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Sammanfattning 
 

Bakgrund: När man talar om en skola för alla menar man att alla elever oavsett problematik 

skall inkluderas i den ordinarie undervisningen. Elevers olikheter skall ses som en naturlig 

variation och som en tillgång i skolan och undervisningen. I såväl Lpo94 som Lgr11 framgår 

att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och få möjlighet att utvecklas på bästa 

tänkbara sätt utifrån de individuella förutsättningar man har.  För att skolan skall kunna 

säkerställa att varje elev får det stöd han/hon är berättigad till används olika former av 

dokumentationsverktyg och åtgärdsprogrammet är ett väletablerat sådant. Ett åtgärdsprogram 

skall upprättas då en elev riskerar att inte nå upp till målen för utbildningen och dokumentet 

skall behandla såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Svårigheten skall alltså inte ses 

som enbart individburen utan som en produkt skapad av de olika faktorer som eleven omges 

av. Dokumentet skall fungera som ett redskap för pedagogerna när det gäller att planera, 

utforma, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Handlingen blir en skriftlig 

bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning av de insatser som skall 

vidtas.  
 

Syfte: Varje skola har djupt nedärvda normer och traditioner som genomsyrar verksamheten 

och dess utformning. Den kultur som råder påverkar därmed också skolans sätt att beskriva 

skolsvårigheter och formulera sig kring stödinsatser i åtgärdsprogram. En annan faktor som 

har inflytande på textens form och innehåll är de diskurser som skolan omges av. Genom 

denna studie vill vi synliggöra dessa bakomliggande diskurser och de invanda mönster och 

förhållningssätt som uppenbaras i dessa dokument. Vårt preciserade syfte är att undersöka vad 

som föranleder att åtgärdsprogram upprättas samt hur man språkligt uttrycker sig kring eleven 

och de insatser som ämnas vidtas.  
  
Metod: För att uppnå syftet med undersökningen har vi valt att använda oss av diskursanalys 

som metod. Genom att studera språket i åtgärdsprogrammen är tanken att få syn på vilka 

bakomliggande förgivettaganden och diskurser som konstruerar de ”sanningar” som skrivs 

fram. Vi vill försöka urskilja de mönster som framträder i åtgärdsprogrammen för att se vad 

språket underförstår, förhindrar, respektive medför. Målet med diskursanalysen är att 

kartlägga sambanden mellan språkbruk och social praktik. I kombination med diskursanalysen 

har vi använt oss av Perssons (2008) modell med kategoriskt/relationellt perspektiv. 

Modellens funktion är att fungera som ett verktyg i resultat- och analysprocessen samt för att 

ge studien en tydlig inramning.  

 

Resultat: I denna studie synliggörs hur rådande skolkultur och olika diskurser påverkat 

åtgärdsprogrammens innehåll och form. Exempel på diskurser som finns synliga i 

dokumenten är maktdiskursen, diskursen om en skola för alla samt diskursen om inflytande 



 

 

och delaktighet. Vidare visar studien att skolan lägger stort fokus på de mål eleverna skall 

uppnå och att kunskapsutveckling prioriteras framför den sociala utvecklingen. I motsättning 

till visionen en skola för alla kan vi även se att det kategoriska perspektivet dominerar i stor 

utsträckning. I och med att texterna behandlar elever med behov blir utgången att insatserna 

som beskrivs nästintill enbart ligger på individnivå. Studien bekräftar att det finns ett glapp 

mellan ideologi och praktik och att målet en skola för alla befinner sig långt bort från den 

verklighet vi har granskat.  
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Inledning 
 

Enligt svensk skollag skall strävan vara att nå upp till en skola för alla. Det innebär att alla 

elever skall integreras i den reguljära utbildningen oavsett problematik. Dock kan man se hur 

differentiering, det vill säga uppdelning av elever, fortfarande förekommer och kvarhålls som 

en hörnsten i det offentliga skolväsendet. Differentiering har ansetts vara det bästa sättet för 

att ge extra stöd till dem som behöver (Isaksson, Lindqvist och Bergström 2010).  Frågan är 

hur det ser ut i dag?  

 

I Lgr11 lyfter man fram en likvärdig utbildning och poängterar att undervisningen skall 

anpassas till alla elevers olika förutsättningar och behov. Skolan har därmed ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Detta 

innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, utan det finns olika vägar att nå 

målen (Lgr11). Vår erfarenhet säger dock att många lärare upplever att de inte räcker till för 

att kunna möta alla elever där de befinner sig. Klasserna består ofta av många elever och 

problemen uppstår när en eller flera elevers behov ses som svåra, eller rent av omöjliga för 

den enskilda läraren att tillgodose inom ramen för klassrummet. Nilholm och Alm (2010) 

påpekar att de särlösningar som görs nästan alltid motiveras med att det är för elevens bästa, 

att elevens behov kan mötas genom att få tillgång till en mindre, lugnare och mer tillrättalagd 

miljö. De vanligaste argumenten för att lyfta ut en elev ur den ordinarie undervisningen är att 

lärarna upplever att de inte kan tillgodose eleven och dennes behov inom ramen för sin 

undervisning, eller att eleven bromsar den övriga klassen. Nilholm och Alm (2010) menar 

dock att lösningar av exkluderande form kan få negativa konsekvenser för såväl den enskilda 

eleven som för resten av klassen. Genom att skapa speciella miljöer för speciella elever 

förstärks uppfattningen av olikheter som något konstigt och ett gap öppnar sig mellan det 

”normala” och ”onormala”. Nilholm och Alm (2010) menar att vi istället bör bejaka de 

skillnader som finns mellan elever och se olikheter och mångfald som en tillgång i 

klassrummet. Genom att elever får ta del av varandras olika erfarenheter och förmågor, kan 

alla lära sig något.  

 

Med utgångspunkt i våra upplevelser och iakttagelser från skolan har vi fått erfara den enorma 

spännvidd av elever som ett klassrum kan innefatta, varje elev med sina specifika behov som 

pedagogen har i uppgift att tillgodose. Elever i svårigheter kan bemötas på en rad olika sätt, 

dels beroende av den enskilda eleven och behovens särart och dels av skolans individuella 

kultur och de diskurser som skolan är del av. Det synsätt som råder vad gäller elevers 

skolsvårigheter tar sig utryck i de beskrivningar av behov och åtgärder som formuleras i 

åtgärdsprogram. Man kan säga att skolans dokumentationspraktik står i relation med vår tids 

språkbruk kring elevers behov av särskilt stöd i skolan. Genom att studera ett antal 

åtgärdsprogram vill vi få kunskap om vad som ligger till grund för de beskrivningar som görs. 

Dessutom vill vi utforska hur skolans makt gentemot den enskilda eleven tar sig uttryck i den 

text som formulerats. Vår intention med studien är att försöka synliggöra de diskurser som 

kan urskiljas i åtgärdsprogrammen och hur de i sin tur kan påverka utformningen av det 

särskilda stödet.   

 

Studien inleds med en kortare beskrivning av relevanta begrepp för området, följt av en 

redogörelse för åtgärdsprogrammets process och funktion i dagens skola. Därefter belyser vi 

den teoretiska bakgrund som utgör ramen för studiens innehåll samt det syfte och 

frågeställningar som är studiens utgångspunkt.  Efter det tar vi upp den metod som ligger till 

grund för arbetet, följt av en resultat-, analys- och diskussionsdel som lyfter fram det vi 

kunnat utläsa av studien och problematiserar området ytterligare.      

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Isaksson%2C+Joakim)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lindqvist%2C+Rafael)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Bergstr%C3%B6m%2C+Erik)
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Bakgrund  

 

Begreppet en skola för alla är ett omdebatterat ämne. Man talar om en vision där alla elever 

oavsett problematik eller svårighet ska integreras och/eller inkluderas i grundskolan. I denna 

studie används begreppen integrering och inkludering för att beskriva hur skola och lärare 

arbetar för att förhindra och motverka elever från uteslutning enligt visionen en skola för alla. 

Beskrivningar av elevers skolsvårigheter och de insatser som dessa kräver är ett intressant 

område att forska inom. Som lärare är det viktigt att vara professionell i sin roll gentemot 

eleverna och bemöta alla på ett likvärdigt sätt (Lpo94, Lgr11). Men oavsett hur skicklig en 

lärare är på att inta en korrekt professionell roll i förhållande till sina elever så kvarstår det 

faktum att vi omedvetet påverkas av den diskursiva omgivning vi befinner oss i. De 

beskrivningar som görs kring elevers problematik i åtgärdsprogram är således aldrig helt 

neutrala (Asp-Onsjö, 2006).  Idag har dokumentation en central funktion i skolan. Elevers 

kunskaper, färdigheter och sociala kompetenser sätts på pränt för att kunna synliggöra 

utveckling och behov samt fungera som ett underlag för utvärdering. Åtgärdsprogram är ett 

väletablerat dokumentationsverktyg i skolan som används när elever riskerar att inte nå de 

mål som finns uppsatta och är i behov av särskilt stöd. För att ge dig som läsare en god 

förståelse för åtgärdsprogrammet som dokumentationsredskap klarläggs nedan dess historik, 

process och funktion, samt den problematik som finns inom området och hur den verkar i den 

komplexa skolpraktiken.  

Behov av särskilt stöd  

I skolan talar man om särskilt stöd parallellt med specialpedagogiskt stöd och skillnaderna 

däremellan är inte helt klara (Persson, 2008). I vår text kommer vi dock att använda termen 

särskilt stöd eftersom detta stöd inte är förbehållet någon viss lärarkategori utan kan ges av 

samliga lärare.   

 

Alla elever i skolan behöver individuellt anpassat stöd för att kunna utvecklas på bästa sätt, 

och ibland finns också behov av att särskilda åtgärder vidtas under kortare eller längre 

perioder för att en positiv utveckling skall vara möjlig. I ett historiskt perspektiv kan man se 

hur skolan i stor utsträckning har segregerat de barn som inte ansetts lämpade att delta i den 

ordinarie klassrumsundervisningen. Man såg den enskilda individen som ensam bärare av 

problemen och kunde inte eleven anpassa sig till den undervisning som bedrevs så fanns det 

heller ingen möjlighet för eleven att delta. Lösningen var att lyfta ut de barn som ”inte 

platsade” och ge dem undervisning i en mindre grupp. Begreppet ”barn med behov av särskilt 

stöd” togs i bruk i och med barnstugeutredningen 1968. 1991 ändrades begreppet i 

Socialstyrelsens Allmänna råd till ”barn i behov av särskilt stöd”. 1999 skrevs denna 

formulering in i skollagen. Syftet med ordbytet var att markera att särskilda behov 

framkommer i relation till den omgivning eleven befinner sig i. De problem som behoven 

grundar sig i skall alltså ses i ett vidare perspektiv och inte betraktas som enbart knutet till den 

enskilda eleven och dennes personliga egenskaper. Ordbytet från barn med behov till barn i 

behov speglar ett perspektivbyte. Detta har i sin tur kopplingar till de två synsätt som 

benämns som kategoriskt och relationellt perspektiv. Det kategoriska perspektivet ser elevens 

svårigheter som individburna medan det relationella perspektivet tittar på svårigheterna i sitt 

sammanhang (Skolverket, 2008b). 

 

Enligt bestämmelserna i 5 kap. av grundskoleförordningen gäller följande för 

stödundervisningen i grundskolan: 
 

4 § En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall 

ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd…  
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5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand 

ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får sådant stöd i stället ges i en 

särskild undervisningsgrupp… (Grundskoleförordningen 2000:1 108)   

 

Behovet av särskilt stöd kan uppmärksammas genom att en elev riskerar att inte nå relevanta 

kunskapsmål eller har sociala svårigheter som hämmar eleven och dess utveckling. 

Problematiken och svårigheterna varierar från elev till elev och behoven kan i vissa fall vara 

diffusa och svårtolkade medan de i andra fall framgår mera tydligt (Skolverket, 2008a).    

Enligt Skolverket (2008b) är det huvudsakligen två olika typer av svårigheter som föranleder 

behov av särskilt stöd: lärandesvårigheter och beteendesvårigheter. Lagen säger att särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Således görs ingen skillnad mellan 

olika slag av svårigheter, utan särskilt stöd skall ges till elever i behov av specialpedagogiska 

insatser (Persson, 2008).    

Integrering och inkludering 

När man talar om barn i behov av särskilt stöd används ofta begreppen integrering och 

inkludering. Dessa begrepp kan vara svåra att åtskilja då de ofta förekommer parallellt med 

varandra och båda innebär beskrivningar av alternativa lösningar.  Förenklat kan man säga att 

integrering innebär att elever integreras och anpassas till den befintliga verksamheten. 

Inkludering i sin tur ställer krav på hela organisationen då skolan förväntas lägga om sin 

verksamhet, så att den så långt som möjligt anpassas efter alla elever (Skolverket, 2008b).    

 

Innan perspektivbytet, då barn fortfarande sågs som ensamma bärare av problem 

exkluderades ofta de elever som inte kunde tillgodogöra sig sin skolgång, det vill säga de 

avskiljdes från sin grupp. Genom att dessa elever lyftes ur den ordinarie klassen och 

undervisningen och placerades i någon form av ”hjälpklass” eller ”observationsklass” löste 

man situationen för samtliga inblandade. I dag skall barn i behov av särskilt stöd i möjligaste 

mån erhålla detta stöd inom ramen för den klass barnet befinner sig i (Brodin och Lindstrand, 

2004). Detta är något som även Ahlberg (2007) tar upp i sin forskning. Hon poängterar dock 

att studier visar att skolan än idag många gånger väljer att plocka ut elever från ordinarie 

undervisning och tillgodoser särskilda behov enskilt eller i mindre grupper. Ahlbergs tolkning 

är således att den teoretiska målsättningen med en inkluderad utbildning inte rimmar särkilt 

väl med den praktiska. Hon menar att en bidragande orsak kan vara att skolans styrdokument 

präglas av motstridigheter. Å ena sidan talar man om elevers likvärdighet och rätt till 

gemenskap och delaktighet. Å andra sidan så måste alla elever utvecklas i samma takt på 

samma tid för att nå de kunskapsmål som finns uppsatta. En ekvation som kanske inte alltid är 

så lätt att lösa.  

En skola för alla 

I Salamancadeklarationen poängteras alla barns rätt till utbildning. Deklarationen bygger på 

synen att skillnader och olikheter är normala och att undervisningen skall anpassas till barnet 

och inte begränsas av de förutsättningar som finns på skolorna (Salamancadeklarationen och 

Salamanca +10, 2006). 

 

En skola för alla är ett aktuellt, omdiskuterat och stundtals svårdefinierat begrepp (Persson, 

2008). Det kan förklaras som en politisk vision som innebär att den obligatoriska skolan i 

Sverige skall vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen är 

anpassad efter var och ens individuella förutsättningar. Innebörden av begreppet betyder inte 

bara integrering av elever, utan också inkludering. Det vill säga att skolan skall anpassa 
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tillgänglighet och undervisning så att den tillfredställer alla elevers behov och på så vis 

genererar att varje elev har möjlighet att utvecklas optimalt (Persson, 2008). 

 

Elevers olikheter är ett faktum och det är skolans uppgift att ta hänsyn till och möta de 

variationer som finns. Detta ställer stora krav på skolan och dess personal, där lärarnas uppgift 

blir att anpassa och utforma undervisningen så att den är tillfredställande och utvecklande för 

samtliga elever. Persson (2008) menar dock att det finns en oförmåga att ta till vara på och 

möta de olikheter som finns i skolorna. Så som skolorganisationen ser ut i dag uppstår 

problem då olikheterna mellan eleverna i en klass är så stora att det blir svårt för den enskilda 

läraren att tillgodose samtliga elever i undervisningssituationen. Heterogeniteten i klasserna 

blir ett problem och medför att behovet av differentiering uppkommer och därmed anses vissa 

elever vara i behov av särskilt stöd. Denna problematik kan tas upp i diskussionen om 

huruvida intentionerna om en skola för alla har uppnåtts eller om det fortfarande finns ett 

glapp mellan ideologi och praktik? Om vi strävar efter att nå fram till visionen en skola för 

alla där elever inte bara skall integreras utan också inkluderas i undervisningen bör skolan se 

över vilka möjligheter lärarna faktiskt har att kunna möta alla elever. Persson (2008) menar att 

den inkluderande ambitionen har visat sig svår att åstadkomma i skolan. Kanske är det så att 

det så att vi har en skola för (nästan) alla? (Persson, 2008). Om vi skall kunna nå hela vägen 

fram till en skola för alla är det kanske så att det krävs mer än bara professionella och 

kompetenta lärare?  Vilka resurser behövs egentligen för att kunna möta den oerhörda 

spännvidd som finns mellan elevers olika behov? Denna studie ger en inblick i hur elevers 

olikheter och svårigheter tar sig uttryck i åtgärdsprogram. Studien belyser det språkbruk som 

används i dessa dokument, med intentionen att studera hur texter förmedlar budskap och 

skapar ”sanningar”.  

Åtgärdsprogrammet - en översikt 

1974 gjordes en utredning (SIA - Skolans Inre Arbete) om skolans arbete där tidigare 

skolform gällande barn i behov av särskilt stöd ifrågasattes. Utredningen (SOU, 1974:53) 

kritiserade bland annat den rådande specialundervisningen som utmärktes av att elever i 

behov av särskilt stöd plockades ut ur klassrummet och undervisades i speciella grupper. 

Eleverna fick vid denna tidpunkt anpassa sig efter skolans behov och blev på så vis ensamma 

bärare av problemen. SIA-utredningen ville uppnå en förändring gällande detta. De ville att 

problemen skulle läggas på skolan och dess utformning och att skolans verksamhet skulle 

anpassa sig efter elevernas behov och inte tvärtom. I utredningen användes begreppet 

åtgärdsprogram för första gången och vikten av dokumentets betydelse lyftes fram. 1976 

beslutade riksdagen att åtgärdsprogram skulle upprättas för elever i behov av särskilt 

stöd(Skolverket, 2001).    

 

Som följd av SIA-utredningen och i samband med att Lgr 80 infördes lanserades krav på att 

åtgärdsprogram skulle upprättas för elever i behov av särskilt stöd. Men det dröjde dock ändå 

tills 1995 innan upprättandet av åtgärdsprogram skrevs in som skolans skyldighet i 

grundskoleförordningen.  År 2001 breddades denna skyldighet och upprättandet av 

åtgärdsprogram omfattade nu samtliga skolformer förutom förskoleklassen och 

vuxenutbildningen (Grundskoleförordningen, 2000:1108). 

Åtgärdsprogrammets syfte 

Syftet med åtgärdsprogram är att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. 

Åtgärdsprogrammet skall fungera som ett redskap för pedagogerna när det gäller att planera, 

utforma, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet kring den enskilda elev som 

dokumentet gäller. Det är en skriftlig bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en 

beskrivning av de insatser som skall vidtas. Dokumentet ska ge en överblick över situationen 
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och eleven och vårdnadshavarna ska få insyn i de bedömningar som skolans personal gör 

(Skolverket, 2008a).    

När skall ett åtgärdsprogram upprättas? 

Varje skola har i uppgift att arbeta utifrån statens och Skolverkets riktlinjer. Syftet med dessa 

riktlinjer är att säkerhetsställa en likvärdig utbildning för landets samtliga elever. Alla elever 

har rätt till den undervisning och stimulans som behövs för att de skall kunna nå så långt som 

möjligt i sitt lärande och i sin utveckling utifrån de förutsättningar de har. För många elever är 

en generellt god kvalitet på verksamheten ett tillräckligt stöd för att kunna nå dessa mål. Men 

i vissa fall räcker det inte med att skolan erbjuder en god lärandemiljö utan det krävs att 

ytterligare åtgärder vidtas, det vill säga att åtgärdsprogram då eventuellt upprättas för att 

hjälpa eleven nå de mål som finns uppsatta (Skolverket, 2008a). Detta genom att ge ”särskilt 

stöd”. Asp-Onsjö (2006) menar att det kan vara svårt att definiera begreppet ”elev i behov av 

särskilt stöd”. Behovens utseende och form omfattar en enorm spännvidd. Vissa elever är i 

behov av särskilt stöd endast i ett fåtal situationer medan andra är helt beroende av ett 

individanpassat stöd för att överhuvudtaget kunna delta i skolan.  

  

Så snart skolan, vårdnadshavare eller eleven själv uppmärksammat att det eventuellt finns 

behov av särskilt stöd för att nå relevanta kunskapsmål skall behovet utredas och det är 

rektorns ansvar att en sådan utredning kommer till stånd. Syftet med utredningen är att skaffa 

ett underlag gällande elevens hela skolsituation och på så vis få en inblick i varför eleven har 

svårigheter i skolan och vilka insatser som skolan bör vidta för att tillgodose elevens behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2008a)   

Åtgärdsprogrammets process  

Arbetet med åtgärdsprogram skall ses som en process där första steget är att uppmärksamma 

eventuella behov. Detta leder till nästa steg som är utredning. Utredningen innebär att en 

kartläggning kring eleven tar plats. Kartläggningen skall göras på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Nästa steg är att utforma och genomföra åtgärdsprogrammet. Detta steg 

görs med fördel i samråd med eleven och dennes vårdnadshavare (Skolverket, 2008a). Asp-

Onsjö (2006) menar att alla berörda parters delaktighet vid upprättandet av dokumentet är en 

förutsättning för ett framgångsrikt resultat. Åtgärdsprogrammet skall innehålla en beskrivning 

av behovet, vilka stödåtgärder som skall sättas in samt en tydlig ansvarsfördelning. 

Åtgärderna skall grunda sig i elevens intresse och förmågor och utgå från positiva 

förväntningar på eleven. I dokumentet skall det också klart och tydligt framgå hur åtgärderna 

skall följas upp och hur och när det skall utvärderas (Skolverket 2008a). Nästa och sista steget 

i processen kring åtgärdsprogrammet är att utvärdera de åtgärder som har vidtagits och se om 

behovet kvarstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGUR 1. Egen tolkning av åtgärdsprogrammets process. 
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Genom denna process där lärare uppmärksammar, utreder, utarbetar och regelbundet följer 

upp samt utvärderar åtgärdsprogram är tanken att en god lärandemiljö för elever i behov av 

särskilt stöd främjas. Alla steg i processen är nödvändiga för att eleven skall ha möjlighet att 

nå målen. Uppföljningen är en slags kontroll för att planerade åtgärder faktiskt genomförs 

medan utvärderingen är en bedömning av åtgärdernas lämplighet i förhållande till de uppsatta 

målen (Skolverket, 2008a). 

  



7 

 

Tidigare forskning 

Särskilt stöd – Hur och varför? 

Staten ålägger skolan ett omfattande ansvar när det gäller att ge stöd och hjälp åt de elever 

som behöver det men säger ingenting om hur stödet skall gestaltas. I det målstyrda 

utbildningssystemet anger staten ramarna för verksamheten i termer av mål och riktlinjer 

medan det är kommunernas och ytterst den lokala skolans ansvar att ge målen konkreta 

uttryck (Persson, 2008). Giota och Emanuelsson (2011) menar att det finns djupt liggande 

nedärvda normer och traditioner i varje skolas kultur som skapas och bevaras av personalen 

och som genomsyrar hela verksamheten. Dessa normer och traditioner påverkar naturligtvis 

skolans sätt att organisera undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd och har därmed 

betydelse för hur dessa elever utvecklas och lyckas under sin skolgång. Texten i 

elevdokumentation tar sin utgångspunkt i dessa förhållningssätt, värdegrund och arbetsformer 

som är gällande på skolan.  

 

Enligt Skolverket (2008a) skall orsaken till skolsvårigheter inte bara begrundas ur ett 

individperspektiv. Hänsyn måste också tas till de kringliggande faktorer som eleven omges 

av. Man skall alltså inte ta för givet att problem eller svårigheter ligger hos den enskilda 

eleven utan att dessa uppstår i den omgivning eleven befinner sig i. I en studie av Giota och 

Emanuelsson (2011) gjordes en enkätundersökning gällande specialpedagogiskt stöd. I 

resultatet framgick att i stort sett alla tillfrågade rektorer såg elevers svårigheter som 

individbundna och oberoende av sitt sammanhang. Exempel på hur svårigheter knyts till 

individuell problematik framkom i rektorernas beskrivningar av insatserna i 

åtgärdsprogrammen. Där förekom allt som ofta placering av elever i liten grupp som lösning 

på problemen. Studien visar hur allt fler elever lyfts ut ur ordinarie undervisningssituation och 

istället för en utveckling mot inkluderande undervisning visar enkätstudien på en ökad 

differentiering av elever i behov av särskilt stöd. Detta kan tolkas som en indikation på att vi 

återgår till specialundervisningens gamla tradition, som grundar sig på det individbundna 

perspektivet på elever i behov av särskilt stöd (Giota och Emanuelsson, 2011). 

Kategoriseringar av skolsvårigheter 

Persson (2008) använder sig av begreppen allmänna inlärningsproblem och socioemotionella 

problem för att beskriva olika svårigheter som ligger till grund för elevers behov av särskilt 

stöd i skolan. Allmänna inlärningsproblem består enligt Persson (2008) av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter, svårigheter i natur- och samhällsorienterade 

ämnen samt svårigheter i engelska. Dessa inlärningsproblem kan ofta relateras till låg 

begåvning vilket resulterar i att dessa elever inte kan prestera i den mån skolan kräver. En 

annan orsak till låg förmågenivå är socioemotionella problem av något slag. Dessa problem 

innefattar alla typer av beteendestörningar, exempelvis stökighet och 

koncentrationssvårigheter, svårt att anpassa sig till skolmiljön och sociala problem. Persson 

lyfter också begreppen inkludering och exkludering, där inkludering handlar om att skolan 

skall anpassa i möjligaste mån såväl undervisning som miljö till varje enskild elev och dennes 

förutsättningar. Exkludering innebär således att eleven segregeras från den ordinarie 

undervisningen i klassrummet. Persson (2008) menar att likvärdighet, deltagande och 

inkludering är vägledande utgångspunkter för hur skolans verksamhet skall bedrivas. Ett av 

specialpedagogikens dilemman enligt Persson är att den genom sin blotta existens kan bidra 

till att legitimera åtgärder som leder till exkludering och segregation. 

 

Vidare framhåller Persson (2008) att när man talar om elevers olikheter måste man vara 

medveten om vilket perspektiv man använder gällande elever som får svårigheter i skolan. 

Vilka åtgärder använder man traditionellt för att hjälpa eleven? Ofta förekommande är 
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specialundervisning av något slag. Det kan vara i klassrummet eller utanför och många gånger 

kopplas en speciallärare in. Skola och utbildning är i sig motsägelsefulla verksamheter. 

Samtidigt som skolan ska vara likvärdig och målen lika för alla ska den vara öppen för och 

stödja mångfald och variation. Detta är en klassisk problematik inom pedagogiken menar 

Persson (2008).  I Norge har man försökt hitta olika lösningar på problemet (Haug, 1999). 

Från början försökte man differentiera så mycket som möjligt för att skapa så homogena 

grupper som möjligt. Detta avlöstes av motsatsen, det vill säga mer sammanhållna klasser och 

mindre homogenisering. Haug (1999) belyser att de åtgärder som traditionellt används för att 

komma till rätta med problemen är specialundervisning antingen i klassen eller i speciella 

grupperingar. Vad kommer i vår studie fram som mest förekommande åtgärder i 

åtgärdsprogrammen? Och vad ser man som grunden till problemet?   

Ett levande dokument 

En rapport från Skolverket visar att åtgärdsprogrammets utformning och funktion är viktiga 

verktyg för det pedagogiska arbetet i skolan. Det mest betydelsefulla enligt rapporten är att 

dokumentet fungerar som uppföljnings- och utvärderingsinstrument samt som arena för 

pedagogiska diskussioner. En annan viktig funktion som framkommer är att åtgärdsprogram 

bidrar till att förtydliga ansvarsfördelningen i arbetet med barnen. Detta gäller såväl i 

relationen mellan hem och skola som mellan olika befattningshavare inom och utanför skolan 

(Skolverket, 2003). Asp-Onsjö (2006) tar dock upp det faktum att åtgärdsprogrammet 

infördes i svensk skola utan att ta någon större hänsyn till hur det faktiskt skulle fungera i den 

komplexa skolpraktiken. Lärarna förväntades bemästra uppgiften utan någon direkt 

fortbildning. I en sammanställning av Skolverket (2008b) framkommer att det i 

åtgärdsprogram ofta är elevernas beteende som beskrivs som den felande länken och inte de 

yttre faktorer som eleven omges av. Med yttre faktorer menas såväl de omständigheter som 

råder i skolan som i hemmet. Dessa faktorer innefattar exempelvis sociala relationer i hem 

och skola samt skolans utformning och arbetssätt. Vidare visar sammanställningen av 

Skolverket (2008b) att det krävs mer kunskap om hur åtgärdsprogram skall upprättas och vad 

som är relevant att ta upp i dokumentet, samt på vilket sätt man ska formulera sig. Detta för 

att budskapet inte skall riskera att stjälpa elevens självkänsla och självförtroende. Skolverket 

poängterar att om åtgärdsprogrammen skall kunna nå sitt fulla syfte måste utarbetandet av 

programmen ske på ”rätt” sätt (Skolverket, 2008b). 

 

Problematiken kring åtgärdsprogrammet belyses även av Andreassons (2007). I hennes studie 

framgår att stor vikt läggs på elevernas sociala kompetens och deras förmåga att på ett 

ansvarsfullt och självgående sätt ta del av skolarbetet. Andreasson menar att följden kan bli att 

de kunskapsmässiga stödinsatserna blir fördröjda då elevens sociala kompetens anses vara 

viktigare att ta itu med. Detta kan i sin tur resultera i att eleverna inte kommer igång 

tillräckligt snabbt och på så vis går miste om den kunskapsutveckling som krävs för att nå 

målen. I studien kan man även se hur elevers personliga egenskaper lyfts i åtgärdsprogram. 

Författaren menar att en elev som i dokument efter dokument beskrivs på ett visst sätt, kan få 

svårt att värja sig mot den identitet som erbjuds. Beskrivningar som görs av elever kan alltså 

påverka identitetskonstruktionen. Texten blir ett levande dokument som följer med eleven 

genom hela skoltiden. Detta faktum kan påverka både hur eleven ser på sig själv men även 

hur andra ser på eleven. Andreasson och Asplund (2009) belyser den makt man besitter som 

författare av en text och menar att det är av stor vikt att man som lärare är medveten om den 

effekt texten kan få beroende på vem som läser den. Även om avsikten med texten är god, är 

det inte säkert att det kommer uppfattas så av mottagaren. All dokumentation uppkommer 

under skilda förutsättningar och författarna och mottagarna är de parter som påverkar texten 

och skapar dess mening inom ramen för vad som görs möjligt (Asp-Onsjö, 2006). 
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Dokumentation – en styrningsteknik 

Över tid kan man se en förändring när det gäller skolans dokumentation, från en yttre 

reglerande styrning till ett mer disciplinärt maktutövande (Asp-Onsjö, 2006). I dag används 

dokumentation flitigt i olika former och har en viktig i roll i den självstyrningsmentalitet som 

råder. Det är inte bara läraren som skall vara aktiv i dokumentationsprocessen, utan eleven 

själv skall få vara delaktig och ta ansvar för såväl utformning som utvärdering. I 

dokumentation tenderar dock skolan att fixera och placera elever i särskilda fack, vilket kan 

leda till att eleverna tar den roll som skrivs fram. Det blir en så kallad självuppfyllande 

profetia där eleven blir den person den förväntas vara. Texten i åtgärdsprogram bidrar till att 

”göra” eleven och skapar därmed också sanningen kring elevens behov och lösningarna på 

dem. Asp-Onsjö (2011) tar upp dokumentationens dubbelhet. Hon menar att sanningen fixeras 

genom att saker dokumenteras i en viss form, men på samma gång blir den synlig och därmed 

möjlig att göra invändningar mot. Innebörden av en text kan inte generaliseras utan det 

skrivna tolkas på nytt av varje ny läsare.  All dokumentation är präglad av ett visst synsätt 

eller perspektiv (Foucault, 1993). Foucault betecknar det som politics of truth och beskriver 

det som en uppsättning regler som bestämmer vad som ses som sant i en viss situation. Vad 

som skiljer ett sant uttalande från ett falskt styrs av olika maktrelationer i skolan (Asp-Onsjö, 

2011). Det som skrivs om en elev är aldrig neutralt eftersom texten uppstår i ett komplicerat 

sammanhang påverkat av många olika faktorer (Bartholdsson, 2007;, Börjesson och 

Palmblad, 2003;, Granath, 2008;, Vallberg Roth och Månsson, 2006;, Asp-Onsjö, 2011 ). Vad 

skiljer ett falskt uttalande från ett sant? Och finns det verkligen någon riktig och äkta sanning? 

Eller är det bara uppfattningar som speglas beroende på vilken synvinkel man tar? 

 

Elevdokumentation kan ses som en form av styrning och i vårt samhälle existerar olika 

tekniker för styrning. Foucault (2003) talar om governmentality och två olika 

styrningsteknologier, den suveräna och den disciplinära.  Den suveräna består av lagar, straff 

och förordningar och är tydligt framskriven i bland annat lagstiftning och policydokument. På 

så vis kan man säga att den suveräna tekniken är en synlig styrning. Den disciplinära 

tekniken består av de osynliga ramar som omger vårt samhälle och fungerar genom den 

enskilda individens normalitetssträvan. Detta innebär således att individen styr sig själv inom 

dessa ramar (Asp-Onsjö, 2011). I styrningen av skolan blir båda dessa tekniker tydliga. 

Styrdokument och förordningstexter reglerar ramarna i skolan och styr verksamheten på ett 

precist och stadigt sätt enligt den suveräna principen. På samma gång ska eleven styra sig 

själv på ett mjukare och mer formbart sätt genom olika självstyrningstekniker. I skolan verkar 

denna styrningsteknik genom bland annat loggböcker, individuella utvecklingsplaner (IUP) 

och åtgärdsprogram. (Asp-Onsjö, 2011;,Granath, 2008;, Sjöberg, 2011). Vi vill med denna 

studie försöka synliggöra språkets makt och de mönster som ligger till grund för de diskursiva 

beskrivningar som tenderas användas slentrianmässigt i elevers åtgärdsprogram.   
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna del av arbetet beskrivs det teoretiska ramverk vi använt oss av i studien. I studien 

ligger fokus på hur elevers skolsvårigheter framställs i skolans dokumentation i form av 

åtgärdsprogram. I denna elevplan skall det dessutom finnas förslag på åtgärder som skall 

vidtas för att lösa elevens skolproblem. Det är sättet eleven beskrivs på i åtgärdsprogrammet 

som vi vill analysera, hur texten språkligt ”gör” eleven och problemen. Vidare vill vi se på 

hur man uttrycker sig kring insatserna som skall till. I studien använder vi oss av 

diskursanalys som metodologi samt Bengt Perssons (2008) modell med 

relationellt/kategoriskt perspektiv. Dessa teoretiska utgångspunkter är intressanta att använda 

eftersom de kan påvisa rådande diskurser i skolan och hur de i sin tur påverkar vårt sätt att 

språkligt formulera oss kring elevers skolsvårigheter. 

I kommande del av arbetet beskriver vi diskursbegreppet och hur det står i relation till aktuellt 

forskningsområde. Vidare följer en redogörelse av Perssons modell för specialpedagogiskt 

stöd, som kommer att användas som analysverktyg i denna studie.  

Diskurs 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är diskursbegreppet idag högaktuellt och har 

varit det under de senaste tio åren. I vetenskapliga texter och debatter används ordet diskurs 

ofta, men begreppet uppfattas ibland som oklart. Enligt Andreasson (2007) kan 

diskursbegreppet upplevas svårdefinierat. Hon framhåller att det finns många olika teorietiska 

ansatser för hur man kan förstå och definiera diskursbegreppet. En vanlig benämning är, ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

Betoningen här ligger på ett ”bestämt sätt”. Det finns alltså ramar för vilka presentationer som 

kan göras för att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta, rimliga eller vackra (Börjesson 

och Palmblad, 2007). Diskursbegreppet har sina rötter i Foucaults tänkande och teorier. 

Foucault följer den socialkonstruktionistiska premissen att kunskap inte bara är en avspegling 

av verkligheten. Sanningen är utifrån detta epistemologiska förhållningssätt en diskursiv 

konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt. 

Foucaults syfte är således att kartlägga strukturen i de olika kunskapsregimerna, det vill säga 

dels reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad som är helt otänkbart, och dels 

reglerna för vad som betraktas som sant och falskt. Diskurser är något förhållandevis 

regelbundet som sätter gränser för vad det är som ger mening (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). I denna studie koncentreras diskursen till hur författarna, det vill säga skolans 

personal, såsom lärare, specialpedagoger med flera, formulerar sig kring elever i behov av 

särskilt stöd. Vad är språkligt acceptabelt gällande beskrivningarna i åtgärdsprogrammen? 

Genom studien kan vi försöka få svar på denna fråga men också få en uppfattning om 

dokumentationspraktikens regler.   

 

Diskursens fundamentala bas handlar om vad som är möjligt att sägas eller tänkas inom en 

viss kultur och vem som har möjlighet att tala, när och med vilket auktoritet (Foucault, 1993). 

Enligt Foucault handlar diskurs både om vad man säger och vad man gör, det vill säga både 

språk och handling. Han menar att språket har en central funktion i vårt mänskliga agerande 

och våra språkliga handlingar visar därigenom hur vi betraktar vår verklighet. Diskurser är 

således en samling språkhandlingar som inte talar om hur verkligheten är, utan som talar om 

hur vi bör tala och tänka om verkligheten. Diskurser avgränsar och utesluter, men samtidigt 

ger oss raster med vars hjälp vi kan urskilja vad som betraktas som sant, relevant, rimligt och 

möjligt. Språk betraktas därför inte som ett färdigt system utan som en handling och skall inte 

ses som en spegel av verkligheten, utan som en aktivitet. Språket gör något med världen, den 
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frammanar eller konstituerar vår verklighet (Börjesson och Palmblad, 2007). Diskurser skapar 

nytt, i form av associationer, logiker och sammanhang. Tanken är att diskurser därigenom 

orienterar människors handlande. De kan begränsa handlingsutrymmet men även öppna för 

nya handlingsvägar – på gott eller ont.  

Diskursanalys  

Diskursanalysen har fått stort genomslag inom samhällsvetenskaperna. Det finns en 

medvetenhet om och starkt intresse för det perspektivbundna i tillvaron. Man har en insikt om 

att beroende på den position som intas så framträder olika bilder av verkligheten (Börjesson 

och Palmblad, 2007). Diskurs handlar om en ide, där man utgår från att språket är strukturerat 

i olika mönster och diskursanalys är analyser av dessa mönster (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). Börjesson (2003) talar om diskurser och menar att de antingen föreställer eller 

representerar verklighet – samtidigt som de skapar världen. Diskursanalys innebär således att 

problematisera själva innehållet i en företeelse, allt från sociala kategorier till handfasta ting. 

Istället för att fråga sig hur något ser ut eller är, ställs frågor kring hur, när och varför. 

Börjesson (2003) menar att när man studerar diskurser och sociala konstruktioner innebär det 

enkelt beskrivet att man funderar över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha 

kunnat sägas. Genom att använda sig av diskursanalys kan man se det märkvärdiga i något 

som framstår naturligt. En text kan till exempel inte uttrycka allt utan den vilar på en rad 

outtalade förutsättningar. I en diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad 

författaren vill säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, 

omöjliggör, respektive implicerar. I denna studie används diskursanalysen för att se på hur 

skolan ger uttryck åt elever i behov av särskilt stöd genom att granska det skrivna i 

åtgärdsprogram. Intresset ligger i att se på hur individers svårigheter görs verkliga genom ett 

skriftligt dokument.  

 

Om man ser utifrån individperspektiv kan man säga att individer ”försätts” i bestämda 

positioner av diskurserna. Enligt Foucault skapas subjekt i diskursen, subjektet är således inte 

sin egen grund, det är decentrerat (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). I diskurser finns det 

alltid angivet vissa positioner som subjekten kan inta. I en konsultation hos läkaren finns till 

exempel positionerna läkare och patient. Till positionerna knyts vissa förväntningar om hur 

man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000). Vi är intresserade av hur texten är producerad och hur den konsumeras, det vill säga 

hur den upplevs från någon utomstående, någon utanför skolans väggar. I denna studie är det 

vi som är mottagare av texten och det är våra uppfattningar av innehållet som ligger till grund 

för och blir gällande i vår diskursanalys. I denna studie tolkas beskrivningar i åtgärdsprogram 

genom att granska det språkbruk man använder då elevers skolsvårigheter framställs. En 

diskurs kan ses som allt i från socialt utgörande ända till att uppfatta det som endast 

speglingar av andra sociala mekanismer. Vår studie ligger mitt emellan dessa uppfattningar 

och tar hjälp av Foucaults diskursperspektiv. Studien behandlar det som skrivits för att 

undersöka vilka mönster som finns att urskilja i dokumenten och vilka konsekvenser som 

olika diskursiva framställningar av verkligheten får. Diskursanalysens syfte är nämligen att 

kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelsefixeringar blir så etablerade och vedertagna att vi uppfattar dem som naturliga 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Med diskursteorin har vi analyserat 

dokumentationstexterna med syfte att lyfta förgivettaganden och vad språket gör med 

individen. Detta för att se vilka diskursiva mönster som tenderar att verka inom skolan. En 

diskurs kan förstås utifrån två dimensioner: den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Kommunikativ händelse handlar 

om språkbruket i text och tal och i vår studie försöker vi se hur språket används gällande 

formuleringar av behov och åtgärder i åtgärdsprogram. Diskursordning innebär däremot olika 
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diskursiva praktiker där tal och skrift produceras och konsumeras. I åtgärdsprogrammen 

uppmärksammas de markörer som används för att förstärka läsarens uppfattning av texten. 

Både den kommunikativa händelsen och diskursordningen existerar inom en viss social 

institution, i detta fall skolan. I studiens reslutat och analys används dessa dimensioner för att 

synliggöra de diskurser som skuggar och omedvetet påverkar innehållet i åtgärdsprogrammen.   

Relationellt/kategoriskt perspektiv  

Som analysverktyg för denna studie används Perssons (2008) modell kring 

specialpedagogiskt stöd. Modellen bygger på att specialpedagogisk verksamhet bör ses 

relationellt, vilket innebär i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. I ett 

sådant perspektiv är det centrala vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen 

mellan olika aktörer. Grundförståelsen för handlandet står således inte att finna i en enskild 

individs uppförande eller beteende. Ett relationellt perspektiv innebär ytterligare att se elevens 

förutsättningar relationellt, det vill säga vara medveten om att förändringar som sker i elevens 

omgivning kan påverka hans eller hennes förutsättningar för att uppfylla vissa på förhand 

uppställa mål eller krav. Persson (2008) framhåller vidare att mot ett sådant relationellt 

perspektiv kan ställas ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att en elevs svårigheter 

reduceras till en effekt av exempelvis låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Enligt 

Persson skall dessa två perspektiv förstås som mentala konstruktioner, ett verktyg som kan 

påvisa skillnader mellan de fenomen som beskrivs som ”idealtypiskt” och verkligheten.  

 

Nedan följer en beskrivning av Perssons (2008) modell om konsekvenserna för skolans 

specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval: 

 

 När det gäller uppfattningen av pedagogisk kompetens utifrån ett relationellt 

perspektiv försöker man anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. Enligt det kategoriska perspektivet är kompetensen 

ämnesspecifik och undervisningscentrerad. 

 

 I det relationella perspektivet är uppfattningen av specialpedagogisk kompetens att 

man behöver kvalificerad hjälp att planera in differentiering i undervisning och stoff. 

Kategoriskt perspektiv ser det som att den kvalificerade hjälpen direkt relaterad till 

elevers uppvisade svårigheter. 

 

 Det relationella perspektivet ser på orsaker till specialpedagogiska behov som att det 

är elever i svårigheter. Och dessa svårigheter uppstår i mötet med olika företeelser i 

uppväxt- och utbildningsmiljön. Enligt det kategoriska perspektivet ser man det som 

elever med svårigheter, där svårigheterna antingen är medfödda eller på annat sätt 

individbundna.  

 

 När det gäller tidsperspektiv tror man utifrån ett relationellt perspektiv på 

långsiktighet, medan man i ett kategoriskt perspektiv tror på kortsiktighet.  

 

 Fokus för specialpedagogiska åtgärder ligger i ett relationellt perspektiv på eleven, 

lärare och lärandemiljön. I ett kategoriskt perspektiv ligger fokuset enbart på eleven.  

 

 I ett relationellt perspektiv utgår man från att förläggningen av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet ligger på arbetslagen och lärare med aktivt stöd från 

rektor. I det kategoriska perspektivet ligger ansvaret på speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal. 



13 

 

 

Dessa två perspektiv utgör radikalt olika sätt att förstå en elevs skolsvårigheter. Meningen är 

enligt Persson (2008) att perspektiven skall vara till hjälp för att förstå verkligheten bättre. 

Om man ser på specialpedagogisk verksamhet utifrån ett relationellt perspektiv handlar det 

om att arbeta på långt sikt. Detta resulterar ofta i att den enskilda skolan behöver förändras på 

något sätt. Men de upplevda problemen kräver som oftast direkta lösningar och man vill se 

snabba resultat, därav förekommer båda perspektiven i dagens skolor. Persson (2008) menar 

att man i skolan skall arbeta med perspektiven över tid och låta dem överlappa varandra 

istället för att bara arbeta utifrån ett perspektiv. Han belyser dock att det är viktigt att knyta 

den specialpedagogiska verksamheten närmare den vanliga undervisningen. Elev och skola 

bör ses som delar av en hel verksamhet, där delarna påverkar varandra, både på gott och ont. 

Om insatser skall till för att lösa problem som uppstår måste vi inte bara se till delarna utan 

också till helheten. Och även om vi ser till delarna, måste det vara eleven som enskild faktor 

som är i behov av förändring? Med hjälp av Perssons modell vill vi försöka se på hur man i 

åtgärdsprogrammen framställer individer, skola och verksamhet. Vart ligger problemet, vad är 

åtgärderna och hur formulerar man dessa insatser? Vi vill undersöka hur språket i 

åtgärdsprogram påverkar sättet att se på och uttrycka sig om skolsvårigheter.  Modellen 

kommer i denna studie användas som analysverktyg för att kunna kategorisera 

beskrivningarna i vår studies empiri.   

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att synliggöra rådande diskurser i skolan och hur de påverkar vårt sätt 

att språkligt formulera oss kring elevers skolsvårigheter. Detta gör vi genom att analysera 

åtgärdsprogram utifrån relationellt och kategoriskt perspektiv (Persson 2008).   

 Vad skrivs fram som svårigheter i åtgärdsprogram vilket föranleder särskilt stöd?  

 

 Hur formuleras de insatser som skall vidtas i åtgärdsprogrammen? 

 

 Vilka diskurser görs synliga i åtgärdsprogrammen? 

 

  



14 

 

Metod  
 

I denna del av uppsatsen redogör och motiveras valet av metod och de analysverktyg som 

används i studien. Därefter beskrivs urval, insamling och bearbetning av det empiriska 

materialet. Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden samt genomförande, giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

Uppsatsen är en kvalitativ samhällsvetenskaplig studie, där åtgärdsprogram studeras med 

hjälp av diskursanalys som metod.  I dagens samhälle finns olika diskurser kring hur man 

talar om och ser på elevers skolsvårigheter. Enligt Foucault (1993) handlar diskurser både om 

vad man säger och vad man gör. Språket har en central roll i vårt mänskliga agerande och 

språkliga handlande visar därmed hur vi ser på verkligheten. Att göra en diskursanalys 

innebär att problematisera själva innehållet i en företeelse. Att studera diskurser innebär 

således att undersöka det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas. I 

studien kommer vi med hjälp av diskursanalys som metodologi titta på vad som egentligen 

underförstått ligger till grund för det som står att läsa i åtgärdsprogram. Texterna granskas för 

att försöka upptäcka vilka dolda diskurser som påverkar de beskrivningar som görs, samt vad 

de omintetgör, respektive medför. Poängen med att använda en diskursanalytisk ansats är inte 

att jämföra ord och handling utan att studera hur beskrivningarna är konstruerade, vad 

utsagorna konstruerar och hur de gör det (Börjesson och Palmblad, 2007). 

 

Studien syftar till att undersöka vad som generellt skrivs fram om elever i behov av särskilt 

stöd, oberoende av kön och ålder.  Anledningen till att vi gjort detta val är för att begränsa 

studien, dock hade dessa variabler varit intressanta att ha med i en större studie.   

Analysverktyg  

När vi analyserar innehållet i åtgärdsprogrammen använder vi oss av underordnade 

frågeställningar till uppsatsens tre huvudfrågor. Dessa underordnade frågor kommer att 

fungera som analysverktyg i vår studie och hjälpa oss att besvara våra frågeställningar utifrån 

Perssons två perspektiv: relationellt och kategoriskt. 

 

Vad skrivs fram som svårigheter i åtgärdsprogram vilket föranleder särskilt stöd?  

 

- Hur kategoriseras de svårigheter som beskrivs i åtgärdsprogrammen? 

- Vad kan dessa kategoriseringar få för konsekvenser? 

Hur formuleras de insatser som skall vidtas i åtgärdsprogrammen? 

- Hur kan insatserna tolkas utifrån relationellt/kategoriskt perspektiv?  

- Vilka insatsformer skrivs fram? 

- Kan man se att exkludering/inkludering förekommer? 

 

Vilka diskurser görs synliga i åtgärdsprogrammen? 

- Vilka diskurser är framträdande i åtgärdsprogrammen? 

- Vad blir följden av diskursernas påverkan? 

- Hur positioneras eleven? 

Urval  

Det material vi analyserar består av 36 stycken åtgärdsprogram hämtade från två grundskolor 

i olika kommuner belägna i Västsverige. Vi har fått tillåtelse att anonymisera och kopiera 
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dessa dokument. Åtgärdsprogrammen tillhör samtliga elever i årskurserna 4-6 med 

åtgärdsprogram och det är bland annat lärare, specialpedagoger och rektorer som bidrar med 

text.  

 

Orsaken till att vi valde att begränsa urvalet till årskurserna 4, 5 och 6 är att såväl 

kunskapskrav som krav på sociala färdigheter då ökar. En sammanställning av Skolverket 

(2008b) visar att lärare upplever att de ökade behoven hänger samman med dessa krav som 

ställs på eleverna i skolans vardag. Kraven innefattar bland annat självstyrning och 

självständighet som automatiskt kopplas till individuellt arbete vilket förekommer i stor 

utsträckning och ökar ju äldre eleverna blir. Detta är grunden till att vi valt att titta på 

åtgärdsprograms beskrivningar av elever i behov av särskilt stöd i just åldrarna 10-13.  

Insamling av det empiriska materialet  

Vi kontaktade två skolor i Västsverige belägna i två olika kommuner, en skola på 

landsbygden och en centralt placerad skola i staden. Vi bad om att få anonymisera och 

kopiera dokumenten tillhörande elever med åtgärdsprogram i årskurserna 4-6. När vi 

kontaktade skolorna var vi noga med att informera om att dokumenten skulle avidentifieras, 

så att varken skola, elev eller lärare skulle kunna kännas igen genom studien.  Vi poängterade 

dessutom att åtgärdsprogrammen inte skulle användas för att jämföras med varandra, utan 

betraktas som en och samma grupp för att upptäcka mönster vad gäller elevers 

skolsvårigheter.  

Etiska ställningstaganden  

Insamlingen av det empiriska materialet gick problemfritt. Lite häpna överraskades vi dock av 

att vi själva fick ansvara för avidentifieringen i dokumenten utan någon som helst kontroll av 

skolan. Vi hade föreställningen om att det skulle råda betydligt större försiktighet och 

sekretess gällande dessa handlingar. Åtgärdsprogram är visserligen ett offentligt dokument 

men eftersom textmaterialet kan vara av känslig karaktär då det handlar om elevers 

svårigheter och problematik krävs både stor omtanke och respekt. 
 

Vetenskapliga rådet (2011) framhåller att forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all 

forskningsetik. Varje forskare har det yttersta ansvaret att själv se till att forskningen är 

moraliskt acceptabel och av god kvalitet. Forskning skall utföras med hänsyn och respekt för 

människovärdet och de rättigheter och grundläggande friheter som en människa har.  I vår 

studie har vi tagit hänsyn till samtliga berörda i dokumenten genom att individer och skolors 

konfidentialitet skyddats. Vi vill framhålla att det inte är individerna i åtgärdsprogrammen 

som skall analyseras utan fokus ligger på de beskrivningar som görs om elevers 

skolsvårigheter samt hur dessa framställningar står i relation till de diskurser som råder.  

Genomförande, giltighet och tillförlitlighet  

Syftet och de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna genomsyrar studien genom att 

vi antagit ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt i granskningen av vår empiri. Vi 

ser formuleringarna i åtgärdsprogrammen som diskursiva representationer påverkade av sin 

omgivning och analysens fokus hamnar därmed på hur eleverna och deras behov 

representeras i dokumenten och vilka diskurser som ligger till grund för dessa 

representationer. Diskurser och diskursordningar syftar till att problematisera och utmana, 

därav vårt försök att synliggöra vilka dominerande mönster som visar sig som de mest 

framträdande i åtgärdsprogrammen. 

 

Omfattningen av det empiriska materialet har inneburit att vi varit tvungna att begränsa 

studiens perspektivval.  För att kunna kategorisera de diskursiva beskrivningarna i 
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åtgärdsprogrammen valde vi att använda oss av Perssons (2008) modell med 

relationella/kategoriska perspektiv. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att se på hur 

beskrivningarna i åtgärdsprogrammen påverkas av den mall och de rubriker som skolorna 

använt sig av. Det har vi således valt bort. Däremot har vi kunnat påvisa hur rådande diskurser 

tar sig uttryck i de formuleringar som skrivs fram och vad de leder till.  

 

Analysprocessen inleddes med att vi orienterade oss i texterna och försökte identifiera och 

kategorisera de beskrivningar som skrevs fram gällande elevens behov och de åtgärder som 

skulle vidtas. Vidare sökte vi efter formuleringar och textsammanhang som synliggjorde de 

diskurser som påverkat textens innehåll samt hur elever positioneras i materialet. Studiens 

empiri granskades åtskilliga gånger för att vi inte skulle låsa fast oss vid vad vi först kunde se 

som det dominerande mönstret. För att dels kunna möjliggöra en kvalitetsbedömning av 

resultatet och dels belysa våra tolkningar har vi varit generösa med citat från det empiriska 

materialet (Sahlin, 1999). Vi anser att studien genomförts med noggrannhet och har god 

tillförlitlighet i och med att de tolkningar vi gjorde hela tiden sattes i relation till studiens syfte 

och teoretiska utgångspunkter. Huruvida studiens resultat bidrar till teoretisk tillskott till 

forskningsområdet tar vi upp i studiens diskussionsdel.  
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Resultat och Analys 
 

Enligt Persson (2008) är det främst två kategorier som används för att beskriva elevers 

svårigheter i skolan, vilka ligger till grund för huruvida en elev ska få särskilt stöd eller inte. 

Vi använder oss av dessa kategorier, allmänna inlärningsproblem och socioemotionella 

problem när vi skriver fram och analyserar det resultat som kan utläsas ur studiens empiri. 

Vidare kommer vi att använda oss av Perssons modell med relationellt/kategoriskt perspektiv 

för att kunna kategorisera de synsätt och den förståelsegrund som motiverar utformningen av 

de insatser som skall vidtas. Med hjälp av diskursanalys studerar vi sedan språket i 

åtgärdsprogrammen för att få syn på vilka bakomliggande förgivettaganden och diskurser som 

konstruerar de ”sanningar” som skrivs fram. Vi vill försöka urskilja de mönster som 

framträder i åtgärdsprogrammen för att se vad språket underförstår, förhindrar, respektive 

medför. Målet med diskursanalysen är att kartlägga sambanden mellan språkbruk och social 

praktik (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  

 

Den struktur som fanns att urskilja i åtgärdsprogrammen, som lärarna arbete utifrån, var de 

förskrivna rubriker som fanns i dokumenten. De möjligheter, det vill säga de rubrikalternativ 

som erbjöds var: Bakgrund, där orsaken till åtgärdsprogrammets upprättande beskrivs, 

Elevens starka sidor, Elevens behov, Långsiktiga mål, Kortsiktiga mål, Skolans åtgärder på 

Organisationsnivå, Gruppnivå och Individnivå samt Utvärdering/Uppföljning. 

Vad skrivs fram som svårigheter i åtgärdsprogram vilket föranleder särskilt 

stöd?  
 

Resultatet av denna studie visar att den vanligaste orsaken till särskilt stöd i 

åtgärdsprogrammen är allmänna inlärningsproblem. Av totalt 36 åtgärdsprogram kan man 

utläsa att 26 elever beskrivs ha allmänna inlärningsproblem. Nio elever beskrivs ha en 

kombination av allmänna inlärningsproblem och socioemotionella problem och hos en elev 

anses behovet enbart grunda sig på socioemotionella problem.  Resultat kan jämföras med vad 

som framkommer i en rapport från skolverket, där man kan se att allmänna inlärningsproblem 

är en mycket vanlig förekommande problembeskrivning i de senare skolåren (4-9) 

(Skolverket 2003).  

 

Nedanstående diagram visar på den fördelning av skolsvårigheterna som förekommer i vår 

studies empiri: 

 
FIGUR 2. Kategorisering och procentandel av vad som i åtgärdsprogrammen föranleder särskilt stöd. 

3% 
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Socioemotionella problem 
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Allmänna inlärningsproblem i kombination med socioemotionella 
problem 
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Kategoriseringar av beskrivningar gällande elevers svårigheter   

Tittar man på de åtgärdsprogram där allmänna inlärningsproblem skrivs fram som orsaken 

för behov av särskilt stöd kan man se att de ämnen som dominerar är läs- och skrivsvårigheter 

samt matematiksvårigheter. Inte långt därefter kommer svårigheter i engelska och endast ett 

fåtal har svårigheter i de natur- och samhällsorienterade ämnena. Citaten nedan ger exempel 

på allmänna inlärningsproblem:  

 

Klarade inte del A på Np. Skriftliga räknemetoderna addition/subtraktion.  

 

… har ej nått målen i matematik. Han kan även få svårt att nå målen i svenska.  

 

… har ej uppnått målen i matematik och svenska. … behöver mer kunskaper i 

båda dessa ämnen för att kunna gå vidare och nå målen framöver.  

… kommer att ha svårt att nå målen i matematik och engelska.  

 

… behöver mycket extra hjälp och stöd i svenska, matematik engelska och 

övriga ämnen. 

 

Vad gäller de elever som beskrivs ha socioemotionella problem i kombination med allmänna 

inlärningsproblem, eller enbart socioemotionella problem är det övervägande 

koncentrationssvårigheter som framträder. I åtgärdsprogrammen framställs eleverna ha 

svårigheter att koncentrera sig under lektionerna och fokusera på det aktuella ämnet. En 

rapport från Skolverket visar att koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande då 

undervisningen innefattar en hög andel individuellt arbete (Skolverket, 2008b).  Resultatet av 

mycket individuellt arbete kan leda till att elevers motivation minskar och de tappar fokus på 

det som skall göras. Vidare påvisas att även en högljud och rörlig klassrumsmiljö kan ha 

negativ verkan på elevers koncentrationsförmåga. En annan orsak som beskrivs ligga till 

grund för socioemotionella problem är svårigheter att samspela med andra och/eller ett 

oberäkneligt humör som ofta tar sig uttryck i utåtagerande handlingar (Skolverket, 2008b).  

Av de tio elever som beskrivs ha socioemotionella problem är det nio elever som beskrivs ha 

en kombination av koncentrationssvårigheter/sociala problem och allmänna 

inlärningsproblem. Endast hos en elev låg enbart koncentrationsvårigheter till grund för 

åtgärdsprogrammets upprättande. Nedanstående citat påvisar hur socioemotionella problem, 

såsom koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter, framträder i åtgärdsprogrammen. 

Dessa exempel är både beskrivna svårigheter och mål.    

 

... svårt att koncentrera sig en hel lektion. När koncentrationen tryter går han 

gärna på toaletten eller går och dricker.   

 

… okoncentrerad och lyssnar inte på information eller de genomgångar som 

läraren ger.  

 

… har svårt att se sin egen del i de konflikter som uppstår och behärska sitt 

humör.  

 

… behöver mogna i sin sociala utveckling och ta situationer med ansvar och 

moget språk.  

 

… behöver träna upp förmågan att koncentrera sig på det vi jobbar med under 

lektionerna, att lyssna på instruktioner och följa med på genomgångar.  
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Hur formuleras de insatser som skall vidtas i åtgärdsprogrammen? 

Kategoriskt perspektiv 

Insatser som beskrivs i åtgärdsprogrammen gällande allmänna inlärningsproblem innebär 

bland annat att anpassa material och hjälpmedel, samt att sätta upp mindre delmål för eleven. 

Vidare beskrivs strategisk placering i klassrummet samt tät återkoppling, uppmuntran och 

feedback från lärare som lämpliga åtgärder. Samtliga av dessa lösningar har vi kopplat till det 

kategoriska perspektivet eftersom vi ser att insatserna är centrerade till den enskilda eleven 

och inte innebär någon förändring i vare sig utformning av miljö eller undervisning. Vi vill 

dock poängtera att detta är vår tolkning. Åtgärderna skull även kunna förstås ur ett relationellt 

perspektiv, men eftersom lärarna har skrivit in åtgärderna under rubriken Individnivå kopplar 

vi det till det kategoriska perspektivet. Om lärarna däremot hade skrivit in lösningarna under 

rubrikerna Gruppnivå och/eller Organisationsnivå i dokumenten hade det relationella 

perspektivet framträtt istället. Nedanstående citat visar hur insatsbeskrivningarna kan kopplas 

till det kategoriska perspektivet:  

 

 Anpassat, tydligare läromedel 

 

Har anpassade uppgifter både i mängd och svårighetsgrad. Han kommer även 

att ha tillgång till träningsprogram i engelska på dator. I matematiken får … 

arbeta i sin egen takt för att han ska förstå vad han gör.  

 

 Skolan har beställt inläst läromedel i SO/NO. 

 

Placering med kamratstöd i klassrummet.  

 

Bra placering i klassrummet.  

 

Lugn placering i klassrummet som även går att skärma av vid behov 

 

Stöd i undervisningen under skoldagen.  

 

Extra stöd av pedagogerna i klassrummet.  

 

Uppmuntran när han lyckas.  

 

Ge … starthjälp i början av lektionen.  

 

Vidare när det gäller insatser kring allmänna inlärningsproblem kan man utläsa att det i stor 

utsträckning rör sig om färdighetsträning i ämnet både i skolan och i hemmet i form av läxor. 

Enskild hjälp av speciallärare eller undervisning i liten grupp är också en vanligt 

förekommande åtgärd som beskrivs i dokumenten. Enligt Perssons (2008) kan även dessa 

insatser relateras till det kategoriska perspektivet eftersom stödet organiseras utanför klassens 

ram och eleven lyfts ut ur ordinarie undervisning. Den kvalificerade hjälpen är genom dessa 

insatser direkt kopplad till den enskilda eleven och ansvaret för stödet ligger hos 

specialläraren. Persson (2008) belyser att traditionen för specialpedagogik återfinns i det 

kategoriska perspektivet. Genom de exkluderade åtgärderna som beskrivs i vår studies empiri 

kan vi se hur denna tradition lever kvar i praktiken, där man fortfarande i stor utsträckning 

finner lösningarna på individnivå. Följande citat visar hur det kategoriska perspektivet 

överensstämmer med dessa insatsbeskrivningar: 
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 … jobbar i liten grupp i engelska och matte.  

 

… undervisning i matematik och svenska i liten klass med lugn omgivning och 

tydlig struktur. 

  

Läsning i klassrummet varje dag.  

 

Läsa texter och kunna återberätta det som du läst.  

 

 … får extra träning i matte, engelska och svenska hos spec.lär. varje dag.  

 

 … träffar spec.lär 3 ggr/v. 

 

 Speciallärarundervisning i svenska.  

 

Samverkan med hemmet: Träna berättelseskrivning och 

multiplikationstabellerna.  

  

Samverkan med hemmet: Läsa lite hemma varje dag. Träna in alfabetet och 

multiplikationstabellerna.  

 

De socioemotionella problemens insatser består i stor utsträckning av att eleven själv ska ta 

ett större ansvar och försöka fokusera bättre under lektionstid. Detta kan placeras in i det 

kategoriska perspektivet där eleven ses som enskild bärare av problemen (Persson 2008). 

Nedan följer exempel på beskrivningar för insatser vad gäller socioemotionella problem: 

 

… behöver träna upp förmågan att koncentrera sig på det vi jobbar med under 

lektionerna, att lyssna på instruktioner och följa med vid genomgångar.  

 

Att vara koncentrerad på ämnet vi för tillfället arbetar med.  

 

Ta ansvar för att sitta med sina arbeten och fokusera…   

 

Relationellt perspektiv 

Det perspektiv som dominerar de beskrivningar som görs i åtgärdsprogrammen är av 

kategoriskt slag. Det relationella perspektivet framträder endast vid enstaka tillfällen i 

dokumenten och då handlar insatserna om att åstadkomma en strukturförändring på 

gruppnivå. I det relationella perspektivet är det viktigt att se till vad som sker i förhållandet, 

samspelet och/eller interaktionen mellan olika aktörer (Persson, 2008). Nedan följer de 

exempel vi kunde identifiera i enlighet med det relationella perspektivet: 

 

Samarbetsövningar som ingår i den dagliga undervisningen i klassen.  

 

Samtal i klass om hur man är som kamrat. 
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Hur påverkas språket i åtgärdsprogrammen av rådande diskurser? 
 

Genom att vi använder en diskursanalys som ram för vår undersökning kan vi se vad det i vår 

studie råder kamp om. Vad tas för givet i åtgärdsprogrammen och hur kan man se 

fördelningen av diskurser?  

 

Språkbruket i åtgärdsprogrammen  

En markör som används i åtgärdsprogrammen är: ”… tycker”. Den används för att beskriva 

elevens egen uppfattning av skolsituationen. Wahl (2007) menar att markören refereras till 

upplevelser, åsikter och attityder, vilket kan jämföras med vad som går att utläsa i 

dokumenten. Nedan följer exempel från åtgärdsprogrammen:  

 

… tycker att det går bra med läsningen. … tycker att det är bra att få gå till 

speciallärare för att få extra hjälp med läsningen.  

 

… tycker att det är jobbigt att skriva med små bokstäver för han är mest van att 

skriva med stora.  

 

… tycker att det kan bli stressigt för att han känner att han inte hinner med alla 

sina arbetsuppgifter.  

 

… tycker också att det går bättre med matematiken men det är en hel del som är 

ganska svårt.  

 

 … tycker det är roligt att få gå till speciallärare för att få extra hjälp.  

 

Hur vet vi att det är eleven som tycker detta? I och med att man ofta talar om eleven i tredje 

person (han/hon eller namnet), i dessa dokument kan man undra på vilket sätt eleven fått 

”tycka”. Eleven skall få vara delaktig i åtgärdsprogrammet, men vi kan inte riktigt se hur när 

vi granskar dessa dokument. Är det elevens egen upplevelse av situationen som faktiskt står 

att läsa eller är den konstruerad i sitt sammanhang? I och med att dokumentet är personligt 

söker man kanske omedvetet lösningen hos eleven? Genom att eleven ”tycker” att något är 

jobbigt, svårt, skönt och så vidare bekräftar man då att svårigheten står att finna på 

individnivå, i och med att eleven själv tycker så? Det betyder i så fall att man inte i första 

hand söker uppkomsten till problemet på grupp- eller organisationsnivå. Detta i sin tur är 

kanske orsaken till att vi inte ser så många lösningar på just dessa nivåer. 

 

Citaten visar dessutom att många elever tycker det är bra att få lämna klassrummet för att få 

enskild hjälp av speciallärare. Enligt en rapport från Skolverket framkommer att elever 

överlag är positiva till den särskiljande hjälp som erbjuds hos speciallärare (Skolverket, 

2008b). Dock tenderar eleverna att tillägna sig speciallärarens individinriktade syn på sina 

svårigheter, vilket kan medföra att insatserna påverkar elevernas självbild negativt. Den 

specialpedagogiska diskursen handlar bland annat om huruvida särskiljande eller 

inkluderande lösningar är att föredra då elever befinner sig i behov av särskilt stöd. 

Traditionen för specialpedagogisk verksamhet ligger historiskt i det kategoriska perspektivet, 

men pendeln är i rörelse och vi står inför ett paradigmskifte vad gäller förståelsegrund och 

synsätt. Från ett starkt individinriktat synsätt talar diskursen för att skolan sakta men säkert rör 

sig mot ett mer grupp- och organisationsinriktat sätt, det vill säga det relationella perspektivet 

(Persson, 2008). I de åtgärdsprogram vi har granskat kan vi dock konstatera att det 

kategoriska perspektivet fortfarande dominerar skolans sätt att se på elevsvårigheter.  
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En annan markör som förekommer i åtgärdsprogrammen är: ”… är”. Wahl (2007) menar att 

någon, i detta fall den som bidrar med text i åtgärdsprogrammen, påstår att eleven är på ett 

visst sätt.  Denna markör förekommer nästintill bara i beskrivandet av elevers starka sidor. 

Detta kan härledas till den specialpedagogiska diskursen med det kategoriska perspektivet i 

ena vågskålen och det relationella i den andra. Författarna relaterar elevens starka sidor till 

personliga egenskaper och endast i denna del av åtgärdsprogrammet används markören på 

detta distinkta sätt. Asp-Onsjö (2006) menar att det finns en risk för att eleven tar den identitet 

som texten erbjuder. I och med att producenten har makten över texten och är med och ”gör” 

eleven kan vi se den maktdiskurs som råder inom skolans dokumentationspraktik. Vad som är 

sant eller falskt styrs enligt Foucault (1993) av politics of truth, med andra ord de olika 

maktrelationer som finns i skolan.  

 

Vidare kan vi se hur markören ”… har” framträder i dokumenten och nyttjas flitigt för att 

beskriva elevens situation. Enligt Wahl (2007) innebär detta att författaren distanserar sig från 

den beskrivning som görs. Markören refererar alltså till något eleven besitter. Återigen kan vi 

se hur eleven och dennes behov framställs utifrån ett individfokuserat synsätt. Citaten nedan 

ger exempel på detta: 

 

… har inte befäst addition, och subtraktionstabellen ännu. 

 

… har svårt att klara av de ökade kunskapskraven… 

 

… har svårt att arbeta självständigt en längre stund… 

 

… har inte nått målen… 

 

… har stora brister i… 

 

Det kan ifrågasättas om eleven verkligen ”har” det som texten säger eller är det en 

konstruktion skapad av författarna? Vem är det som gör denna bedömning och på vilka 

grunder? I studiens empiri kunde inte detta tydligt utläsas. Som läsare kan man därmed enbart 

se det som står skrivet och texten tolkas i och med det som den enda sanningen. Varför inte 

använda sig av uppvisar eller verkar ha för att beskriva fram problemet. Dessa markörer 

skulle ge en förståelse för att det är en tolkning som gjorts och inte en fast sanning.   

 

En annan ofta förekommande markör är: ”… behöver”. Även denna markör kan relateras till 

det kategoriska perspektivet. Markören används nästan enbart i de delar där man formulerar 

sig kring elevens behov. Här kan vi se hur författarna återigen tar sig makten att formulera 

vad som är ”rätt” och ”riktigt” för den enskilda eleven. Text uppkommer alltid i relation till 

sin omgivning som i sin tur påverkas av en mängd komplicerade faktorer (Bartholdsson 2007, 

Börjesson och Palmblad 2003, Granath 2008, Vallberg Roth och Månsson 2006, Asp-Onsjö 

2011). I åtgärdsprogrammen kan vi se hur maktperspektivet som faktor tydligt påverkat 

textproduktionen. Exempel på hur detta framträder i åtgärdsprogrammen kan man se i citaten 

som följer: 

 … behöver få sin undervisning i matematik och svenska i liten klass… 

 

… behöver också träna på stavning av vanliga ord… 

 

… behöver ha lugn och ro för att arbeta bra.  
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Behöver träna mer på grunderna inom matematiken… 

 

… behöver läsa lite varje dag… 

 

… behöver en lugn arbetsmiljö… 

 

… behöver komma till ro med sig själv. 

 

I dokumenten har författarna valt att använda sig av markören behöver för att beskriva 

elevens behov. Men varför använder pedagogerna inte sig av är i behov av istället? Det är ju 

en inarbetad fras i styrdokument och läroplaner, så varför inte ta användning av den. Vidare 

kan diskuteras att man ofta skriver fram att det är eleven som behöver göra förändringar för 

att hindret skall försvinna. Vart i dessa dokumentet står det hur skolan, lärare eller miljön 

skall göra för att lösa situationen?   

 

Språkbruket i dessa åtgärdsprogram kan ge olika uppfattningar om dokumentets innebörd.   

Alla markörer som förekommer på olika ställen i åtgärdsprogrammen påverkar hur texten 

uppfattas av läsaren. Vissa markörer förekommer på fler ställen än andra i dokumenten och 

beroende på vad texten syftar till kan man säga att vissa markörer ses som mer acceptbala än 

andra. Markörerna bidrar till att förstärka den identitetskonstruktion som dokumenten 

erbjuder. Åtgärdsprogrammets skall fungera som ett dokumentationsverktyg och en 

kvalitetssäkring (Skolverket, 2008a). Dock kan vi se hur en underliggande funktion tar plats i 

form att eleven styrs och förväntas styra sig själv åt ”rätt” håll. I åtgärdsprogrammen blir 

såväl den suveräna som den disciplinära styrningen synlig (Foucault, 2003). Den suveräna 

och synliga styrningen figurerar i form av åtgärdsprogrammets egentliga syfte och funktion i 

samverkan med skolans mål och riktlinjer. Den disciplinära tekniken, det vill säga de 

osynliga ramarna, uppenbaras genom åtgärdsprogrammets blotta existens. Genom att 

innehållet genomsyras av den kunskap och sociala färdigheter som en ”normal” elev bör 

besitta görs eleven till ”onormal” och avvikande från normaliteten. Nilholm och Alm (2010) 

framhåller att skolan ska se naturlig variation och elevers olikheter som en tillgång i 

klassrummet och inte klassificera elever utifrån den normativa bas som är så starkt förankrat i 

vårt samhälle.  I dokumenten kan vi se hur speciella miljöer skapas för speciella elever då 

insatserna ofta handlar om exkluderande åtgärder såsom undervisning i liten grupp eller 

enskild hjälp hos specialläraren.  

 

Diskursordningen i åtgärdsprogrammen  

Resultatet av denna undersökning visar hur fördelningen av diskurser uppträder i 

åtgärdsprogrammen. I studien kan vi se hur elevsvårigheter framställs i skolans 

dokumentation. Därigenom synliggörs den diskurs och det synsätt som råder kring särskilt 

stöd i skolan. Börjesson och Palmblad (2007) understryker att diskurs är ett ”bestämt sätt” att 

tala om och förstå världen eller en företeelse i den. ”Ett bestämt sätt” har dessutom ramar för 

vilka presentationer som kan göras. I åtgärdsprogrammen kan vi se presentationer som kan 

betraktas både sanna och osanna utifrån diskursen. Idag är den vedertagna synen att elever 

befinner sig i behov av särskilt stöd och inte med behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008b). 

Svårigheten skall behandlas på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Ordbytet från 

elever med behov till elever i behov skulle föranleda ett perspektivskifte där fokus skulle 

flyttas från individen till att behandla alla nivåer, såväl individ- som grupp- och 

organisationsnivå (Skolverket, 2008b). Vi kan dock se att syftet med ordbytet ännu inte 

förankrats till fullo i dokumentationspraktiken.  Beskrivningar i de åtgärdsprogram som vi har 

granskat visar enligt vår tolkning att behov och insatser generellt ligger på individnivå.  
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De socioemotionella problem som beskrivs i åtgärdsprogrammen förekommer ofta i 

kombination med allmänna inlärningsproblem. De socioemotionella problemen lyfts dock 

främst i delarna lägesbeskrivning, bakgrund eller behov. I delarna mål och åtgärder framgår 

det inte alls lika tydligt hur insatserna skall utformas för att lösa dessa problem.  De lösningar 

som anges är dessutom vaga och diffust beskrivna. Även om författarnas intension är att 

beskriva elever i behov så uppfattar vi som läsare av texten elever med behov. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som dominerar lösningarna i dokumenten är 

insatser på individnivå. De åtgärder som skall behandla hur man på grupp- och 

organisationsnivå ska handla framgår inte alltid. Under de förskrivna rubrikerna Gruppnivå 

och Organisationsnivå saknas det ibland helt någon text. Kanske kan det tolkas som oklart 

gällande hur man skall formulera sig kring dessa nivåer? I ett flertal dokument kopplar man 

Organisationsnivå till hur klassen ser ut och vilka resurser man har och på Gruppnivå hur 

många andra elever det är som också är i behov av särskilt stöd. Dessa förskrivna rubriker 

påverkar därmed hur texten uppfattas och så även vår tolkning av vad som kan ses som 

relationellt/kategoriskt.     

 

Diskursen vad gäller en skola för alla uppenbarar sig tydligt i åtgärdsprogrammen genom att 

det förekommer både inkluderande och exkluderande insatser. Om man ser utifrån visionen en 

skola för alla ska samtliga insatser vara inkluderande. Dock kan vi i åtgärdsprogrammen se att 

exkludering, i form av att elever ska gå i väg till speciallärare, är en vanlig förekommande 

åtgärd. Andra mer subtila exkluderingssätt är ”strategisk placering” i klassrummet. Persson 

(2008) menar att differentiering blir nödvändig på grund av den heterogenitet som 

förekommer i skolklasserna. Det finns ett glapp mellan ideologi och praktik och det glappet 

kan tydligt urskiljas i vår studie.  

 

Diskursen kring elevers rätt till delaktighet och inflytande blir också synlig i 

åtgärdsprogrammen. Enligt såväl den tidigare som nuvarande läroplanen (Lpo94, Lgr11) skall 

skolan arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt där eleven har möjlighet att påverka sin 

skolsituation. I det material som vi granskat kan vi se att det uteslutande består av 

elevbeskrivningar i tredje person, det vill säga man använder sig av ”hon”, ”han” eller elevens 

namn genomgående i hela dokument. Detta faktum synliggör maktdiskursen, där det är 

författarna som besitter rätten och makten att formulera sig kring eleven och dennes 

svårigheter i åtgärdsprogrammen. De formuleringar som görs kan betraktas som både 

medvetna och omedvetna från författarnas sida. De medvetna består av de regler och ramar 

som utgörs av läroplan och kursplaner. De formuleringar som görs omedvetet grundar sig i 

den kultur som råder på den enskilda skolan. De förhållningssätt en skola har och hur man ser 

på elever i behov av särskilt stöd påverkar dokumentationsbeskrivningarna. Oavsett hur 

professionell en lärare är så kvarstår det faktum att man påverkas av en diskursiv omgivning, 

vilket innebär att elevbeskrivningar aldrig kan ses som helt neutrala (Asp-Onsjö, 2006). Därav 

kan det som står i ett åtgärdsprogram aldrig betraktas som den enda och ”rätta” sanningen. Vi 

är väl medvetna om att ”sanningen” konstrueras av såväl författare som mottagare av texten. 

Vår tolkning av textens budskap är därmed bara en ”sanning” och vi är medvetna om 

möjligheten att andra skulle kunna tolka samma innehåll annorlunda.  
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Diskussion 
 

Det grundläggande målet med vår diskursanalytiska studie är att undersöka hur 

skolsvårigheter och särskilt stöd framställs i skolans dokumentation och vilka konsekvenser 

det medför. Genom att ha granskat ett antal åtgärdsprogram försöker vi synliggöra diskurser 

och den maktkamp om vilka värderingar som ska råda i skolan. Skolans värld och verksamhet 

präglas av dokumentation och entydiga bedömningssystem som utgör en synlig och osynlig 

kontroll av skolans elever. Den mål- och resultatstyrda skolan leder till att komplexa 

kunskapsprocesser tenderar att minska och ersättas av kunskap som lätt kan mätas, 

kontrolleras och entydigt bedömas. Genom denna studie kan vi se tendenser på hur skolan 

klassificerar individer efter deras duglighet i relation till de mätsystem, kontrollfunktioner och 

normalitetssträvan som styr skolan och påverkar hela vårt samhälle. En rapport från 

Skolverket (2008b) visar att den ökade graden av individualisering och eget ansvar också 

påverkar skolans uppdelning och klassificering av elever. 

 

Anledningen till varför socioemotionella problem inte skrivs ut lika tydligt under insatserna i 

åtgärdsprogrammen som allmänna inlärningsproblem kan bero på att kunskapsutveckling 

prioriteras framför den sociala utvecklingen. Det märks tydligt att skolan lägger stort fokus på 

de mål eleverna skall uppnå. En annan bakomliggande orsak till att socioemotionella problem 

får så lite utrymme i åtgärdsprogrammen kan vara den diskurs och det synsätt som råder kring 

särskilt stöd i skolan. Ständigt betonas vikten av att se elever i behov av särskilt stöd och att 

behoven skall ses i ett vidare perspektiv där hela elevens situation tas i beaktning. 

Socioemotionella problem kan då innebära ett dilemma eftersom det kan upplevas svårt att 

skilja på problemen och elevens personliga egenskaper. För att slippa konfronteras med detta 

problem görs helt enkelt ett medvetet eller omedvetet val från författarnas sida att enbart lyfta 

socioemotionella problem i förbifarten och lägga krutet på allmänna inlärningsproblemen som 

är ”lättare” att identifiera och åtgärda. Det kan dock diskuteras huruvida åtgärderna egentligen 

syftar till de allmänna inlärningsproblemen. De vanligaste argumenten är att lärarna upplever 

att de inte kan tillgodose eleven och dennes behov inom ramen för sin undervisning eller att 

eleven bromsar klassen. Ett argument som inte belyses alltför ofta är att särlösningar är till för 

att ”ta hand om” elever som läraren inte klarar av (Nilholm, 2007). Är de exkluderande 

lösningarna i själva verket till för att lösa situationen kring de socioemotionella problemen 

och det faktum att eleven inte platsar i den form av undervisning som bedrivs?  

 

Mehan (1992) har studerat motiven till behov av specialpedagogiska åtgärder och menar att 

individuella egenskaper har betydelse men skolans organisation, kultur, elevantal och 

klasslärarnas krav på avskiljning betyder mer. Utformningen av särskilt stöd kan således ses 

som resultatet av dels den enskilda elevens behov och dels skolans behov av sortering och 

avskiljning. Är det kanske så att lärarna upplever att de inte har någon möjlighet tillgodose 

elevernas behov inom ramen för klassrummet utifrån de förutsättningar som finns? Vidare 

lyfter Mehan (1992) att positivt laddade benämningar såsom ”hjälp” och ”stöd” legitimerar 

dessa exkluderande åtgärder. Även detta kan diskuteras. Vi anser att alla elever behöver hjälp 

och stöd på olika sätt i skolan, så varför är dessa ord så laddade? Nilholm (2007) beskriver 

elevers olikheter som en del av den naturliga variationen, dock verkar det råda tabu kring 

dessa ord som bekräftar dessa olikheter.  

 

En tanke som slagit oss är att lärare kanske misstolkar intentionerna med en skola för alla och 

därmed även utformningen och innehållet av åtgärdsprogrammen? Lösningar skall enligt 

visionen behandla såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå men ändock kan man se 

hur fokus ligger på individnivå i de åtgärdsprogram vi granskat. Den tolkning vi gjort visar att 
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oavsett vilken problematik som ligger till grund i dokumenten så framträder det kategoriska 

perspektivet som dominerande. Kanske är det författarnas intention att utgå från det 

relationella perspektivet men det mynnar till slut ändå ut i det kategoriska i och med att 

insatserna generellt behandlar den enskilda individen. Ett kategoriskt synsätt på elevers 

särskilda utbildningsbehov verkar alltså fortfarande råda i skolan. 

Diskussionen om vilka markörer som är lämpliga i dessa dokument kanske aldrig står att 

finna, i och med att åtgärdsprogrammet är knutet till enskilda individer och inte till en grupp, 

klass eller skola. Varför är åtgärdsprogrammet egentligen ett personligt dokument om 

grundtanken är att vi skall behandla alla nivåer, individ, grupp och organisation när vi söker 

orsaken till uppkomsten av problemet? Om vi ska fortsätta att använda detta 

dokumentationsverktyg måste vi verkligen börja titta på hur språket konstruerar, ”gör” och 

påverkar individerna i dokumenten, positivt och/eller negativt. Frågan vi ställer oss är: finns 

det egentligen några markörer som säger sanningen? Och är det möjligt att producera en helt 

neutral och saklig text då man formulerar sig i ett åtgärdsprogram?  Enligt Asp-Onsjö (2006) 

är det omöjligt eftersom vi oundvikligt påverkas av en mängd faktorer och diskurser i vår 

omgivning. Det vi måste göra är att blir medvetna om det och tänka på hur vi uttalar oss och 

hur vi dokumenterar i skolan. Omdömen och betyg samt dokumentation skall göras i samtliga 

ämnen i skolan och därmed är det av oerhörd stor vikt att det inte råder några tvivel om hur 

detta verktyg skall användas för att det skall fylla sin funktion. Pedagogerna måste känna sig 

säkra i den skriftliga dokumenteringen eftersom den skall vara en naturlig och ständigt 

pågående process i skolan. I Läroplanen (Lpo94, Lgr11) står att läsa att dokumentationen som 

görs skall kunna visas för elev och hem samt rektor. Därmed är det är flera personer som skall 

göra tolkningar av samma dokumentationstext. Åtgärdsprogrammets blotta existens medför 

många komplikationer men mycket gott kommer givetvis ur dem också. Det som skolan 

måste göra är att fortsätta arbeta och utveckla detta verktyg så att det blir ett konkret 

hjälpmedel i skolpraktiken och inte ett ”stjälpmedel”.  

 

Vidare kan diskuteras vilka bakomliggande diskurser som påverkar åtgärdsprogrammen och 

förvrängningen av vad som är ”sant”? Förklaringsmodeller till barns svårigheter säger många 

gånger mer om lärarens förhållningssätt till olikheter, rådande samhällssyn och/eller 

samhällsklimat än vad som faktiskt är barnets reella problem (Brodin och Lindstrand, 2004). 

Vi människor påverkas av de diskurser vi omges av och därmed ser vi inte verkligheten för 

vad den egentligen är (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). De ideologier som finns 

förvränger vår världsbild och skapar ett falskt medvetande och dessa outtalade ramverk utgör 

grunden för hur vi språkligt utrycker oss i elevdokumentation. En diskurs som vi anser tydligt 

framkommer i åtgärdsprogrammen är den specialpedagogiska verksamhetens funktion och 

verkan. Enligt Persson (2008) skall specialpedagogiken kliva in när den vanliga pedagogiken 

inte räcker till. Men i och med att det fortfarande råder en tvekan om hur specialpedagogiken 

skall användas på bästa sätt förekommer både inkluderande och exkluderande insatser. I 

resultatet av vår studie blir det påtagligt hur exkluderande lösningar av elever används som 

åtgärder i skolan. Många elever är positiva till att få lämna klassrummet för att få enskild 

hjälp (Skolverket, 2008b.) Detta överensstämmer även med vad som står att läsa i de 

dokument vi har granskat. Men i och med att eleverna inte är medvetna om att andra 

möjligheter till lösningar finns har de heller inget att jämföra med. Nilholm (2007) belyser att 

exkluderande lösningar kan resultera i negativa konsekvenser, om vi sorterar elever utifrån 

vad som anses ”normalt” och ”onormalt”. De elever som inte följer normalitetskurvan blir då 

avvikande. Elever som särskiljs från sin grupp kan uppleva att de känner sig isolerade och 

speciella i ett negativt avseende jämfört med de övriga klasskamraterna. Kan det vara så att 

åtgärdsprogrammen i sig gör så att pedagoger lockas att skriva in problem hos eleven 

eftersom det är ett individuellt dokument? 
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Genom de formuleringar som görs i åtgärdsprogrammen kan vi se hur texter skapar elevers 

identiteter. Författarna besitter makten, vetande eller ovetande om hur deras ord präglar 

elevens egen självbild och andras syn på eleven. Hur vi talar om och definierar saker och ting 

får konsekvenser för hur vi förhåller oss till dem (Börjesson och Palmblad, 2007). Följden av 

maktdiskursen blir att identitetskonstruktionen ger sig tillkänna då eleven tar den roll som står 

att läsa i dokumentet. I studien kan vi se hur elever positioneras i texten utifrån det 

kategoriska perspektivet. Hjälpen direktrelateras till den enskilda individen och behoven ses 

som individbundna (Persson, 2008). Traditionen för specialpedagogisk verksamhet ligger 

historiskt i det kategoriska perspektivet, men stenen är i rullning och någonstans där borta vid 

horisonten hägrar det relationella perspektivet. Ball (1991) menar att hela 

specialpedagogikens blotta existens innebär differentiering. Vad har vi idag för möjligheter att 

tillgodose allas olikheter om vi ser utifrån de ramar som finns? I ett prestationsinriktat system 

kommer det alltid finas såväl vinnare som förlorare (Persson, 2008). För förlorarna riskerar 

skolan att bli meningslös eller hämmande eftersom den blir plats för upprepade 

misslyckanden. Vi anser att det måste till förändringar vad gäller skolans hela organisation, 

vilket omfattar såväl skolans styrning, utformning och den ingrodda kultur som sitter i 

väggarna i landets skolor. Ball (1991) menar att skolans problem inte enbart är av 

organisatorisk art utan det handlar till största del om de normer, värderingar och ideologier 

som explicit eller implicit styr verksamheten i skolan. Det är först sedan dessa synliggjorts, 

analyserats och ifrågasatts som visionen om en skola för alla kan bli möjlig att realisera i 

praktiken.  

Metoddiskussion och fortsatt forskning  
 

Vårt val av diskursanalys som metod anser vi varit lämplig i förhållande till syfte och 

frågeställningar. En svårighet har dock varit att begränsa oss och inte sväva utanför studiens 

ramar. Eftersom vår studie är begränsad till att endast omfatta ett trettiotal åtgärdsprogram 

tycker vi att det hade varit intressant att analysera en större textmängd. Det skulle kunna ge en 

djupare inblick i hur elever generellt framställs i dokumentation och vilket synsätt som råder i 

landet. Studien hade även kunnat få en djupare dimension genom att intervjua inte bara lärare, 

utan också rektorer om åtgärdsprogrammets utformning och funktion. Vidare förslag är att 

också analysera vad som hände sen. Vad hände med eleverna och deras åtgärdsprogram och 

hur har det påverkat dem? Det finns många frågor som behöver svar. Vi hoppas att vi kunnat 

belysa och problematisera några aktuella frågeställningar kring åtgärdsprogrammet som 

dokumentationsverktyg, men givetvis finns det oändligt många fler att besvara. Diskursanalys 

är endast ett alternativ för att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som döljer sig i 

elevdokumentation. Vårt perspektivval har medfört att vi kunnat synliggöra några av dessa 

faktorer, men å andra sidan visar resultatet enbart den ”sanning” som går att utläsa i det 

skriva. Vi kan inte säga något om varken pedagogers, elevers eller vårdnadshavares 

uppfattningar om åtgärdsprogrammets reella funktion.  

 

Vidare kan det diskuteras hur studiens valda perspektiv relationellt och kategoriskt kan förstås 

och användas. I vår studie föll det sig naturligt, utan något medvetet val från vår sida, att 

perspektiven hamnade i varandras motsatta vågskål och det vi kunde utläsa i dokumenten 

hamnade antingen i den ena eller den andra skålen. Perspektiven kan även ses som två 

samspelande perspektiv som mer eller mindre överlappar varandra. I efterhand kan vi se hur 

ett mer medvetet val gällande hur perspektiven skulle användas hade kunnat påverka studiens 

resultat annorlunda.  
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Åtgärdsprogrammet som dokumentationsverktyg kommer sannolikt alltid att ifrågasättas 

eftersom det är ett individuellt dokument. Kanske kommer vi i framtiden få se åtgärdsprogram 

som i första hand är upprättade på organisations- och gruppnivå, där man utreder och åtgärdar 

skolans arbetsmetod och lärares sätt att utforma undervisningen istället för att behandlar den 

enskilda elevens ”behov”. För att möjliggöra en sådan förändring måste ideologin om en 

skola för alla få fotfäste i skolans praktik och strävan efter att alla elever skall mätas med 

samma måttstock måste upphöra. Det är först då vi får en skola där alla är inkluderade och vi 

kan ta vara på de variationer som finns bland skolans elever.    
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