av flera olika närmiljöer som påverkar. En elev som haft en jobbig 
dag i skolan bär också med sig detta hem och har ett behov av att prata om detta. På samma 
sätt bär eleven med sig händelser som hänt under morgonen hemma till skolan, detta kan 
också medföra att eleven får svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet. Genom ett väl 
utvecklat samarbete mellan elev, lärare, och föräldrar där de olika miljöerna studeras så ökar 
chanserna för förståelse för eleven och dess behov. Andersson (1986) är kritisk till 
skolforskningen som bedrivs eftersom han anser att brister när det gäller att studera de olika 
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miljöerna som eleven vistas i och hur de påverkar varandra. Utifrån Lpo94 (2005) har läraren 
en skyldighet att fortlöpande samverka och informera elevens vårdnadshavare om elevens 
skolsituation, läraren har också en skyldighet att informera sig om elevens personliga 
situation. Lpo94 tydliggör även att rektorn har ett ansvar för att se till att kontakt mellan elev 
och skola upprättas när det uppstår problem eller svårigheter.  
 
Att åtgärdsprogrammet begränsades och att det blev konkret upplevdes av flera informanter 
som betydande.  

 
Att det blir korta och konkreta saker för att barnen ska förstå vad det är vi ska jobba 
med. Att man förenklar problematiken… (Lärare) 
 

För ett åtgärdsprogram skall lyckas är det avgörande att eleverna känner att målen som sätts 
upp är rimliga och inte för stora eller för många. Målen skall också fattas i samförstånd, 
eleven måste känna att detta är något som för mig är viktigt och något jag vill bli bättre på. De 
bör också vara av en sådan karaktär att de är lätta att utvärdera, och att det tydligt framgår för 
eleven och de inblandade vem som gör vad samt hur man skall gå till väga.  

 
Det ska vara enkla mål, som är uppdelat i delmål. Målen ska vara lätta att förstå och 
kunna gå att genomföra i den verksamheten man har. Det ska också vara lätt att 
utvärdera, man ska kunna se att det här vi gjorde har lett till detta osv.… Det blir inget 
effektivt verktyg om man skriver det för skrivandets skull. (Specialpedagog)  

 
I en studie publicerad av skolverket (2003) ställer sig Persson och Andersson kritiska till att 
elever inte alltid förefaller sig ha förstått innebörden i sina åtgärdsprogram och att de upplever 
en maktlöshet.  
 
Kunskap om åtgärdsprogram 
Trots att åtgärdsprogram funnits under en längre tid är det först under senare år som 
informanterna kommit i kontakt med dem.  

 
Det var för två år sedan som jag kom i kontakt med åtgärdsprogram, när jag fick en 
egen klass. (Lärare)   
 

Enligt Asp-Onsjö (2006) har åtgärdsprogram som skriftligt dokument för elever i behov av 
särskilt stöd varit obligatoriskt i grundskolan sedan 1995. Flera av informanterna upplevde 
också att de var i behov av mer kunskap kring åtgärdsprogram och hur man tillämpar dem i 
skolan.  

 
Nej, det har jag tyvärr inte fått. Men det är något som vi har pratat om och eftersom vi 
gör så olika tror jag att vi hade blivit bättre om vi gemensamt hade kommit fram till hur 
vi skulle jobba med åtgärdsprogram på skolan. (Lärare) 

 
Det visade sig att endast en av informanterna hade haft någon form av fortbildning.  
 

Ja, vi har haft studiedagar. (Specialpedagog)   
 
En relativt nyutexaminerad lärare angav att hon inte under hela sin utbildning kommit i 
kontakt med åtgärdsprogram.  
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Jag hade aldrig tidigare skrivit åtgärdsprogram, jag fick heller inte lära mig hur man 
skriver under min studietid… Jag har fått hjälp av resursen att skriva, det har varit 
jättebra för jag hade inte tidigare några kunskaper. (Lärare)   

 
Detta är något som vi också lagt märke till under vår utbildning, för att få kunskap om 
åtgärdsprogram har vi varit tvungna att läsa en valbar kurs i specialpedagogik. Vi ställer oss 
frågande till hur det kommer sig att man kan genomgå en lärarutbildning utan att läsa om 
åtgärdsprogram när det är ett dokument som skall tillämpas i skolan och som kräver en stor 
kunskap för att uppnå ett lyckat resultat. De undersökta skolorna visade sig inte heller bedriva 
någon form av fortbildning kring arbetet med åtgärdsprogram. Det bör ligga i 
lärarutbildningens intresse att ge sina studenter grundläggande kunskaper i arbetet med 
åtgärdsprogram. Det bör också ligga i rektorernas intresse att bedriva fortbildning kring 
åtgärdsprogram på sina skolor för att försäkra sig om att hans personal har den kompetens 
som behövs, eftersom det är hans ansvar att åtgärdsprogram upprättas. I Lpo94 (2005) 
framkommer det att elever i behov av särskilt stöd skall ges det stöd de är i behov av, 
åtgärdsprogram är ett redskap för att ge detta stöd och för att följa upp stödet. 
Grundskoleförordningen: Kap 5, §1 (2006) förespråkar att för elever i behov av särskilt stöd 
skall åtgärdsprogram upprättas.  
 
Flera av informanterna uppgav att de i viss mån fått hjälp och vägledning från specialpedagog 
i arbetet med åtgärdsprogram, dock påtalade flera av informanterna att de gärna sett mer av 
samarbetet med specialpedagog.  
 

Nej det har vi inte, men jag har fått en del hjälp ifrån resursläraren och                       
specialpedagogen att skriva åtgärdsprogram så hjälp finns att tillgå. (Lärare)   

 
Hon har också hjälp mig ibland med vissa åp. Det jag skulle kunna önska var att hon 
bara ibland kunde komma in och vara med i klassen och ge mig lite feedback på det jag 
gör i klassen. Eller kommer in och hjälper vissa elever som jag tycker står lite still. Som 
det är nu är hon lite svår att få tillgång till eftersom man måste boka tid ett tag i förväg. 
Men jag känner ändå att jag har stöd hos henne när jag verkligen behöver det. (Lärare) 

 
Detta är en möjlighet för att öka medvetenheten och för att fördjupa kunskaperna hos lärarna 
kring åtgärdsprogram, alltså ett tätare och intensivare samarbete mellan lärare och 
specialpedagog. Ahlberg (2001) som studerat arbetet med åtgärdsprogram relaterat till elever 
som har svårigheter med matematiken anser att specialpedagogen kan utgöra en resurs i 
arbetslaget när den egna kompetensen inte räcker till. Persson och Asp-Onsjös (2000) studie 
visar också att personal uppfattar specialpedagogens yrkesroll som relevant vid arbetet med 
åtgärdsprogram.  
 
I tidigare forskning genomförd av skolverket (2003) har det framkommit att arbetet med 
åtgärdsprogram under senare år ökat men att det fortfarande finns en hel del att önska och att 
det finns tydliga brister i arbetet med åtgärdsprogram. En bidragande orsak till detta kan vara 
bristande kunskap. Kunskapen kring arbetet med åtgärdsprogram måste helt enkelt bli bättre. 
Det ligger i både lärarnas, rektorernas och lärarutbildningens intresse att verka för att så också 
sker. Asp-Onsjö (2006) framför också att det finns en tydlig problematik med hur införandet 
av åtgärdsprogram i skolan gick till. Lärarna förväntades helt enkelt att klara detta utan någon 
vidare fortbildning eller kunskap. Instruktionerna som förmedlades var också många gånger 
bristfälliga och den forskning som låg bakom iden med åtgärdsprogram kom sällan till 
lärarnas kännedom skriver Asp-Onsjö.   Ansvaret att utforma och arbeta med åtgärdsprogram 
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lades på lärarna trots att de i de flesta fallen saknade den kunskap som krävdes för att utforma 
åtgärdsprogram. Märkligt att det inte fördes närmare diskussioner kring hur det rent praktiskt 
skulle gå till, trots detta förväntades det falla väl ut. Det förmedlas inte heller någon kunskap 
för hur arbetet med åtgärdsprogram skall gå till på lärarutbildningen i högskolan väst, endast 
genom en valbar kurs som enbart en liten del av lärarna väljer. Väl utvecklade åtgärdsprogram 
ställer höga krav på läraren i form av kunskap och tid, lärarna förväntas också kunna 
argumentera för dess relevans inför föräldrar och elever påtalar Asp-Onsjö.  
 
Upprättande av åtgärdsprogram 
Bristande kunskaper i olika ämnen och ej uppnådda måluppfyllelse angavs som vanligaste 
orsaken till upprättande av åtgärdsprogram. Några åtgärdsprogram upprättades för en social 
problematik.  

 
Det är främst för de elever som man misstänker inte kommer att nå upp till målen, men 
det skrivs också åtgärdsprogram för social problematik. (Rektor)   

 
De nationella proven visade sig av flera användas som måttstock till om ett åtgärdsprogram 
skulle upprättas. Detta stämmer väl överrens med gällande riktlinjer. Enligt skolverket 
(2006a) skall åtgärdsprogram upprättas för elever som av olika anledningar riskerar att inte nå 
upp till målen. Däremot är det betydande att det inte enbart är hur väl eleven når upp till 
målen som utgör en förutsättning för att få ett åtgärdsprogram upprättat. Det finns elever som 
når upp till målen men som fortfarande kan vara i behov av särskilt stöd.  
 
Informanterna visade stor samstämmighet i frågan kring vilka som tar initiativet till att 
upprätta ett åtgärdsprogram, det var nästan uteslutande klassläraren som beslutade om ett 
åtgärdsprogram skulle upprättas.  

 
På vår skola är det klassläraren som beslutar när ett åtgärdsprogram ska upprättas. 
(Lärare) 
 
Det gör ju främst klassläraren. (Specialpedagog)   

 
Vid något tillfälle upprättades åtgärdsprogram efter samtal med kollegor och stödenheter.  
 

Det är jag klassläraren. Men vi har ett ganska nära samarbete med i arbetslaget och med 
resursen så det händer ganska ofta att jag lyfter elever där och att man tillsammans 
kommer fram till att det nog vore bra att upprätta ett åtgärdsprogram. (Lärare)   

 
Tidigare forskning Persson (1997) framför att det är först och främst i klassrummet som 
elevens svårigheter visar sig. Därför är det också naturligt anser Persson att det i första hand 
är läraren som gör bedömningen att extra stöd behövs sättas in och att åtgärdsprogram skall 
upprättas. Vi hade gärna sett ett mer utvecklat samarbete i arbetslagen och en tätare kontakt 
med specialpedagog och stödenhet vid kartläggningen och vid upprättandet av ett 
åtgärdsprogram. Detta för att bredda sin syn på eleven och den problematiken som ligger till 
grund för ett åtgärdsprogram. Under en av pilotstudierna framförde en specialpedagog ett 
intressant begrepp. Specialpedagogen redogjorde för vikten av något som hon kallade 
”helikoptersyn”, att man var flera som såg på ett problem för att man skulle uppnå en så 
rättvis bild av problemen och dess bakgrunder som möjligt.  
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…jag utgår ifrån att om man e två både pedagogen och någon utomstående som tittar 
på något så får man en mer helikoptersyn. Det är ju också svårt att titta på sin egen roll 
när man agerar. Visst finns det en risk att om man kokar ihop sitt eget åtgärdsprogram i 
en problematik att man inte får en helhetsbild. (specialpedagog) 

 
Hur kartläggningen gick till skilde sig åt mellan de olika skolorna, det var även stora 
variationer inom de olika skolorna. Detta upplevs lite märkligt eftersom båda skolorna 
använde sig av färdiga mallar som borde ha ökat överrensstämmelsen i hur kartläggningen 
skall utföras. En anledning till de stora skillnaderna kan vara bristande kunskaper kring hur 
mallarna bör tolkas, en annan anledning som styrks av intervjuerna är bristande engagemang 
och i viss mån även tidsbrist. Det visade sig även att det inte i alla fall var en självklarhet att 
en kartläggning utfördes.  

 
Tror inte vi har någon speciell kartläggning. (Lärare) 

 
Man ser ju direkt vilka som hänger med, så jag kan inte direkt säga att jag har någon 
speciell kartläggning. (Lärare)   

 
Dessa resultat styrker också den uppfattningen som tidigare diskuterades om bristande 
kunskaper och behovet av fortbildning. Kartläggningen är en förutsättning för att elevens hela 
skolsituation granskas och inte bara de uppenbara svårigheterna som eleven uppvisar. Utan en 
väl utförd kartläggning reduceras också åtgärdsprogrammet till ett snävt individtänkande där 
elevens brister hamnar i fokus. Vad som däremot gör att eleven uppvisar svårigheter kartläggs 
inte. Larsson-Swärd (1999) hävdar vikten av att man ser till helheten och att även miljön 
granskas och hur den påverkar eleven. Bronfenbrenners ekologiska teori betonar miljöns 
betydelse och att individens beteende måste ses i sitt miljömässiga sammanhang. För att få ett 
positivt resultat på åtgärdsprogrammen i skolorna är det av vikt att flera faktorer tas med i 
beräkningen och att åtgärdsprogrammet inte ses enbart ur ett individperspektiv. Istället bör 
problemen enligt Ogden (1991) ses i relation till hela miljön runt omkring eleven eller till hela 
ekosystemet. Problemen som eleven uppvisar bör utifrån Ogden kartläggas, lösas och 
förebyggas i ett socialt samspel som tar sin utgångspunkt i elevens egna miljöer. Ahlberg 
(2001) anser att det fokuseras för mycket på den individuella prestationen hos eleven. När 
man inte ser till den pedagogiska miljön kan detta leda till att förändringar av pedagogiken 
sällan synliggörs. Detta är även något som Persson och Asp-Onsjö lyfter fram som ett 
problem i den pedagogiska verksamheten i samband med upprättandet av åtgärdsprogram. 
Två elever kan uppfattas som likartade om de visar samma avsaknad av kunskap i något ämne 
men bakgrunden kan ge olika svar när miljön runt eleverna granskas. En av informanterna 
uttryckte att det är en lång väg innan det utförs en kartläggning och ett upprättande av ett 
åtgärdsprogram. Informanten påpekade att först granskar man sin egen och elevens miljö och 
ser om det är något som kan förändras för att hjälpa eleven. När detta är gjort och eleven 
fortfarande uppvisar svårigheter ansåg informanten att en kartläggning och ett åtgärdsprogram 
bör upprättas.  

 
Det är en lång väg innan det upprättas ett åtgärdsprogram. Går det att ändra något i 
undervisningen som gör att det fungerar bättre för eleven eller står han bara och 
stampar. Diskussioner kring barnet… ibland händer det att specialpedagogen kommer 
in och hjälper till. (Lärare)   

 
På en skola hade de som norm att för att få del av resursstöd till någon elev så skulle 
åtgärdsprogram upprättas.  
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…förra året bestämde jag att resursdelen skall stödja klassläraren och för att påräkna 
resursstöd måste man påvisa att man behöver resurs genom att upprätta 
åtgärdsprogram. (rektor) 
 

Vi ser en viss risk med att detta leder till att fler åtgärdsprogram än nödvändigt upprättas. Det 
finns också en större möjlighet att åtgärdsprogrammet hamnar på enbart individnivå genom 
att använda sig av detta synsätt. Om problemet inte ligger hos individen utan at det istället 
förhåller sig så att det är något i lärarens praktik som behövs åtgärdas så kan det medföra att 
resursstödet inte anses behövas.  En annan slutsats som kan dras är att ju fler åtgärdsprogram 
som upprättas desto mindre tid läggs på dem. Genom att istället anta det förhållningssätt som 
informanten som först granskade sin egen praktik och elevens miljö så minskar man antalet 
åtgärdsprogram som upprättas och får mer tid över till att verkligen fokusera på de 
åtgärdsprogram som bör upprättas.  
 
De färdiga mallarna som användes på de olika skolorna upplevdes av de flesta som ett bra 
hjälpmedel vid skrivandet av åtgärdsprogram.  

 
Jag tycker det är bra att det finns färdiga mallar. Jag har också fått mycket positiv 
respons från lärare när jag plockar fram dem. De har sagt att det känner ett gott stöd i 
dem och att det är bra med de stödfrågor som står där för att de ska tänka till. 
(Specialpedagog)   
 

Flera av informanterna var också överrens att det underlättade att hela kommunen använde sig 
av samma mallar, det ökade förståelsen för tolkning av åtgärdsprogram upprättade av kollegor 
vid övergångar.  

 
Ja, vi har färdiga mallar. Jag tycker det är jättebra för att jag känner mig osäker på vad 
som ska vara med. Sedan tycker jag det är bra att hela kommunen har samma mall. Det 
underlättar för lärare vid övergångar mellan skolor och klasser. (Lärare)   

 
Det framfördes också under intervjuerna en önskan om en genomgång av mallarna, några 
informanter hade vissa svårigheter med att tyda och förstå de olika begreppen i mallen. 
Framförallt framkom det svårigheter med att tyda begreppen individ, grupp och 
organisationsnivå.  
 

Den kan bli lite förvirrande. Det är de olika delarna; individnivå, skolnivå och 
gruppnivå som kan bli förvirrande. Annars är den bra eftersom det blir struktur på den. 
Det ser likadant ut överallt vilket gör att det blir lättare för alla att hitta i den. (Lärare)   

 
För att ett åtgärdsprogram skall få önskad effekt är det betydande att personalen som arbetar 
med dem förstår den mallen som används och känner tilltro till den. Utifrån detta borde 
ledningen på de olika skolorna se till att deras personal har den nödvändiga kunskapen för hur 
åtgärdsprogram skall upprättas. Det framkom också att en av informanterna valde att inte 
använda sig av den vedertagna mallen eftersom informanten inte ansåg sig ha någon större 
nytta av den. 

 
Något sånt där tror jag att det finns någonstans. För min egen del tror jag inte att jag 
inte hade varit särskilt betjänt av en mall. Mer än att kanske läst igenom och se ifall det 
är så de menar. (Lärare)   
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Att det inte finns en större kunskap kring, och det faktum att någon väljer att inte använda sig 
av den mall som gäller för kommunen, talar sitt tydliga språk att det från ledningens sida inte 
på ett kraftfullt sätt markerats mallen och åtgärdsprogrammets betydelse.  

 
När det gäller delaktigheten i upprättandet av åtgärdsprogram så visade det sig att de flesta av 
informanterna var överrens om att det i första hand är lärare, elev och förälder som deltar.  

 
Det är föräldrarna, eleven och läraren. (Lärare) 

 
Det är lärare, elev och förälder. (Specialpedagog)   

 
Några informanter uppgav också att specialpedagog och resursenheter av olika slag kunde 
vara inblandade när läraren såg ett behov av detta.  

 
Om man säger så här; kärnan är alltid läraren, eleven och föräldrarna. Sedan finns det 
ju runt läraren resursstöd och i viss mån specialpedagog som kan stötta och hjälpa till. 
Även arbetslaget kan hjälpa till, men det håller vi på att utveckla och det är min 
förhoppning att det kan bli bättre. (Rektor)   

 
Ett par av informanterna angav att förälder och elev inte alltid deltar i upprättandet av ett 
åtgärdsprogram, utan att det är läraren själv eller i samråd med någon kollega som upprättar 
det.  

 
Det är olika! Det kan bara vara jag och min kollega som är klasslärare. Rektor skulle 
kunna vara med. (Lärare)   

 
För oss är det jag min kollega, i vissa fall förälder, och specialpedagog om det har varit 
utredningar på eleven. (Lärare)   

 
Som tidigare nämnts är det av betydande vikt att förälder och elev är närvarande och 
deltagande vid upprättandet av åtgärdsprogram. Enligt grundskoleförordningen skall elev och 
förälder ges möjlighet att närvara (Grundskoleförordningen, 2000:1108). Även den forskning 
som bedrivits kring åtgärdsprogram betonar vikten av elev och förälders deltagande. Öhlmér 
(2004) påpekar att vi behöver samarbeta och lära av varandra i arbetet med åtgärdsprogram. 
Författaren säger också att det är viktigt att komma ihåg att det finns föräldrar som besitter 
stor sakkunskap vad gäller barnens svårigheter. Även Asp-Onsjös undersökning styrker 
betydelsen av föräldrarnas delaktighet när hon kommer fram till att de uppställda målen nås i 
betydlig högre grad när föräldrarna är delaktiga. Resultatet i samma studie visade också på att 
eleverna ofta inte var delaktiga vid de samtal som fördes när åtgärdsprogrammen upprättades. 
Är inte eleverna delaktiga i dessa samtal finns det risk att de pedagogiska förutsättningarna 
för att tillgodose elevens behov minskar. Det blir bara läraren som får möjlighet att ge sin syn 
på problemet, vilka orsaker som ligger till grund och vilka åtgärder som bör sättas in. Vi är av 
den uppfattningen att om man inte har föräldrarna och eleven med sig kan det vara svårt att 
lyckas i åtgärdsprogrammet. Eleverna måste känna att de har stöd och uppbackning från 
hemmet. När både föräldrar och lärare arbetar tillsammans i åtgärdsarbetet skickar det också 
tydliga signaler till barnet att vi tillsammans skall hjälpas åt och att vi bryr oss. Ogden (1991) 
redogör för vad han kallar ekologisk problemutredning där han betonar vikten av att elevens 
situation granskas på bred front med fokus på samverkan och samspelet mellan olika grupper. 
Viktigt blir här enligt Ogden att man stärker elevens självtillit och självkontroll. 
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Genomförande av åtgärdsprogram 
Hur det gick till på de olika skolorna när man genomförde åtgärdsprogrammen visade på stora 
skillnader. Ett par av informanterna ansåg att det bara var att följa programmet och arbeta 
därefter. Det visade sig också tyvärr att det i vissa fall upprättades åtgärdsprogram som inte 
aktivt används i skolan. Det framfördes också att tydligheten gentemot eleven inte alltid 
prioriterades, utan istället något man hade med sig i sitt tänk.  
 

Tyvärr är det nog så att man skriver det bara för att man skall göra det och inte arbetar 
så aktivt med det i skolan. Förra året gjorde vi så att vi skrev åtgärdsprogram också 
hade eleverna sina mål i bänklocken. Men jag har inte varit så konkret i år, men sen 
återkopplar man ju liksom hela tiden, kommer du ihåg vad det var vi pratade om, men 
det är inget de ser så hela tiden utan det är när vi samtalar om det och då när jag tar 
initiativet. (Lärare)   

 
En viktig del i åtgärdsarbetet är att synliggöra framsteg, eleven måste uppleva att han lyckas 
för att öka sina möjligheter att nå de uppsatta målen i åtgärdsprogrammet. Om man som lärare 
inte är tydlig mot eleven i åtgärdsprogrammet blir det också svårt att påvisa framsteg. Arbetet 
med åtgärdsprogrammet bör vara en aktiv process där de delaktiga parterna samarbetar för att 
eleven skall utvecklas. Järpsten och Adler (1996) hävdar vikten av att genomförandet av 
åtgärdsprogrammet sker i samverkan mellan lärare, elev och förälder. Även Ljungblad (2003) 
påtalar vikten av att alla berörda parter är aktivt delaktiga i genomförandet av 
åtgärdsprogrammet. Detta var också något som en informant framhöll som betydande, att om 
man upprättat ett åtgärdsprogram också använde sig av det som ett aktivt verktyg.  
 

Ja, det tycker jag är ett av det viktigaste! Har vi nu upprättat ett åtgärdsprogram, 
exempelvis att ”Olle” ska ha individuellt läsmaterial under den här tiden då är det ju 
viktigt att läraren verkligen ger ”Olle” individuella läsuppgifter! För när vi sedan 
kommer till uppföljningen då får ju läraren stå till svars för det här, har Olle fått detta? 
(Specialpedagog) 

 
Andra informanter uttryckte att åtgärdsprogram också i vissa fall lätt kunde falla i glömska.  

 
Men för att det ska fungera är det också viktigt att man gör uppföljningar efter ganska 
korta perioder så att det inte faller i glömska. Sen är det upp till Läraren att se till att 
eleven får det stödet och den hjälp han behöver för att genomföra sitt åtgärdsprogram. 
(Specialpedagog) 

 
Vid genomförandet av åtgärdsprogrammet svarade samtliga informanter att den undervisande 
läraren var delaktig. I de fall där läraren ansåg att hans/hennes kunskap inte räcker till för att 
utveckla eleven och nå målen får de lämpligt stöd och hjälp från andra enheter på skolan. 
 
För att tillmötesgå elevernas behov måste man se på vilken nivå de befinner sig på. Varje 
individ är unik och vi måste därför möta dem där, trots detta utgår undervisningen från den 
genomsnittliga kunskapen (Danielsson och Liljeroth 2005). Tidigare forskning utförd av 
skolverket (2001a) uppvisar också att det är lätt att hamna i rutiner. Stödinsatserna tenderar att 
utformas lika oberoende av vilken diagnos, pedagogisk kartläggning eller analys som ligger 
till grund för åtgärdsprogrammet. En förklaring till detta kan vara att de flesta 
åtgärdsprogram enbart skrivs på individnivå. Genom att begränsa sig till att det är hos eleven 
som svårigheterna ligger, och genom att använda sig av fasta riktlinjer som ej uppnådd 
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måluppfyllelse som kriterier för upprättande av åtgärdsprogram begränsas också 
möjligheterna till varierade arbetssätt för att nå upp till målen.   

 
Det vet både du och jag att det är svårt och att man lätt hamnar i problemsökning och 
att det är elevens problem man fokuserar på, men jag försöker framföra detta i mina 
diskussioner med min organisation. Som pedagog är det viktigt att hela tiden försöka 
förstå hur problemen/situationen ser ut och framför allt vad det är som gör att de 
uppstår. (Rektor)   

 
De flesta åtgärdsprogram ser också bristande måluppfyllelse som orsak till ett upprättande. 
Utifrån Ogden (1991) och det ekologiska interaktionsperspektivet så finns det ingen lämplig 
metod som kan tillämpas på alla elever. Istället måste det till en bred granskning av 
problematiken som utmynnar i att åtgärderna anpassas till de mål som formulerats. Ogden 
anser att det är betydande att i åtgärdsarbetet utveckla social kompetens både hos eleven men 
också i miljön. Åtgärderna bör alltså anpassas till den situation som eleven befinner sig i. 
Åtgärderna kan riktas mot eleverna själva, mot miljön som definierar problemet eller mot 
själva samarbetssituationen skriver Ogden. Undersökningarna tyder på att det är främst 
individfokuserade åtgärder som åtgärdsprogrammen leder fram till. Detta är också något som 
även framkommit i tidigare forskning. Wahlund (2002) konstaterade i sin D-uppsats att två av 
tre åtgärdsprogram var starkt individfokuserade och de åtgärderna som presenterades 
handlade om hur eleven skulle anpassas till verksamhetens krav och behov. (Asp-Onsjö 2006) 
påtalar vikten av det inte är individen som skall åtgärdas i ett åtgärdsprogram utan att det 
istället är de pedagogiska förutsättningarna i skolan som bör förändras för att de skall passa 
eleven.  På de undersökta skolorna visade det sig att det främst var individen man fokuserade 
sig på och att det också var eleven som skulle åtgärdas.  

 
Det skrivs främst på individnivå. (Lärare)   

 
Det är främst elevens svårigheter man tittar på, det är ju det vi vill förändra. (Lärare)   

 
Det var sällan man såg till hela miljön och samspelet dem emellan som orsaker till att 
problem uppstod. Åtgärder som fokuserade på ändringar i miljön och skolans sätt att bemöta 
eleven var sällan förekommande. Den ekologiska modellen betonar vikten av interaktionen 
mellan individ och miljö vid planering, genomförande och uppföljning. Åtgärderna som man 
använder sig av kan ha som mål att öka miljöns kompetens att hantera och bemöta eleven 
(Ogden 1991). Detta är något båda de undersökta skolorna bör bli bättre på. Genom att anta 
ett bredare perspektiv när de undersöker orsaker till elevens beteende och inte enbart fokusera 
sig på individens fel och brister när åtgärderna utarbetas utvecklas interaktionen mellan 
individerna och miljön. Det leder till att det skapas ett bredare tänk kring bakomliggande 
orsaker vilket medför att ett problems förklaring och lösning kan återfinnas exempelvis i 
pedagogens sätt att möta elev. Ett åtgärdsprogram bör utifrån Ljungblad (2003) vara ett 
samspel mellan eleven som individ och människorna runt henne. 
 
Uppföljning av åtgärdsprogram 
Vid uppföljningen är det vanligaste om man ser till intervjuerna att deltagarna är desamma 
som vid upprättandet av åtgärdsprogrammet.  

 
Samma parter som är delaktiga vid upprättandet. (Lärare)   

 
Det är de som är närvarande som när vi skrev åtgärdsprogram. (Lärare)   
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Det framkom också att en av informanterna inte alltid utförde en uppföljning. En annan 
informant uppgav att uppföljningen utfördes på egen hand. 

 
Den gör vi också själva. Sedan talar vi om det när vi träffas på nästa utvecklingssamtal 
att nu, ser här! Nu fixar han det här. (Lärare)   

 
Vissa uppföljningar har jag haft men i en del åtgärdsprogram har jag inte haft någon 
uppföljning därför de klarat målen. (Lärare)   

 
Uppföljningen är enligt Ljungblad (2003) den viktigaste delen av ett åtgärdsprogram. Vid 
upprättandet menar Öhlmér (2004) att man ska boka ett datum för uppföljning för att undvika 
att detta glöms bort. Uppföljningen är heller inte slutet på ett åtgärdsprogram utan en ny 
början menar ljungblad (2003). Ljungblad påtalar vidare vikten av att alla berörda parter skall 
vara delaktiga i processen. Uppföljningen har en viktig funktion att fylla då man ser om målen 
i åtgärdsprogrammen har nåtts. De som deltar vid upprättandet också skall vara delaktiga vid 
uppföljningen för att tillsammans hitta de lösningar som bäst passar eleven. För att ge eleven 
det stöd som anses nödvändigt är det av största vikt att eleven, föräldrarna och den 
undervisande läraren ständigt har kontakt med varandra. Skolverket (2003) skriver att om det 
uppstår eventuella hinder för föräldrarnas deltagande bör skolan undanröja eventuella hinder. 
Det klargörs i grundskoleförordningen att ”eleven och elevens vårdnadshavare skall ges 
möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet” (Grundskoleförordningen, 2000:1108). 
Kontakten ger förhoppningsvis ett bra arbetsklimat och kontakten gör att parterna kan hjälpas 
åt för att eleven skall få det stöd han/hon behöver för att utvecklas i harmoni. 
 
Det råder en varierad syn hos informanterna i vår studie på när man ska följa upp 
åtgärdsprogrammet. Tiden för uppföljningen visade sig variera allt från några veckor till ett 
helt läsår.  
 

Det är väldigt olika, har vi gjort det i början av terminen så gör vi en uppföljning av 
slutet av terminen eller i början av nästa termin. (Lärare)   

 
Det finns inte angivet någonstans att det ska ske efter en viss tid, men jag kan tänka mig 
att det går ganska fort. Man gör det nog inom en vecka, fjorton dagar. (Rektor)   

 
Undersökningen tyder på att det inte finns någon samsyn kring arbetet med åtgärdsprogram på 
de undersökta skolorna. Som tidigare diskuterats är detta något som måste bli bättre, 
ledningen på skolorna bör se till att det utarbetas tydligare anvisningar för hur arbetet med 
åtgärdsprogram ska gå till. Skolverket (2001b) hävdar att uppföljningen är påverkat av barnets 
ålder och förutsättningar. Det bör vara en uppföljning som sker kontinuerligt, en gång per 
månad eller så ofta som det anses nödvändigt med hänsyn till barnets behov och de mål som 
satts upp i åtgärdsprogrammet (Larsson-Swärd 1999).  Undersökningen påvisade att det inte 
alltid sker en uppföljning av åtgärdsprogrammet vilket vi ställer oss frågande till då det är 
rektorns ansvar att se till att det följs upp. Skolverkets undersökningar från 2001 framhåller att 
inte alltid föräldrar och elever deltar vid uppföljningen, detta var också något vi kunde urskilja 
i undersökningen. Samtidigt påtalar Asp-Onsjö (2006) och Öhlmér (2004) vikten av att alla 
berörda parter är delaktiga i uppföljningen. Orsaken till att ingen uppföljning sker kan bero på 
många olika anledningar.  Eleven kanske inte längre behöver ett åtgärdsprogram om de nått 
upp till målen eller att eleven slutat. Målet är att elevens behov tillgodosetts vilket innebär att 
åtgärdsprogrammet kan avskaffas. När det upphör är det lämpligt att utvärdera 

  29  



åtgärdsprogrammet för att se på andra punkter i åtgärdsprogrammet som till exempel hur 
samarbetet med föräldrarna fungerat, om det är något som bör justeras (Larsson-Swärd 1999). 
Åtgärdsprogrammet skulle kunna ses som en ständigt pågående process eftersom en 
uppföljning leder till nya mål, genomförande och uppföljning. Vanligast är att intresset hos 
läraren försvinner när det inte längre uppfattas som något problem. Studerar man istället 
orsakerna till förbättringarna får man i bästa fall ny och viktig kunskap (Skolverket 2001).  
 
Informanterna redogjorde att det inte fanns någon speciell uppföljningsblankett i skolan. De 
skrev antingen ett nytt papper eller fortsätter att skriva i det senaste åtgärdsprogrammet. 
Samtliga informanter berättade att de använde sig av någon form av dokumentation gällande 
åtgärdsprogrammet. Dokumentationen av åtgärdsprogrammet utfördes på flera olika sätt av 
informanterna.  

 
Det finns inte någon särskild uppföljningsblankett men däremot finns det något annat 
IUP där tittar man ju på utvärdering och föregående skolår eller elevens 
utvecklingsmål. Här kan man ju då beskriva att man har haft ett åtgärdsprogram och 
det här har det lett till. (Rektor)  

 
Dokumenten förvaras enligt en informant i elevmappen eller på expeditionen på en av 
skolorna. Enligt skolverket (2001b) är åtgärdsprogrammet en allmän handling juridiskt sett 
eftersom det upprättats i en kommun. Däremot kan åtgärdsprogrammet sekretessbeläggas med 
stöd av sekretesslagens bestämmelser eftersom dokumentet rör en enskild individs personliga 
förhållanden (Skolverket 2001b). Sekretess kan dock upplösas med tillåtelse av den enskilde.  
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Resultatsammanfattning och slutord 
Något som de flesta av informanterna nämnde som viktigt var samarbetet mellan lärare, 
föräldrar och elev. Betydelsefullt är också att se framåt och sätta upp enkla mål. Vidare 
menade några av informanterna att målen måste vara utvärderingsbara och enkla att tyda. 
Svaren visar också att många av informanterna menade på att både föräldrar och elever ska 
veta om orsaken till att ett åtgärdsprogram upprättats. En informant menade att man blir 
duktigare ju fler åtgärdsprogram man skriver. Det är ett värdefullt redskap och verktyg för att 
kunna följa en elevs utveckling om det används på rätt sätt hävdade några informanter. 
Åtgärdsprogrammet skall vara kort och konkret med tydliga mål eftersom det då blir lättare 
att utvärdera påpekar flera av informanterna. 
 
Samtliga svarade att det finns färdiga mallar på skolan för uppföljning av åtgärdsprogram. För 
några är det en trygghet och ett stöd andra har svarat att det kan vara förvirrande med de olika 
nivåerna; individ, grupp och organisationsnivå. En informant ansåg att mallen är överskattad 
och använt den mer för att få sina tankar bekräftade. Informanternas svar visade att 
åtgärdsprogram är något som främst under senare år fått en starkare roll i skolan. Det visade 
sig också att kunskapen kring åtgärdsprogram varierade mycket mellan de olika 
informanternas svar. Endast en av de åtta informanterna hade haft någon form av fortbildning 
kring åtgärdsprogram. Däremot ansåg nästan samtliga att det vore bra med fortbildning och 
extra kunskap kring åtgärdsprogram. Det framkom också att en nyutexaminerad lärare inte 
hade haft någon kontakt med åtgärdsprogram under sin studietid.  
 
Informanterna gav olika svar kring vilka som är delaktiga vid upprättandet av ett 
åtgärdsprogram. Den undervisande klassläraren och eleven deltog oftast vid upprättandet av 
åtgärdsprogram. De flesta informanter menade också att föräldrarna många gånger är 
delaktiga vid upprättandet. Några hävdar även att all berörd personal som är i kontakt med 
eleven deltar vid upprättandet, andra tog hjälp av resursstöd, specialpedagog osv. om behov 
förelåg. 
 
Genomförandet av åtgärdsprogram visade sig skilja sig åt hos informanterna. Någon ser det 
som ett måste medan en annan svarat att det bara är att följa vad som står. Flertalet ansåg att 
åtgärdsprogram bör vara ett aktivt dokument, dock blev det inte alltid så utan det visade sig att 
det lätt kunde falla i glömska. En informant betraktade genomförandet som något av det 
viktigaste i arbetet med åtgärdsprogram. I samtliga svar hos informanterna var den 
undervisande lärare delaktig i genomförandet av åtgärdsprogram. Räcker inte kunskapen till 
hos elevens lärare breddar man kunskapen genom att ta hjälp av kollegor, speciallärare, 
resurslärare, specialpedagog osv.  
  
Vilka som är delaktiga vid uppföljningen svarade informanterna att det alltid är den 
undervisande läraren som är närvarande, såvida inget annat behov föreligger. Svaren här 
skiljer sig mycket åt. Tiden för uppföljning beror enligt informanterna på många faktorer. En 
informant svarade att det inte får gå för lång tid emellan upprättande och uppföljning eftersom 
det lätt kan glömmas bort. Sedan kan det bero på vilken problematik eleven har samt på vilka 
uppsatta mål man har satt upp enligt en annan informant. Några anser att uppföljningen ska 
ske inom några veckor. Samtliga informanter svarade att det inte fanns någon speciellt 
uppföljningsblankett för dokumentationen.  
 
Arbetet med studien har bidragit till en ökad kunskap om åtgärdsprogram. Arbetet har också 
lett till en fördjupad förståelse för problematiken kring åtgärdsprogram. Skolorna som studien 
var förlagd till uppvisade stora skillnader i arbetet med åtgärdsprogram i så väl upprättandet, 
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genomförandet och uppföljningen. En förklaring till dessa skillnader kan vara att det saknas 
ett gemensamt förhållningssätt kring hur arbetet med åtgärdsprogram bör bedrivas.  
 
Studien visar också på att det fokuseras på elevens fel och brister i arbetet med 
åtgärdsprogram. Det är sällan som bakåtliggande orsaker tas med i beräkningen. För att lyckas 
i arbetet med åtgärdsprogram är det betydande med väl fungerande samarbete mellan elev, 
lärare och vårdnadshavare. Även ett väl fungerande samarbete med specialpedagog och 
stödenheter framfördes av flera informanter som relevant.  
 
Antalet åtgärdsprogram har under senare år ökat. Trots detta kan en lärare genomgå sin 
utbildning utan att nämnvärt fördjupa sina kunskaper om åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram är 
ett dokument som aktivt skall tillämpas i skolan för elever i behov av särskilt stöd. För att 
detta ska lyckas är det betydande att kunskapen om åtgärdsprogram fördjupas. Framförallt 
begreppen individ, grupp och organisationsnivå behövs förtydligas. Flertalet av informanterna 
efterfrågade kunskapsutveckling och fortbildning kring åtgärdsprogram.  
 
Studien har lett till några intressanta utgångspunkter för vidare forskning, nämligen 
föräldrarnas uppfattning om åtgärdsprogram samt i vilket mån den undervisande lärarens 
personliga uppfattning påverkar arbetet med åtgärdsprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  32  



Litteraturlista 
 
Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Studentlitteratur, Lund. 
 
Andersson, Inga (1999). Samverkan för barn som behöver. Stockholm: HLS Förlag. 
 
Asp-Onsjö, Lisa (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en 
kommun. Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet. 
 
Atterström, Hans & Persson, Roland S (2000). Brister eller olikheter? Lund: Studentlitteratur. 
 
Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (2005). Vägval och växande. Stockholm: Liber. 
 
Grundskoleförordningen, 1985:1100. 1 kap 2§. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Grundskoleförordningen, 1994:1194. 5§ & 10§. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Grundskoleförordningen, 1994:1194 (2006). 5 kap, 1§, 4§ och 5§. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
 
Grundskoleförordningen, 2000:1108. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
HSFR; Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999). Etikregler för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  Stockholm. Tillgänglig: 
<http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf> [2007-06-10]. 
 
Järpsten, Birgitta & Stadler, Ester (1996). Åtgärdsplanering/program: att upprätta 
åtgärdsprogram för enskilda elever. Stockholm: Psykologiförlaget. 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson-Swärd, Gunnel (1999). Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Liljegren, Britta (2000). Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ljungblad, Ann-Louise (2003).  Att möta barns olikheter. Varberg: Argument. 
 
Lpo94 (2005). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet: anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet/Fritzes. 
 
Ogden, Terje (1991). Specialpedagogik- Att förstå och hjälpa beteendestörda elever. Lund: 
Studentlitteratur. 

  33  

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf


 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Persson, Bengt & Asp-Onsjö, Lisa (2000). Insamling av uppgifter om åtgärdsprogram. 
Promemoria. Göteborg: Göteborgs universitet. Enheten för specialpedagogik. 
 
Persson, Björn (2001).  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 
 
Repstad, Pål (1999). Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2001a). Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? Stockholm: 
Skolverket.  Tillgänglig: < http://www.skolverket.se/publikationer?id=871> [2007-10-22]. 
 
Skolverket (2001b). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram- En skrift från 
skolverket. Stockholm: Liber. 
 
Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. 
Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket (2004). Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv – en analys av 
Inspektionsresultaten. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket (2006a). Rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd. 
Stockholm: Skolverket.  Tillgänglig: < http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051> [2007-06-
01]. 
 
Skolverket (2006b). Särskilt stöd. Stockholm: Skolverket.   
Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/733/a/7962> [2007-06-06]. 
 
SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av Utredningen om 
skolans inre arbete – SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Svenska Unescorådets skriftserie nr 4 (1996). Salamancadeklarationen och handlingsram för 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Regeringskansliets offsetcentral. Stockholm. 
Tillgänglig: < http://www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/ett01versiontva.pdf> 
[2007-10-17]. 
 
Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet, Prop. 1998/99:105 (1998/99). Elever med funktionshinder - ansvar 
för utbildning och stöd. Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes. 
Tillgänglig: < http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25184> [2007-10-10]. 
 
Wahlund, Bengt (2002). D-uppsats. Åtgärdsprogram - för vad och för vem? : en analys av 
lärares utsagor om barn och ungdomar, skrivna inom ramen för kurser i specialpedagogik . 
Stockholm: Lärarhögskolan. Tillgänglig: < http://www.lhs.se/upload/IOL/Publikationer/D-
uppsatser/Wahlund_nr_21.pdf> [2007-10-01]. 
 

  34  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=871
http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051
http://www.skolverket.se/sb/d/733/a/7962
http://www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/ett01versiontva.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25184
http://www.lhs.se/upload/IOL/Publikationer/D-uppsatser/Wahlund_nr_21.pdf
http://www.lhs.se/upload/IOL/Publikationer/D-uppsatser/Wahlund_nr_21.pdf


 
Wallén, Göran (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Öhlmér, Inger (2004). Åtgärdsprogram: ett verktyg i skolans vardag. Västerås: IÖ Respons. 
 
 

  35  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Högskolan Väst 

Institutionen för individ och samhälle 
461 86 Trollhättan 

Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 
www.hv.se

  36  

http://www.hv.se/

