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Abstract 
 

I dagens skola finns det många elever som är i behov av särskilda stödinsatser i form av ett åtgärds-

program. I vår strävan efter en skola för alla bör och ska ett åtgärdsprogram fylla en central funktion 

i elevens och skolans utveckling. Vårt syfte är att undersöka den synliga sidan av åtgärdsprogrammet, 

hur man arbetar och upprättar åtgärdsprogram på två skolor i Mellansverige. För att få svar på våra 

ställda frågor har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden, både i analysavsnittet och inter-

vjuavsnittet. Resultatet i vår undersökning visar på att åtgärdsprogrammen i många fall är likriktade 

och statiska, samma åtgärder och målsättningar upprättas för elever i behov av särskilt stöd. Resulta-

tet av våra intervjuer visar på att åtgärderna inte skiljer sig nämnvärt från tiden innan åtgärdspro-

grammen infördes samt att åtgärdsprogrammet inte alltid visar på den verkliga insatsen vilket tyder 

på att åtgärdsprogrammet endast ses som en dokumentation i många fall. 

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram, elever i behov av särskilt stöd 
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INLEDNING 
I grundskolans tidigare skolår finns det en tradition av att dokumentera, uppmärksamma och ge 

stödinsatser till elever i svårigheter. Ett verktyg i detta arbete är åtgärdsprogrammen som ska upprät-

tas för alla elever i behov av särskilt stöd. Ett dokument som enligt grundskoleförordningen1 ska 

utarbetas för alla elever som anses behöva någon form av speciella stödåtgärder.  

 

Vi har gått den nya lärarutbildningen i närmare nio terminer nu och under vår studietid har ett åter-

kommande begrepp varit just åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram är inte ett nytt begrepp inom den 

svenska skolan men det är långt ifrån alla som känner till det ändå. Arbetet med åtgärdsprogram väx-

te fram under 1980-talet och utgör ett exempel på den dokumentationskultur som växte fram under 

systemskiftet. Liknande dokumentation inom skolan såsom skolplan, lokal arbetsplan, verksamhets-

plan, kvalitetsredovisning, individuell utvecklingsplan är exempel på andra dokumentationer inom 

skolan som kan kännas mer eller mindre främmande och som tillhör skolans dolda vardag.2  

I och med skolans övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning under 1990-talet har ar-

betet med åtgärdsprogram lett till att större betydelse lagts på planering, uppföljning och utvärdering 

av stödet till elever med svårigheter.3 Detta är också det främsta skälet till åtgärdsprogrammen, att 

stötta, följa upp och att dokumentera de elever som är i behov särkilt stöd. Sedan januari 2001 upp-

märksammar skolverket särskilt tydligt att ansvaret att upprätta åtgärdsprogram gäller alla skolformer, 

vilket står föreskrivet i kapitlen om särskilda stödinsatser för grundskolan och gymnasiet.4  

 

Ett problem med detta är att styrdokumentens författare ofta tar för givet att alla lärare har klart för 

sig hur ett fungerande åtgärdsprogram skall se ut och vad det ska innehålla. Ytterligare ett problem är 

att lärarutbildningen inte ger några utförliga kunskaper om dessa heller varpå många nyutexaminera-

de lärare inte har någon erfarenhet av detta. Åtgärdsprogrammen är idag en stor del av skolans dolda 

vardag och de elever som är i behov av särskilt stöd är en stor grupp.5 Under sin skolgång är i varje 

fall en stor majoritet av eleverna i behov av särkilt stöd åtminstone någon gång. Detta beror dock 

helt på hur vi definierar elever i behov av särkilt stöd och även vad vi definierar som särkilt stöd vil-

                                                 
1 Grundskoleförordningen SFS 1994:1194, kap 5, 1§ 
2 Asp-Onsjö, Lisa (2006) Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborgsuniversi-
tet, s.13 
3 Skolverket (2002) Åtgärdsprogram i grundskolan – Förekomst, innehåll och användning. Göteborgsuniversitet, s.3 
4 Öhlmer, Inger (2004) Åtgärdsprogram: ett verktyg i skolans vardag. Västerås s.7 
5 Öhlmer (2004) s.9 
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ket ytterligare verkar för den problematik som kan finnas kring detta ämne.6  

 

SYFTE 
Det övergripande syftet har varit att undersöka hur man arbetar med åtgärdsprogram och hur dessa 

utformas vid två grundskolor. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur upprättas åtgärdsprogram på de lokala skolorna? Hur bedömer specialpedagogerna på skolorna 

deras nytta och ändamålsenlighet och vilka skillnader finns i deras bedömning? 

Vilket fokus har programmen – sätts elevens svårigheter in i ett sammanhang av omgivningens på-

verkan, relationer och andra faktorer och vilka skillnader finns? 

 

METOD OCH MATERIAL 
För att nå fram till uppsatsens syfte har vi använt oss dels av en jämförande analys av åtgärdsprogram 

från två grundskolor och dels för att ytterligare belysa frågorna, intervjuer med skolpersonal med 

erfarenhet av specialpedagogik och utförandet av åtgärdsprogram. De två grundskolorna vi valt för 

vår undersökning är en årskurs f-6 skola med ca 380 elever och en högstadieskola med ca 600 elever 

på en ort i mellersta Sverige. I dagens skola finns inte längre begreppen högstadieskola och mellan-

stadieskola så för att inga missförstånd skall uppstå så har vi ändå valt att tillämpa dessa två begrep 

då många fortfarande associerar mellanstadiet med årskurs 4-6 och högstadiet med årskurs 7-9. Valet  

av skolor gjordes delvis utifrån att de representerade två olika kategorier skolor och att de dessutom 

har varit våra fadderskolor under våran lärarutbildning. Vi ansåg att vi hade bra insikt i verksamheten 

på dessa skolor just på grund av detta och att det kunde hjälpa oss i arbetet med denna uppsats. Båda 

skolorna har en så kallad specialistering eller profil, där mellanstadieskolan har en miljöprofil och har 

även fått utmärkelsen ”en skola för hållbar utveckling”7. Högstadieskolan har en idrotts- och hälso-

profil där de erbjuder eleverna fem alternativ till deras skolgång: Design, hemkunskap, idrott, mu-

                                                 
6 Öhlmer (2004) s.9 
7 Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet 
med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.  ”Arbetet i en Skola för hållbar utveckling karaktärise-
ras av delaktighet samt medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling ur ett socialt, kulturellt, etiskt, estetiskt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Lärande för hållbar utveckling relaterar till aktuella frågor om hållbar utveck-
ling i närmiljön och samhället i övrigt, vilket medför att arbetet för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är en 
ständigt pågående process.” SKOLFS 2005:2 
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sik/drama samt natur/äventyr. 

 

En undersökning av åtgärdsprogram måste preciseras pga. av dess omfattning. Vi valde därför att 

arbeta med ett material som är relativt nyskrivet, dvs. ett material inte äldre än tre år. Detta på grund 

av de många nya bestämmelser som uppkommit de senaste åren och som gör att de åtgärdsprogram 

som skrevs tidigare inte är aktuella. Åtgärdsprogrammen vi valt att undersöka och jämföra är upprät-

tade för elever mellan nio och tolv år respektive tolv till femton år. 

 

Materialet för våran jämförelse består av trettioåtta åtgärdsprogram från vardera av de två grundsko-

lorna. Urvalet av dessa samt antal har skett av de specialpedagoger som vi varit i kontakt med utifrån 

deras eget tycke för att vår undersökning skulle få en så bra och naturlig spridning som möjligt. Ing-

en källkritik behövs i undersökningen då vi inte är ute efter att ta reda på sanningshalten i åtgärds-

programmen utan ta reda på dess innehåll. 

 

Vi valde att dela in vår undersökning av åtgärdsprogrammen i analyskategorierna, vilka problembe-

skrivningar innehåller åtgärdsprogrammen? Hur och i vilken omfattning beskrivs elevens positiva 

egenskaper? Hur och i vilken omfattning beskrivs elevens skolsituation? Vilka slags målsättningar 

och åtgärder pekas ut? Dessa valdes på grund av att de dels svarar mot vårt syfte och våra frågeställ-

ningar samt att de ger en ingående bild av de fakta ett åtgärdsprogram innehåller/ska innehålla. 

 

Åtgärdsprogrammen har analyserats med en kvalitativ metod där vi tolkat materialet för att få fram 

en generell bild, på vardera skolan, på de skilda analyspunkterna. Enligt Patel och Davidsson utmärks 

den kvalitativa metoden av ett helhetsperspektiv, vilket passar vårt syfte med undersökningen. Helhe-

ten är viktig för att man ska kunna förstå och se sambandet mellan olika delar i den kvalitativa meto-

den, vilket inte ska förväxlas med de matematiska samband som studeras i ett kvantitativt tillväga-

gångssätt.8 Vi valde att dela upp åtgärdsprogrammen i två kategorier. Kunskapsrelaterade problem så 

som bristande kunskap i matematik eller liknande och i koncentrationssvårigheter och socioemotio-

nella problem som skoltrötthet, skolk och liknande. Denna uppdelning gjordes utifrån att det var de 

två största kategorierna samt att analysen av åtgärdsprogrammen blir lättare för läsaren att följa. Mal-

larna till åtgärdsprogrammen finns som bilaga 2 och 3.   

                                                 
8 Patel & Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Studentlitteratur: Lund 
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De sekretess- eller etiska problem som har funnits när det gäller åtgärdsprogrammen och de elever 

som de handlar om har lösts genom att alla namn i åtgärdsprogrammen ströks över innan vi fick 

tillgång till dem.   

 

Förutom analys av åtgärdsprogram har vi även intervjuat en specialpedagog från vardera skolan ut-

ifrån ett ostrukturerat kvalitativt tillvägagångssätt. Eftersom denna studie av åtgärdsprogram är en 

kvalitativ undersökning, valde vi därför en öppnare intervjuform med frågor (bilaga 1) som vi sedan 

resonerade kring med respondenten. Detta gjordes i vad som mer kan liknas vid ett samtal mer än en 

regelrätt intervju. Frågorna i bilaga 1 använde vi mest som stödpunkter för egen del för att vi ville 

vara säkra på att få med allt som vi hade föresatt och inte som någon mall för hur samtalet/intervjun 

gick till. Vi anser att intervjuformen passar oss och vårt arbete bättre än om vi valt att genomföra en 

mindre enkätstudie. Under intervjun som vi båda medverkade vid valde vi att dokumentera de upp-

gifter vi fick fram genom att skriftligt anteckna. Vi hade i förhand bestämt intervjuns frågor och i 

vilken följd de skulle ställas. Vår utgångspunkt med intervjun var att få en inblick i skolornas tankar 

om och sätt att arbeta med åtgärdsprogram. Vi ville öka vår kunskap och förståelse för lärarna som 

arbetar med åtgärdsprogrammen och även se vilka skillnader som är utmärkande för vardera skola 

utifrån specialpedagogernas sätt att berätta.  

 

Den forskning som vi använt oss mest av och som har gett oss mycket hjälp och förståelse är skriven 

av Inger Öhlmer och heter Åtgärdsprogram: ett verktyg i skolans vardag. Öhlmer är fil.mag med beteende-

vetenskaplig inriktning och har mångårig erfarenhet som lärare inom olika skolformer och på olika 

stadier. 
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BAKGRUND 
 

Begreppsdefinition 

Längre ner presenterar vi begrepp som är av betydelse för vår undersökning.  Vår mening är inte att 

ge en heltäckande definitioner av begreppen utan istället visa på hur vi använder begreppen i under-

sökningen. 

Lisa Asp Onsjö beskriver begreppet ”elev i behov av särskilt stöd” i boken Åtgärdsprogram – ett 

dokument eller verktyg? 

Elev i behov av särskilt stöd: Begreppet är något svårdefinierbart beroende på att behovet av stöd är kontextbun-

det och uppstår under särskilda förhållanden. I vissa fall kan en elev som i ett sammanhang definieras som en elev 

i behov särskilt stöd under andra förhållanden fungera väl i sin klass utan något stöd. För andra elever kan beho-

vet av särskilt stöd vara en förutsättning för deltagande i skolan under alla omständigheter. 9 

Larsson - Swärdh beskriver i sin bok Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd begreppet ”elever 

i behov av särskilt stöd” så här:  

Barn som av personalen i förskola och skola uppfattas ha sådana svårigheter att det finns risk för att deras 

utveckling hämmas inom något område, fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller socialt.10  

 

Relationell, kategoriskt och punktuellt perspektiv 

I ett åtgärdsprogram är det vikigt att ta tillvara på elevens behov, dess styrkor och förmågor. Att in-

neha en helhetssyn på hela elevens situation. Enligt Persson kan specialpedagogiken ses ur två olika 

perspektiv.  Det ena är det så kallade kategoriska perspektivet där elevers svårigheter förklaras som 

konsekvenser av dåliga hemförhållanden, kognitiva svårigheter m.m. ”Svårigheterna kan antingen 

vara medfödda eller på annats sätt individbundna.”11  Detta synsätt menar Persson leder till ett segre-

gerat arbetssätt. Det andra perspektivet är det relationella perspektivet där själva grunden flyttas från 

en diagnos- och individbunden syn på svårigheter till svårigheter i skeenden i samspelet mellan dem 

som arbetar med problemet. Förändringar bör ske långsiktigt och framförallt i elevens omgivning 

                                                 
9 Asp-Onsjö, (2006 ) s.16-17 
10 Larsson - Swärdh , G (1999) Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur s.6 
11 Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken – motiveringar, genomförande och konsekvenser. 
Institutionen för specialpedagogik, Göteborgsuniversitet, s.31 
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och inte hos eleven själv. Med ett sådant perspektiv finns förutsättningar för ett integrerat arbetssätt. 

Ser man eleven ur det punktuella perspektivet ser man främst till elevens förmågor och sedan hur 

dessa ter sig i handling. Ser man på en elev i behov av särskilt stöd ur detta perspektiv så söker man 

efter problemet hos eleven och inte dess relation med omgivningen.12  

 

Historik och styrdokument 

Under 1950- och 1960-talen var differentieringstankar typiska i den svenska skolan. Skolan hade ett 

segregerande tankesätt om elever med svårigheter. Specialklasser fanns tillgodo på många skolor runt 

om i landet. Utredningen gick till på så sätt att läraren uppmärksammar först elevens svårigheter och 

sedan tar kontakt med skolans psykolog. Psykologen testar i sin tur eleven och diagnosen visar sedan 

i vilken klass hon ska placeras i. De elever som avvek från det ”normala” placerades i en annan grupp 

än den som ansågs vara normen för hur en elev borde och skulle vara. Även testerna visade på en 

klar segregationstanke, då terminologin ofta varit idiot, dum, utvecklingsstörd, utvecklingshämmad, 

mentalt retarderad och förståndshandikappad. Eleverna fick hjälp med sina svårigheter genom att gå 

till den så kallade ”kliniken”, vilket tyder på att elever med särskilda behov ansågs vara så pass avvi-

kande att behandling måste ske på en speciell plats.13  

 

Begreppet åtgärdsprogram är inte något nytt ord inom den svenska skolan. Begreppet skapades re-

dan under 70-talet av Utredningen om skolans inre arbete (SIA). I utredningen föreslogs att eleven själv 

skulle ha en central roll i både analysen av sina svårigheter och vilka lämpliga åtgärder bör vara. I 

SIA-utredningen lades också stor vikt vid föräldrarnas medverkan, vilket var ett kontroversiellt för-

slag i en tid då föräldrarna sällan hade insyn i skolans värld. Till följd av SIA-utredningen infördes 

krav i Lgr 80 på att åtgärdsprogram skulle upprättas. För första gången riktades åtgärderna inte bara 

mot eleven utan mot hela skolsituationen. Åtgärdsprogrammet skulle beskriva elevens individuella 

insatser samt beskriva den organisatoriska utvecklingen. Den specialpedagogiska metodiken skulle 

spridas i hela skolan till all personal. Nu skulle även brister i rektorers och lärares arbete undersökas 

för att kunna åtgärdas. Fortbildning av alla lärare och ett nära samarbete mellan speciallärarna och 

övrig personal skulle också införas.14  

 

                                                 
12 Persson (1998), s.30-31 
13 Carlström, Lindholm (1988) Åtgärdsprogram för förebyggande och stödjande elevvårdsarbete i grundskolan. Malmö s.16-18 
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I En skola för alla kan vi läsa:  

”Utifrån dessa skrivningar blir ett åtgärdsprogram ett målmedvetet sätt att arbeta utifrån orsaker till elevers svårig-

heter. Åtgärdsprogrammet bygger på samarbete och diskussion mellan klassföreståndare, elev och föräldrar samt i 

förekommande fall speciallärare och elevvårdspersonal.” 15 

I och med Lgr 80 blev det nu viktigt att utgå från elevens positiva sidor och bygga vidare på dessa. 

Elevens självkänsla skulle stärkas genom positiv respons än att utgå från elevens svårigheter som 

tidigare varit normen.16  

 

I betänkandet från Läs- och skrivkommittén kan vi läsa att ”det viktigaste syftet med åtgärdspro-

grammet är att påverka förutsättningarna för det enskilda barnets aktiva deltagande i sin grupp eller 

klass oavsett vilket särskilt stöd han eller hon därutöver behöver.”17  

 

Betänkandet Funktionshindrade elever i skolan från 1998 kräver ett bättre arbete med utvecklingen av 

åtgärdsprogram i skolan. Anledningen till deras krav var baserat på två orsaker, dels att åtgärdspro-

gram inte förekom tillräckligt ofta, dels att fokus låg allt för mycket på eleven själv och inte alls på 

läraren, rektorn och annan involverad personal.18 För att stimulera måluppfyllelsen och den individu-

ella planeringen i grundskolan tillsatte regeringen år 2000 en expertgrupp som fick uppdraget att un-

dersöka behovet av insatser i skolan. I sin rapport rekommenderar de ett införande av en individuell 

utvecklingsplan för alla elever. Den individuella utvecklingsplanen skulle ha sin utgångspunkt i ele-

vens intellektuella och sociala utveckling och inte som tidigare skolans ämnen. Syftet med föränd-

ringen var att åtgärdsprogrammen nu kunde fokusera på elevens utbildning.19  

 

Skollagskommittén presenterade år 1999 sitt betänkande Från dubbla spår till elevhälsa förändringar i 

skollagen ”som stärker elevens rätt och ägnar stort utrymme åt överväganden i samband med arbetet 

med åtgärdsprogram.”20 I betänkandet föreslås också att regler om att stärka elevens rätt och tydlig-

                                                                                                                                                              
14 Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Liber s.12 
15 L Rask, G Svensson & U Wennbo (1985) En skola för alla: att arbeta förebyggande och stödjande. Stockholm: 
Libers.26 
16 Skolverket (2003) s.11 
17 SOU 1997:108 Yttrande över Att lämna skolan med rak rygg, Stockholm: Fritze s.53 
18 SOU 1998:66 Funktionshindrade elever i skolan. Stockholm: Fritze 
19 Skolverket (2003) s.11-12 
20 SOU 2 000:19. Från dubbla spår till elevhälsa. Stockholm: Fritze. 
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göra rektors skyldigheter.  I anknytning till detta rekommenderar de också en arbetsgång i fem steg: 

att uppmärksamma, att utreda, att dokumentera, att åtgärda samt att följa upp och utvärdera.21  

 

Onsjö skriver i sin bok Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg, om att det i Sverige finns en bred poli-

tiskt enighet om att skolan har ett särskilt ansvar för elever med svårigheter, vare sig det handlar om 

svårigheter att uppnå kunskapsmålen eller socioemotionella svårigheter. Det finns vissa riktlinjer i 

grundskoleförordningen 5 kap. § 1 (SFS 1994:1194) och i skollagen 4 kap. §1 (SFS 1985: 1100) för 

hur ett åtgärdsprogram skall utarbetas.22 Skolverket har även formulerat vissa råd om hur arbetet 

med åtgärdsprogram kan utföras.  

                                                

 

5 kap. 1§ tredje stycket i grundskoleförordningen  

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkom-

mit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och ele-

vens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.23  

Från juli 2006 har förordningstexten förstärkts ytterligare: 

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

att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att 

eleven behöver särskilt stöd, ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå 

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och dess vård-

nadshavare ska ha möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (2006:205)”.24 

Från ett juridiskt perspektiv är ett åtgärdsprogram en offentlig handling. Åtgärdsprogram kan vara 

offentlig eller sekretessbelagd, vilket innebär att den måste lämnas ut vid en eventuell förfrågan. In-

tegritetskänsliga uppgifter ska dock sekretessprövas så inget material kommer ut som inte bör kom-

ma ut. De sekretessbelagda uppgifterna kan dock lämnas ut ifall den enskilde godkänner ett utlämna-

de.25 

 

 

 
21 Skolverket (2003) s.12 
22 Asp-Onsjö (2006) s.22-23 
23 Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Fritze s.8-9 
24 Asp-Onsjö (2006) s.23 
25 Asp-Onsjö (2006) s.24 
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Elever i behov av särskilt stöd  

Åtgärdsprogram upprättas för elever i behov av särskilt stöd. I SOU 2 000:19 kan vi läsa att det är 

omkring 10-20 procent av alla elever på en skola som beräknas vara i behov av extra insatser i att 

form av särskilt stöd. Eleverna har gemensamt att de inte klarat sin skolgång på ett sätt som omgiv-

ningen förväntar sig att de ska leva upp till.26  

 

Ljungblad skriver i sin bok Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik att barnets svårigheter 

många gånger individbeläggs vilket gör att barnet blir bärare av problemet. Enligt Ljungblad gör det 

att ”en elev i svårigheter uppfattas ofta som en elev med svårigheter” 27 

 

Åtgärdsprogram - vems ansvar 

Ett åtgärdsprogram har två sidor, det är dels ett fysiskt dokument och dels en ideologisk handling 

och process. Det har en synlig sida som visas genom en text och en osynlig sida som handlar om de 

åtgärder som tas i bruk efter åtgärdsprogrammets upprättade, dvs. den fysiska processen dokumentet 

för med sig. Syftet med ett åtgärdsprogram är att ge eleven möjligheten att förbättra sina förutsätt-

ningar till ökad måluppfyllelse. De bakomliggande orsakerna till ett upprättande av åtgärdsprogram 

gäller i de flesta fall att kunskapsmålen inte uppfylls i ett eller flera ämnen. Mobbing, utanförskap 

eller andra problem kan också ligga till grund för ett upprättande av åtgärdsprogram.28 I rapporten 

”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, En skrift från Skolverket” står det skrivet 

att arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och påverkar hela skolans arbete, även om det 

är den enskilda eleven som är i fokus. Det måste också samtidigt påpekas att även om det kan verka 

motsägelsefullt, att det egentligen inte är det skrivna åtgärdsprogrammet som är det viktiga utan det 

förändringsarbete som programmet kan och bör sätta igång och dokumentera. Skolledningens enga-

gemang i det arbete som detta innebär kan inte övervärderas.29  

 

Skolklimatet, relationerna mellan barn, ungdomar och vuxna har stor betydelse liksom skolan som 

den lärande miljö som den är. De arbetsformer som väljs och sättet som undervisningen organiseras 

på, påverkar elever i behov av särskilt stöd i ännu högre grad än det påverkar andra elever. Även hur 

                                                 
26 SOU 2 000:19. Från dubbla spår till elevhälsa. Stockholm: Fritze 
27 Ljungblad, Aronsson (2003) Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och mattematik. Hardback. Argument 
Förlag s.9 
28 Asp-Onsjö (2006) s.13 
29 Skolverket (2001) Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, En skrift från Skolverket, s.4 
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elever och personal ges inflytande och ansvar samt att elever blir sedda och får respons, är även det 

betydelsefullt för dessa faktorer. Det handlar i grunden om hur skolan hanterar de grundläggande 

värdena i läroplanen där alla elever ska ges möjlighet att nå målen och där vissa barn och unga är i 

behov av särskilt stöd för att nå dem. Detta sådant stöd utgår från en förståelse av hur skolan och 

skolans undervisning påverkar elevernas förutsättningar och behov av särskilt stöd. Särskilt stöd till 

elever är prioriterat område i såväl Skolverkets som kommunens verksamheter och på den individu-

ella nivån är åtgärdsprogrammet planeringsinstrumentet som styr den fortsatta verksamheten och 

resultatet av besluten. Sedan idén om åtgärdsprogram väcktes på 1970-talet, har det setts som en 

metod att få en helhetsbild av vad som påverkar elevers förutsättningar att lära, d.v.s. att det ska om-

fatta både miljön och eleven.30 

 

När elevens ansvar i åtgärdsprogrammen är det viktig att tänka på att eleven självklart ska ha stöd 

men att det är enbart eleven själv som kan lära sig och utvecklas. De olika saker som eleven ska lära 

sig och ta ansvar för ska vara gjorda inom en viss tid. Men det är också viktigt att vara medveten om 

hur mycket och vilket ansvar eleven kan klara vilket är individuellt och skiljer sig mellan olika elever. 

Att låta eleven ansvara för det som är elevens huvudsakliga svårighet är till exempel inte en bra lös-

ning på problemet.31   

 

Skolans ansvar och de olika ansvarsfördelningarna mellan lärare, specialpedagog och liknande som 

kan var inblandade dokumenteras precis som elevens eget ansvar. Detta är av stor vikt för eleven 

som blir uppmärksam på det dubbla ansvaret och det stöd han eller hon har möjlighet till. För att 

själva uppföljningen eller utvärderingen av åtgärdsprogrammet ska fungera korrekt är det viktigt att 

dokumentera noggrant och detaljerat så att det går att utvärdera och detta gäller även själva utvärde-

ringen så att det går att förlänga eller revidera åtgärderna.32      

 
I rapporten ”Verksamhetsförlagd lärarutbildning och specialpedagogisk kunskap” skriver Ahlberg att 

”åtgärdsprogram är en rättighet för alla i behov av särskilt stöd” men att själva upprättandet av åt-

gärdsprogrammet inte betyder att eleven får den hjälp hon behöver. Ett åtgärdsprogram som ser 

magert ut på papper behöver inte vara magert när det gäller de fysiska åtgärderna. Likaså mister ett 

utförligt åtgärdsprogram sin funktion om det finns en skillnad i åtgärder mellan vad som står i do-

                                                 
30 Skolverket (2001) s.4 
31 Öhlmer (2004) s.45 
32 Öhlmer (2004 ) s.45-46 
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kumentet och vad skolan i själva verket gör för att hjälpa eleven. Dokumentet är beroende av hur 

innehållet och målen ter sig rent praktisk i skolans arbete.33 

 
 
Upprättande av åtgärdsprogram 

När ett åtgärdsprogram upprättas är det oftast elevens svårigheter som tar den största delen och när 

det gäller dessa är det väldigt viktigt att det är de kunskaper eller andra svårigheter som är mest nöd-

vändigt för eleven att öva på och lära sig som betonas. Detta bör också vara det som ligger närmast 

ett givet mål eftersom det oftast är där som möjligheten att nå målet inom utsatt tid ligger. Genom 

att sätta upp mål som eleven når och genom de positiva resultat som kommer utav detta ökar elevens 

vilja att prova igen och arbeta vidare.34   

 

Ett åtgärdsprogram skall vara och fungera som ett pedagogiskt verktyg vilket inte behöver innehålla 

känsliga fakta av medicinsk eller social natur utan ska vara en beskrivning av elevens behov i olika 

inlärningssituationer. Det ska vara utformat så att det bidrar med en möjlighet för elev och lärare att 

nå de mål som finns uppsatta i programmet utifrån de förutsättningar som eleven har.35 Hur åtgärds-

programmen är utformade och vilka avsnitt som finns i dem skiljer sig mellan olika skolor men oftast 

brukar rubriker som styrkor, svårigheter, mål på kort och lång sikt samt vem som har ansvar för vad 

finnas med, samt något om skolsituationen i allmänhet. Vissa skillnader finns i dessa rubriksättningar 

där den mest anmärkningsvärda är att eleven i vissa program får ge sin egen syn på situationen samt 

att även föräldrarna får ge sin syn.36 

 

En redogörelse över elevens skolsituation bör föregås av samtal mellan elev och föräldrar eftersom 

elevens och föräldrarnas upplevelse av situationen både i och utanför skolan är betydelsefull för hel-

hetsbilden av den vardag som eleven lever i. Även fritid och kamratförhållanden påverkar situationen 

likväl sådant som händer hemma på morgonen, på vägen till skolan eller på rasten. Allt detta tar ele-

ven med sig in i klassrummet och det påverkar hur eleven fungerar där och även elevens relation 

med lärare, vuxna, klasskamrater och skolans verksamhet i övrigt.37   

 

                                                 
33 Ahlberg, Målqvist & Welin (2005) ”Verksamhetsförlagd lärarutbildning och specialpedagogisk kunskap” Jönkö-
ping: Högskolan för lärande och kommunikation s.41 
34 Öhlmer (2004) s.44 
35 Öhlmer (2004) s.43 
36 Öhlmer (2004) s.43 
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När det gäller elevens styrkor handlar det till stor del om rent mänskliga egenskaper såsom att vara 

positiv, att vilja försöka eller att vara aktiv och detta utgör en viktig del av åtgärdsprogrammet efter-

som det är viktigt för eleven att få positiv respons vilket är ämnat att öka elevens självförtroende och 

få denne att se åtgärdsprogrammet som något positivt.  Vilket ämne eller vilken aktivitet som eleven 

tycker bäst om och bäst klarar av bör också skrivas i åtgärdsprogrammet under denna rubrik. I dessa 

fall gäller det att lyfta fram elevens kunskaper i ämnet även om de kan vara långt ifrån de mål som 

finns. Detta är en viktig startpunkt för åtgärderna eftersom det är där som eleven befinner sig. Ele-

vens styrkor är även viktiga att få fram och skriva ner i åtgärdsprogrammet för att genom detta visa 

hur viktiga de är och att de har blivit sedda vilket även det påverkar elevens självförtroende. En viktig 

del av åtgärdsprogrammet är just att hjälpa eleven att bevara sitt självförtroende eller att bygga upp 

ett sådant där det saknas.38  

 

De mål som sätts upp för eleven i åtgärdsprogrammet är väldigt viktiga och bör vara angivna på både 

lång – och kort sikt. Viktigt är också att alla mål är rimliga så att både elev och lärare känner att de är 

möjliga att nå. De kortsiktiga målen kan ha en tidslängd på cirka åtta veckor vilket är en tillräcklig 

lång tid för att den åtgärd som vidtas ska hinna få någon verkan. Viktigt i detta är att målformule-

ringen är tydlig och möjlig att utvärdera. Mål som upprättas på lång sikt brukar sträcka sig över ter-

minen och ibland läsåret. Tanken är att eleven ska ha möjlighet att uppleva att ansträngningarna lyck-

ats även fast det kanske inte räckte ändå fram.39  

 

De konkreta åtgärder som skrivs handlar mer om vad exakt som ska göras och avsnittet brukar ofta 

också innehålla vem som ska utföra och ha ansvaret för åtgärderna. Det är viktigt att betänka att all-

mänt skrivna åtgärder inte går att utvärdera och därför lägga stor vikt vid att vara tydlig i detta av-

snitt.40 Det är även väldigt viktigt att åtgärderna inte bara hamnar på individnivå utan att även organi-

sationsnivå och gruppnivå analyseras. Skolans organisation kan betyda mycket för hur en enskild elev 

klarar av sin skolgång och även sammansättningen av gruppen, klassen eller liknande spelar in.41  

 

 

                                                                                                                                                              
37 Öhlmer (2004) s.43 
38 Öhlmer, (2004) s.44 
39 Öhlmer (2004) s.44-45 
40 Öhlmer (2004) s.45 
41 Öhlmer (2004) s.15 
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Den individuella utvecklingsplanen (IUP)  

Ett relativt nytt inslag i skolan är de individuella utvecklingsplanerna. Idag ska varje elev ha en indivi-

duell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ska innehålla information om elevens skolgång, kunskaps-

utveckling och sociala utveckling. IUP ska upprättas vid utvecklingssamtalen då både elev, lärare och 

vårdnadshavare deltar. Det är viktigt att IUP är aktuellt och ska därför uppdateras varje termin i an-

slutning till utvecklingssamtalen. Ett åtgärdsprogram däremot kan upprättas när som helst under 

skolåret och även här är det av betydelse att åtgärdsprogrammet är aktuellt och fungerande.42 

 

(7 kap. 2 § grundskoleförordningen) 

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje 

termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 

utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individu-

ell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt ut-

vecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla 

överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig 

på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna.43 

De elever som riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts efter årskurs fem och nio ska få sitt 

behov utrett av skolan. Utredningen ska mynna ut i ett åtgärdsprogram som beskriver de insatser 

som behövs göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevens fortsatta utveckling.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Fritze s.15 
43 Skolverket (2005) s.8-9 
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Resultat - granskaning av åtgärdsprogram 

 

Problembeskrivningar 

Mellanstadieskolan 

Resultaten vi fått fram genom vår analys av åtgärdsprogram visar att det är två slags av svårigheter 

som dominerar på mellanstadiet. Det handlar dels om elevens svårigheter att nå de uppsatta kun-

skapsmålen och dels handlar det om elevens beteende som koncentrationssvårigheter och socioemo-

tionella svårigheter. Resultaten visar på att koncentrationssvårigheter och socioemotionella svårighe-

ter är vanligast under de tidigare skolåren. Under årskurs sex ser vi en tendens till att åtgärdspro-

grammen blir mer fokuserade på elever med svårigheter att uppnå kunskapsmålen. Åtgärdspro-

grammen som genomgående innehåller socioemotionella svårigheter är också de som innehåller be-

skrivningar av elevens svårigheter, dennes relationer till andra elever och lärare. Det finns även be-

skrivningar av elevens hemförhållanden samt elevens kunskaper i skolämnena i dessa åtgärdspro-

gram. Resultaten visar även på att det oftast är fler personer engagerade i dessa program än i de åt-

gärdsprogram som behandlar kunskapsmålen. En annan tendens vi sett är sambandet mellan kon-

centrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter och kunskapsmålen.  

 

Fonologiska och kommunikationssvårigheter som den dominerande problembeskrivningen i åt-

gärdsprogrammen är vanligast i mellanstadiets åtgärdsprogram. Det inte förrän i år fem som eleverna 

gör nationella prov vilket kan betyda att skolan under de första skolåren har mer tid att ägna åt elever 

vars svårigheter inte är direkt relaterade till kunskapsmålen 

 

Högstadieskolan 

De åtgärdsprogram som vi tagit del av från högstadieskolan kan lika som de från mellanstadiet delas 

in i dels elevers svårigheter att nå de uppsatta kunskapsmålen på ett eller annat sätt och den andra 

kategorin som handlar om elevens beteende så som koncentrationssvårigheter och socioemotionella 

svårigheter. Det finns även ett fåtal åtgärdsprogram där elevens svårigheter härstammar i dyslexi. De 

åtgärdsprogram som behandlar elever med svårigheter att nå målen eller att få betyg i något eller någ-

ra ämnen är i jämförelse med dem som handlar om elevers socioemotionella svårigheter färre. I de 

åtgärdsprogram som vi tagit del av från högstadiet innebär alltid de åtgärdsprogram där eleven har 

socioemotionella svårigheter att kunskapsmålen inte nås och de också blir en del av åtgärdspro-
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44 Skolverket (2005) s.15 



 

grammet men de socioemotionella svårigheterna är den faktor som skapar problemet, kunskapspro-

blemet kommer som ett resultat av detta. 

 

Jämförelse av resultat 
Åtgärdsprogrammen från både mellanstadiet och högstadiet visar på att det finns två dominerande 

problembeskrivningar, dels den socioemotionella, dels den kunskapsmässiga. I båda skolorna domi-

nerar åtgärdsprogram riktade till elever med socioemotionella svårigheter. Att denna likhet stämmer 

överens med de båda skolorna ter sig kanske inte särskilt märkligt, däremot finns en klar skillnad i 

sättet att beskriva elever med socioemotionella svårigheter. Mellanstadiets åtgärdsprogram visar gene-

rellt på en mer ingående beskrivning av elevens hela situation i anknytning till problembeskrivningen. 

 

Fonologiska och kommunikationssvårigheter som den dominerande problembeskrivningen kan vi 

kort och gott konstatera att den är mer förekommande under mellanstadiet än under högstadiet. 

 

 
Elevens positiva egenskaper 

Mellanstadieskolan 

Åtgärdsprogrammen innehåller tydliga problembeskrivningar, men belyser samtidigt elevens positiva 

sidor. Vanliga positiva beskrivningar av eleven handlar om elevens som person. Vanliga fraser är att 

eleven är trevlig, snäll, glad, positiv och en bra kamrat. Förutom att lyfta fram eleven som glad och 

snäll ser vi även en tendens till att lyfta fram elevens kunskaper i idrott, musik och bild. Mer sällan 

ser vi beskrivningar som berör elevens kunskaper kopplat till kursmålen. Mindre än hälften av åt-

gärdsprogram beskriver även elevens goda egenskaper i skolans ämnen. Beskrivningarna lyder bland 

annat, eleven är duktig på att rita, läsa och diskutera. Dessa beskrivningar påträffas oftast i de åt-

gärdsprogram som upprättats då eleven har socioemotionella svårigheter och inte svårigheter med att 

uppnå kunskapsmålen. I de åtgärdsprogram som riktar sig till elever med socioemotionella svårighe-

ter förefaller beskrivningarna vara mer utförliga än i de som riktar sig till kunskapsmålen.  

 

I många av åtgärdsprogrammen gällande båda skolorna fungerar även beskrivningen av elevens posi-

tiva egenskaper även som en slags utvärdering av elevens utveckling. Vi finner redogörelser som, 

eleven har blivit bättre engelska, eleven läshastighet har utvecklats, eleven har utvecklats mycket i 

matte. Beskrivningarna är korta och koncisa och förefaller ibland att bli statiska, dvs. att samma posi-

tiva egenskaper skrivs in i många av åtgärdsprogrammen. 
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I allmänhet finner vi ingen större skillnad mellan åtgärdsprogram upprättade av klassläraren eller de 

som är upprättade av specialpedagogen. Formuleringarna är i stort sett desamma oavsett vilken lärare 

som har arbetat fram det. Den enda märkbara skillnaden vi kan finna är att åtgärdsprogram upprätta-

de av specialpedagogerna tenderar att ha lite mer text i form av fler beskrivningar och åtgärder.  

 
Högstadieskolan 
Under denna rubrik i åtgärdsprogrammen finner vi en mängd olika formuleringar och sätt att ut-

trycka sig. Kommentarerna tenderar att vara kortfattade och omfattar i regel en enda mening i stil 

med eleven arbetar bra när hon är koncentrerad vilket egentligen inte ger så mycket information om 

elevens starka sidor. Detta är en vanligt förekommande kommentar genom alla de åtgärdsprogram 

från högstadiet som vi tagit del av. Andra kommentarer kan vara ett enstaka ord såsom social, fram-

åt, spontan och glad elev. Mycket sällan rör kommentarerna ett specifikt ämne. De kommentarer om 

detta som vi funnit är om matte, engelska och svenska 2 där kommentarerna i regel är arbetar bra när 

eleven är koncentrerad eller liknande. En kommentar om idrott tar upp elevens positiva inställning 

till idrott och att eleven alltid minns idrottskläder.  

 

Dock är det viktigt att nämna att utrymmet på åtgärdsprogrammet för de positiva kommentarerna 

och beskrivningen av skolsituationen, alltså vilka problem som eleven har, i stort sett är lika stora 

varpå en mer utförlig beskrivning av elevens starka/positiva sidor åtminstone var påtänkt när mallen 

för åtgärdsprogrammet utformades.     

 

Överlag så är de åtgärdsprogram där en specialpedagog varit med vid utformandet bättre på denna 

punkt även om den alltid är mer kortfattad än t ex avsnittet om skolsituationen vilket kanske är na-

turligt med tanke på åtgärdsprogrammens syfte. Eleven är positiv och ambitiös, han tar stort ansvar 

för sitt lärande är exempel på kommentarer där specialpedagog varit närvarande och de är i regel 

både inriktade på eleven som person och på skolarbetet. De kortfattade beskrivningarna gäller till 

stor del de åtgärdsprogrammen som behandlar elever med kunskapsproblem. De som handlar om 

socioemotionella problem har i högre grad en mer utförlig beskrivning av elevens starka/positiva 

sidor.  

 

Eleven är plikttrogen och flitig på lektionerna. Hon kommer alltid i tid och har arbetsmaterial med 

till lektionerna. Hon har gjort stora framsteg under åk åtta i att ta eget ansvar och jobba ikapp nä hon 
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kommit efter. Detta är exempel på kommentarer i ett åtgärdsprogram som handlar om socioemotio-

nella problem vilket ger mycket bra feedback både på elevens personliga egenskaper och på ett kun-

skapsplan. Eleven får svart på vitt att de ansträngningar som hon gjort har gett resultat och de skrivs 

in i åtgärdsprogrammet så att hon kanske kan få lite positiv energi från det. Detta är dock den mest 

utförliga av kommentarerna, de är oftast kortare. Oftare finns det i dessa åtgärdsprogram en redogö-

relse för elevens utveckling i ett ämne än i dem som handlar om elevers problem att klara av olika 

ämnen.    

 

Jämförelse av resultat 
Det finns en viss skillnad mellan skolorna som rör hur man framställer elevers positiva sidor i åt-

gärdsprogrammen och den handlar först och främst om hur utförlig den positiva beskrivningen av 

eleven är. På mellanstadiet förefaller beskrivningarna vara i överlag korta, högst två till tre ord, samti-

digt som vi på högstadiet även kan finna längre beskrivningar om elevens egenskaper och kunskaps-

plan. En likhet som skolorna delar är den att man många gånger lagt in fler problemformuleringar än 

positiva egenskaper. 

 

Elevens svårigheter och skolsituation   

Mellanstadieskolan 

Åtgärdsprogrammen visar på att beskrivningarna av elevens svårigheter vanligen läggs hos eleven 

själv som egenskaper eller brister och sällan ses ur ett bredare perspektiv med inriktning mot den 

pedagogiska miljön. Åtgärdsprogrammen är också många gånger likriktade, dvs. att liknande åtgärder 

föreslås för merparten av eleverna. 

 

Så långt vi kunnat se har klassläraren varit delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram i nästan alla av 

våra undersökta dokument. Specialpedagogerna har varit delaktiga i merparten åtgärdsprogram. I de 

fall eleven har många svårigheter att uppfylla målen har specialpedagog varit delaktig i alla åtgärds-

program. Det visar sig att arbete med åtgärdsprogram inte ses som en uppgift enbart för klassläraren 

utan att skolans personal samverkar vid arbete med åtgärdsprogrammen. Vidare visar vår undersök-

ning att samarbetet mellan skolans personal är som störst under mellanstadiet medan klasslärarens 

delaktighet minskar under högstadiet. 

 

Det är inte lika tydligt vem som ansvarar för de olika insatser samt om åtgärdsprogrammen följs upp 
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och revideras regelbundet på mellanstadiet då både klasslärare och specialpedagog varit delaktig i 

upprättandet dokumentet. Eventuellt förefaller det sig så att ansvaret fördelas jämt mellan klasslära-

ren och specialpedagogen.  

 

Högstadieskolan 

Detta avsnitt som innehåller själva kärnan i elevens problem med skolan burkar i regel vara det som 

är bland de största i omfång i åtgärdsprogrammen från högstadiet. Detta avsnitt tar i stor sett alltid 

upp elevens betyg i ett eller flera ämnen oavsett om åtgärdsprogrammet finns i någon av de två kate-

gorierna kunskaps- eller socioemotionella problem. Beskrivningen av skolsituationen är i så gott som 

alla fallen väldigt detaljerad och utförligt beskrivet så att det sällan finns några tvivel om vad eleven 

behöver förbättra sig i. De enstaka åtgärdsprogram som är kortfattade brister även på andra punkter 

och det finns oftast inte någon redogörelse över vem som skrivit programmet eller vilka som deltagit 

i utformandet i dessa. Dessa beskrivningar är oftast formulerade som en sorts lägesrapport med 

kommentarer som, eleven går i liten grupp och läser grön kurs i matematik. Hon har inte uppnått 

målen och fått godkänt i på de två första kapitlen som handlar om de fyra räknesätten och bråk. Des-

sa kommentaren följs i stort sett alltid av vilket betyg som eleven har i ämnet. Detta avsnitt innehåller 

även ibland något om hur eleven upplever de olika ämnena. Likasom hos åtgärdsprogrammen från 

mellanstadiet är beskrivningen av elevens svårigheter förankrade i eleven själv och väldigt sällan ur 

ett bredare perspektiv. 

 

I de åtgärdsprogram som är för elever med socioemotionella problem finns det oftare något om hur 

eleven upplever skolan, ämnen och liknande. Det finns också ofta något om vad elevens svårighet 

innefattar t ex koncentrationssvårigheter eller att eleven kommer för sent och skolkar mycket. Även 

här finns det också oftast något om elevens betyg eller skolsituation i allmänhet. I regel så är de åt-

gärdsprogram som är för elever med socioemotionella problem mer utförliga på denna punkt men de 

varierar sinsemellan och spridningen är emellanåt väldigt kortfattade till utförliga beskrivningar av 

situationen.    

 
Jämförelse av resultat 
I vår undersökning har det framkommit att åtgärdsprogrammen för högstadiet oftast lägger fokus på 

elevens individuella svårigheter och ägnar sig inte åt analysen i klassrummet, lärarens undervisning 

eller skolans organisation. Här finns en viss skillnad gentemot mellanstadiet där ett visst antal av de 

undersökta åtgärdsprogrammen förutom att beskriva elevens svårigheter också har med en kort eller 
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en mer utförlig beskrivning av elevens omgivning och dennes relation till dessa. Beskrivningen rör 

ofta elevens relation till sina kamrater och läraren. Åtgärderna ligger inte enbart på den enskilde ele-

ven utan åtgärderna omfattar även lärarens roll och på vilket sätt denna ska hjälpa eleven vilket före-

kommer i väldigt liten omfattning i de åtgärdsprogram som vi har från högstadiet. Dessa innefattar i 

de enstaka fallen sådant som att lärare skall backa upp en elev vid muntliga diskussioner och redovis-

ningar.   

 

Det framgår av undersökningen att elevens delaktighet är som störst under mellanstadiet för att se-

dan sjunka under högstadiet. Resultatet visar att elevernas problembild är komplex då flera svårighe-

ter förekommer samtidigt.  

 

Målsättning och åtgärder 

Mellanstadieskolan 

Om vi läser mellan raderna finns både långsiktiga och kortsiktig mål uppsatta i mellanstadiets åt-

gärdsprogram. De kortsiktiga målen syftar ofta till en senare uppföljning tillsammans med elev, för-

äldrar och lärare. I de flesta men dock inte alla åtgärdsprogram sätts en tidsplan upp. Det är i drygt 

hälften av åtgärdsprogrammen som en tidsbestämd uppföljning kan hittas. I de åtgärdsprogram där 

man fyllt i raden för uppföljning sker oftast nästa träff inom åtta veckor. Endast i ett fåtal dokument 

sker uppföljning först efter ett halvår. I de fall där vi har ett flertal åtgärdsprogram för en och samma 

elev kan vi se de omarbetningar som skett, vad som har tagits bort och vad som har lagts till. Dessa 

uppföljningar är av olika storlek, vissa är som det tidigare åtgärdsprogrammet, på ett antal sidor me-

dan andra är korta och koncisa. 

 

Av granskning av kan vi konstatera att åtgärdsprogram ofta upprättas då eleven har svårigheter att 

uppnå målen i mattematik, läs- och skrivfärdigheter och vid socioemotionella svårigheter. 

 

De åtgärder som är vanligast för elevens svårigheter handlar om att skolan anpassar arbetssätten för 

att stimulera eleven i sin fortsatta utveckling. Byta läromedel är en vanligt förkommande åtgärd i vår 

undersökning. Det kan handla om att eleven använder sig av ex. böcker som är mer lämpliga för 

eleven.  

 

En tredje åtgärd som vi ofta finner i vår undersökning är färdighetsträning. Detta förekommer ofta 
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på skolan och verkar uppskattas av både skolan och eleverna. Eleverna får ofta en chans att arbeta 

med sina svårigheter i mindre grupper. 

 

I samtliga av våra undersökta åtgärdsprogram saknas en analys av lärarens undervisning och skolans 

organisation. 

 

Även föräldrarna finns ofta med i beskrivningen. I åtgärdsprogrammen för mellanstadiet kan vi finna 

en rubrik som heter ”Vad ska hemmet göra”. Under rubriken finns korta beskrivningar om vad 

hemmet kan göra för att hjälpa eleven med dess svårigheter. Vanliga formuleringar rörande föräldrar 

med elever som har socioemotionella svårigheter är, stötta eleven, gemensamma fasta ramar, använda 

belöningssystem, kontakt med skola och hälsovården. Det kan också handla om att föräldrar ska 

hämta eleven i tid och se till att eleven har med sig frukt till skolan. Det är korta konkreta åtgärder 

som oftast är utan vidare beskrivning om hur de kan stötta eleven, vilket belöningssystem ska föräld-

rarna kan använda sig av m.m. 

 

Föräldrar med elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen får ofta till uppgift att stötta ele-

ven genom att hjälpa till med läxor. I några fall föreslås även ett större samarbete mellan hem och 

skola i form av en kontaktbok. I merparten av åtgärdsprogrammet föreslås samma åtgärder till för-

äldrarna oavsett elevens behov. Någon vidare beskrivning av hur de kan stötta sitt barn finner vi inte. 

 

Elever med socioemotionella svårigheter handlar åtgärderna många gånger om interaktionen med 

andra människor. Att eleven ska tänka på att lyssna på vad andra har att säga och ta åt sig av det och 

även låta kompisarna vara när de säger ifrån. Eleven får också ofta direktivet att ta direkt hjälp av en 

vuxen i jobbiga situationer. Skolan lägger också stor vikt vid att eleven deltar i skol-, klassaktiviteter. 

Att inte använda sig av fula ord är även en återkommande åtgärd som föreslås. 

 

Föreslagna åtgärder för elever med svårigheter att uppnå kunskapsmålen är i stort sett detsamma. 

Hemma ska eleverna arbeta med sina skoluppgifter, sköta läxorna och läsa fler böcker.  

 

 

Högstadieskolan 

I de åtgärdsprogram som vi tagit del av från högstadiet finns det oftast endast rubriken åtgärder. 
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Vanligt är annars att åtgärderna är uppdelade på kortsiktiga- och långsiktiga åtgärder, där de kortsik-

tiga sträcker sig över en period på ett antal veckor tills nästa utvecklingssamtal ska hållas, då åtgärds-

programmet ska omarbetas utefter elevens resultat. De långsiktiga kan stäcka sig över hela läsåret och 

innefatta t ex att få betyg i årskurs nio. På ett fåtal av åtgärdsprogrammen har de långsiktiga och kort-

siktiga målen lagts in i efterhand av den som utformat åtgärdsprogrammet vilket utökar åtgärdspro-

grammets verkningsområde till att inte bara omfatta väldigt stora åtaganden för eleven. Kortsiktiga 

mål som vi hittat i åtgärdsprogrammen från högstadiet är t ex att läsa åtta sidor för att träna både 

läsning och nutidsorientering, ta mera initiativ och vara mer aktiv på lektionerna. De långsiktiga må-

len för just denna elev är att uppnå målet godkänt i alla ämnen.  

 

Andra kortsiktiga målsättningar vi har hittat är att återuppta bra läxläsningsrutiner, att vara mer aktiv 

på idrottslektionerna för att ta några exempel. Arbetsinsatsen som krävs för de olika åtgärderna vari-

erar kraftigt emellan åtgärdsprogrammen från att vara att eleven genom extra övning ska bli säkrare 

på ord och uttryck till att eleven ska få insikt och förstå att han ska utnyttja sin begåvning och visa 

det i sitt skolarbete. Andra målsättningar som även de känns svåra att uppnå är att eleven ska uppleva 

bokläsning som något lustfyllt vilket vi upplever som en svår uppgift att komma till rätta med när 

åtgärden är lästräna hemma måndag till torsdag varje vecka. Vi uppfattar detta som ett personlighets-

drag och intensiv lästräning från nog snarare motsatt effekt än den tänkta för eleven. Åtgärden är 

tänkt som ett resultat i ett led av åtgärder där eleven ska höja sin läshastighet och få mer flyt i sin 

läsning för att antagligen efter dessa uppleva läsningen som något lustfyllt men detta är svårt att utlä-

sa ur åtgärdsprogrammet eftersom ingen skillnad görs i det när det gäller kortsiktiga och långsiktiga 

åtgärder.  

 

Åtgärderna är indelade i organisation, grupp och individnivå och innehåller också ett avsnitt om vem 

eller vilka som är ansvariga för de olika åtgärderna. Åtgärderna i de åtgärdsprogram som kommer 

från högstadiet varierar kraftigt beroende på omfånget av programmet vilket känns naturligt. Vanliga 

åtgärder är att eleven får gå i liten grupp där det finns fler pedagoger och även specialpedagoger, att 

eleven får byta till en ”grön” kurs eller bok som har en lättare svårighetsgrad. Att vara mer aktiv på 

lektionerna är också en vanligt förekommande åtgärd samt att läsa läxorna. Förutom dessa vanligare 

åtgärder är åtgärderna anpassade efter vilket ämne eller annat problem eleven har med skolan. De 

åtgärder som är för elever med kunskapsrelaterade problem är i regel mer lika varandra än de som är 

för elever med socioemotionella problem. Samma åtgärder föreslås i en stor del av dem.   
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Det finns några andra direkta skillnader mellan de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogram som tar 

upp kunskapssvårigheter och de som tar upp socioemotionella svårigheter. De sistnämnda har en 

tendens att vara större i omfång oftast eftersom de uppdateras och följer med vissa elever under hela 

deras högstadieskolgång och då i regel växer under tiden.  De åtgärdsprogram från högstadiet som vi 

gått igenom som just följer elever genom hela högstadiet är oftast väldigt utvecklade. Det verkar fin-

nas en god kontakt mellan elev och lärare och även mellan hemmet och lärare. Det är i dessa som vi 

finner åtgärder som har konkreta metoder i kontakt mellan hemmet och skolan så som mailkontakt, 

att lärare ringer, att frånvarolistor ges till hemmet varje vecka och liknande. Skillnader finns också i 

att åtgärderna ofta handlar om att eleverna missköter sig på skolan genom att skolka, komma för sent 

och liknande. Vanligt är även att dessa elever ska ta med sig idrottskläder och vara mer aktiva på des-

sa lektioner.  

 

Vid ett enstaka tillfälle finns det i ett åtgärdsprogram en elev som ska gå om nionde klass men det 

verkar vara en väldigt sällsynt åtgärd. En elev som på grund av personliga problem har kontakt med 

BUP får anpassad studiegång och det är endast vid detta och ett tillfälle till som vi ser att en av rekto-

rerna på skolan varit engagerad i åtgärdsprogrammet. Andra åtgärdsprogram som innehåller ovanliga 

åtgärder är för två elever som har dyslexi där åtgärderna påverkar skolans organisation, något som 

annars är ovanligt, genom att eleverna får anpassning vid prov och liknande.  

 

Jämförelse av resultat 
Skolornas upplägg av åtgärdsprogram har många likheter men vi kan även finna vissa intressanta 

skillnader. På högstadiet är de kortsiktiga- och långsiktiga målen mer påtagliga i dokumentet än i mel-

lanstadiets. Mellanstadiets åtgärdsprogram för elever med svårigheter att uppnå kunskapsmålen har 

sällan med på ett tydligt sätt vilka de kortsiktiga- och långsiktiga målen är, läser vi dock mellan rader-

na är detta inget stort problem. Dock finner vi att i de mer utvecklade åtgärdsprogrammen som i 

allmänhet handlar om socioemotionella svårigheter finns många gånger en konkret beskrivning av 

dessa mål med vilket vi anser underlättar förståelsen och syftet med dokumentet. 

 

En vedertagen åtgärd som de båda skolorna delar handlar om färdighetsträning, likaså finner vi att 

skolorna har för vana att anpassa läromedlen efter elevens behov och svårigheter. En annan åtgärd 

som de delar som vi blev positivt överraskade av var den om att många elever inte bara på mellansta-
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diet utan också högstadiet får möjligheten att arbeta tillsammans med specialpedagogen i mindre 

grupper.  

 

En viktig iakttagelse är den relativt höga graden av elev- och föräldramedverkan i upprättandet av 

åtgärdsprogram. Nästintill alla föräldrar har varit aktiva i sitt barns åtgärdsprogram. Vi finner ingen 

skillnad mellan våra undersökta skolor. När det gäller elevmedverkan är siffran ännu högre då eleven 

har varit delaktig i upprättandet av nästan alla våra undersökta åtgärdsprogram. När det gäller elev-

medverkan är det enda vi kan utläsa utifrån vår analys att eleven varit med vid åtgärdsprogrammets 

upprättande och skrivit under på åtgärdsprogrammet. Huruvida eleven verkligen medverkat med 

egna idéer eller på annat sätt bidragit är inte möjligt för oss att säga utifrån den analys vi gjort.  

 

Som tidigare nämnts är det främst elevernas bedömda möjligheter att nå kunskapsmålen i år fem 

respektive nio som avgör huruvida stöd skall ges och åtgärdsprogram utarbetas. Detta skulle kunna 

sägas vara en överordnad problembeskrivning i förhållande till andra svårigheter relaterade till sko-

lans ämnen. Emellertid visar vår undersökning på att skillnaden mellan antalet åtgärdsprogram upp-

rättade i syfte att hjälpa eleven nå kunskapsmålen är nästintill detsamma som åtgärdsprogram basera-

de på socioemotionella svårigheter. 

 

Utvärdering 

Utvärderingen i åtgärdsprogrammen är inte något mer än en vanlig utvärdering av situationen. Den 

fungerar som en länk mellan åtgärdsprogrammen så att elevens skolsituation är i fas när det nya åt-

gärdsprogrammet ska skrivas. Denna dels omfång beror till stor del på hur åtgärderna som föreskri-

vits har lyckats och utifall eleven i fråga har orkat ta tag i sin situation. Beroende på resultatet blir 

utvärderingen större eller mindre. Vanliga formuleringar är att samma åtgärdsprogram gäller och ett 

nytt datum då det ska följas upp igen. När det gäller de åtgärdsprogram som är för elever med kun-

skapsrelaterade svårigheter blir denna del ofta en ämnesinriktad kortgenomgång av elevens prestatio-

ner, t ex SO-omproven på högstadiet har eleven klarat av eller liknande. När det gäller den andra 

gruppen åtgärdsprogram blir det ofta en genomgång av skolsituationen med inriktning på elevens 

inlärning, läxläsning och vilka andra framsteg eller misslyckanden som eleven har haft sedan åtgärds-

programmet skrevs.   
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Arbetet med åtgärdsprogram 
Nedan har vi sammanställt våra intervjuer av specialpedagogerna i syfte att finna likheter och skillna-

der i deras sätt att arbeta med åtgärdsprogram. I slutet av denna del har vi även lagt in en kortare 

sammanställning av våra resultat. 

 

Mellanstadieskolan 

På mellanstadieskolan är det oftast specialpedagogerna som tar första steget i att upprätta åtgärds-

program. Det är under elevvårdskonferenserna de bestämmer ifall ett åtgärdsprogram skall upprättas 

för en elev. Under konferensen finns också rektor, sköterska, klasslärare och specialpedagoger med 

för att tillsammans diskutera sig fram till en passande lösning för eleven. De elever som efter utred-

ning har visat sig ha ständiga svårigheter får ett åtgärdsprogram upprättat. De elever som har tillfälli-

ga svårigheter kan få extra hjälp men är inte i behov av ett åtgärdsprogram. Ofta uppmärksammas 

elevens svårigheter i samband med nationella proven i årskurs 5. Lärarna får genom provet insyn i 

vilka behov eleven har för att kunna utvecklas vidare.  

 

Vid våra intervjuer behandlades frågan om rektorns roll i upprättandet av åtgärdsprogram. Vid inter-

vjuerna fick vi svaret att rektorns roll är obetydlig vid arbetandet av programmen men även att det 

skulle vara mycket svårt för rektor att vid varje tillfälle delta. På en skola med flera hundra elever är 

det många som har åtgärdsprogram och det skulle inte vara möjligt för rektor att sköta andra delar av 

sitt arbeta om hon/han alltid ska vara delaktig. Rektors inblandning brukar begränsa sig till att höra 

efter om elever med behov av stöd har ett aktuellt och fungerande åtgärdsprogram. Åtgärdspro-

grammen fyller också ett vikigt syfte för skolorna i forma av en slags försäkran att de har tagit åtgär-

der för att hjälpa eleven. 

 

Fortbildning inom arbetet med åtgärdsprogram är inget som erbjuds klasslärarna varken på högstadi-

et eller mellanstadiet. Däremot fungerar specialpedagogerna som en hjälpande hand som handleder 

lärarna i vissa fall. Specialpedagogen menar att klasslärarna har goda kunskaper i hur ett åtgärdspro-

gram bör arbetas fram. Det är vikigt att precisera vad det är eleven behöver träna på och det tycker 

specialpedagogen att både de och lärarna är bra på.  

 

Det är sällan elever med åtgärdsprogram får ett bonusår. De gånger bonusår förs upp är oftast då 

eleven har socioemotionella svårigheter och är enligt specialpedagogen ”liten” för sin ålder. Elever 
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med diagnoser som dyslexi får mycket sällan ett bonus år då ett bonusår inte skulle hjälpa eleven. Ett 

bonusår måste fylla ett konkret syfte annars är det verkningslöst för eleven menar specialpedagogen. 

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammen bestäms redan vid utvecklingssamtalet. Den 

kommande träffen går läraren igenom tillsammans med eleven och dess föräldrar vad som har hänt 

sedan senast.  

 

Specialpedagogen på mellanstadiet betonar vikten av att elever och föräldrar är delaktiga vid utarbe-

tandet av åtgärdsprogram. Om föräldrarna inte är delaktiga eller om riktlinjerna från skola och hem 

skiljer sig åt blir arbetet komplicerat eller svårt att genomföra. Ett åtgärdsprogram ska vara enkelt, 

fåordigt och tydligt skrivet för att undvika att det missuppfattas menar specialpedagogen. Det är be-

tydelsefullt enligt specialpedagogerna att bibehålla eller skapa motivation till lärande hos eleven. Det 

är en balansgång som kan vara svår eftersom om åtgärderna är för enkla leder det lätt till att eleven 

känner sig omotiverad och ifall åtgärderna ligger på för hög nivå kommer även då motivationen att 

brista. Specialpedagogerna menar att en aktiv diskussion med eleven och dennes närmaste är av 

största vikt.  

 

Högstadieskolan 

De rutiner som finns för uppföljning och överlämning mellan mellanstadiet och högstadiet fungerar 

bra mellan vissa skolor men med andra finns det inga rutiner. De flesta brukar dock komma på en 

överlämning där elever som behöver tas upp speciellt diskuteras. Under dessa samtal tas de elever 

som den nya skolan undrar över upp för att all viktig information ska följa med eleven. Dock finns 

det oftast ett åtgärdsprogram med från sjätteklass om det behövs vilket också är en viktig del i denna 

process som det innebär för elever att byta skola och lärare. Genom detta system behöver inte ele-

vens nya lärare vara ovetandes om elevers svårigheter och problem och värdefull tid behöver inte gå 

förlorad innan elevens situation uppdagas.  

 

Detta är också en väldigt viktig och stor del av åtgärdsprogrammen, att dokumentera olika elevers 

skolsituation så att alla berörda parter kan ta del av den och är en av de största skillnaderna mot hur 

detta sköttes tidigare innan införandet av åtgärdsprogram. Att uppföljningen verkligen efterlevs och 

görs så att åtgärdsprogrammet och elevens prestationer kan utvärderas är också minst lika viktigt. 

Oftast är det annars specialpedagoger eller ämnesläraren som uppmärksammar att det finns brister i 

elevens kunskap eller annat och om det behövs så upprättas ett åtgärdsprogram. När det gäller de 
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åtgärdsprogram som följer med eleven från mellanstadiet och upp till högstadiet ses de oftast över 

ganska snart efter skolstarten i sjunde klass eftersom det är mycket som kan ha ändrats i elevens situ-

ation sedan det förra programmet upprättades. Just uppföljningen på dessa åtgärdsprogram både på 

kortsiktiga och långsiktiga mål är viktigt för att själva idén med åtgärdsprogram ska fungera, att nya 

åtgärdsprogram görs kontinuerligt.  

 

Det första steget till ett åtgärdsprogram tas oftast av läraren även om detta sällan är något som de 

äldre i lärarkåren är särkilt insatta i. Detta görs då i samråd med specialpedagogerna. Någon tid för 

handledning av enskilda lärare som det oftast talas om när det gäller specialpedagogik förekommer 

inte eftersom tiden helt enkelt inte finns tid till det. Viktiga aspekter i samband med upprättandet av 

ett åtgärdsprogram eller en uppföljning är vilka som sitter med. Specialpedagogen är oftast med men 

även klasslärare och föräldrar. Föräldrar bör helst vara med men det finns gånger då de inte behöver 

vara med så det är inget måste. Dock brukar kontakten med hemmet till stor del påverka resultatet av 

åtgärdsprogrammet och om eleven lyckas med det som det syftar till.  

 

Även annan personal som kurator eller skolsköterska finns med ifall de är inblandade eller behövs. 

SOC och andra instanser som BUP och HAB kan även de vara inblandade i ett åtgärdsprogram och 

det finns även rutiner på hur t ex en anmälan till SOC görs och liknande. Det ska dock inte läggas för 

mycket energi på det sociala i åtgärdsprogrammen eftersom det på högstadiet i första hand handlar 

om skolsituationen utifrån de olika ämnena och betygen som från åttonde klass då eleverna får ”rik-

tiga” betyg tar väldig stor del av de åtgärdsprogram som skrivs. Med detta menas att utifall en elevs 

situation är så pass allvarig att SOC blir inkopplat så är de mycket mer lämpade att lösa den delen av 

problemet så att skolan kan fokusera på hur eleven klarar sig under lektioner och hur elevens situa-

tion ser ut kunskaps- och betygsmässigt. 

 

De problem som kan förekomma med åtgärdsprogram är inte många men det kan ibland var svårt 

att hitta några starka sidor hos eleven ifråga som är relevanta. Detta beror ofta på att specialpedago-

gen möjligen inte är bekant med alla elever utan det är upp till klassläraren som har bättre kännedom 

om eleven. Det är också viktigt att åtgärdsprogrammen hålls korta och koncisa så att de inte blir 

långa uppsatser. Detta främst för att det ska vara lätt att ta till sig informationen för alla som kan 

tänkas behöva den och även för att åtgärdsprogrammen skall uppdateras och utvecklas med jämna 

mellanrum och behöver därför inte vara så avancerade. Åtgärdsprogrammen varierar också i storlek 
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och till vilken mängd arbete som eleven måste klara av eftersom det är olika krav på och synsätt be-

roende på vilka lärare en elev har. Vissa kräver mer än andra och detta reflekteras då självklart i åt-

gärdsprogrammet.  

 

Detta är en stor skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet, dels i arbetsbördan för eleverna men 

även i hur åtgärdsprogrammen blir att se ut. I mellanstadiet jobbar eleverna och utvecklas i sin egen 

takt, det är inte samma stress för dem och inte lika ansvarstagande som det senare blir på högstadiet. 

Där kommer betygen in i bilden och medför en stress och ett ansvarstagande som många elever inte 

är förberedda på eller har möjlighet att klara av. Många mognar dock till årskurs åtta då betygen ges 

för första gången på ”riktigt” medan andra fortfarande inte klarar av detta ansvar. Det betyget i detta 

fall innebär är att mål- och betygsgränsen dras och att vara flitig och göra sitt bästa räknas inte längre. 

Mycket av problemen ligger i det betygssystem som vi har nu. De elever som tidigare gick igenom 

skolan med en tvåa i vissa ämnen får idag inte godkända betyg vilket innebär att de hamnar efter i 

skolarbetet mer och mer.   

 

När åtgärdsprogrammen blir större, desto mindre chans har eleverna att lyckas eftersom arbetsbör-

dan till slut blir för stor för dem, de hade svårt att hänga med redan från början. I vissa fall brukar de 

långsiktiga målen i åtgärdsprogrammen vara att nå målen i nian så att eleven kan få betyg och komma 

in på individuella programmet eller ett vanligt program på gymnasiet. Annars är enda sättet att låta 

eleven gå om nionde klass men det är sällan det fungerar som någon åtgärd. Andra åtgärder som 

skolan kan erbjuda är liten grupp med många lärare, assistenter eller specialpedagoger som stöttar 

eleven. Detta räcker för vissa men inte alla. Det finns också möjlighet att välja språkval så att eleven 

slipper välja ett tillvalsspråk utan istället kan använda de lektionstimmarna till att arbeta med annat så 

som läxor eller något de kommit efter med. Högstadiet är inte lika flexibelt som det skulle kunna 

önskas att det var. Schemat är det som gäller och för vissa elever som behöver mer stöd innebär det-

ta ett problem.  

 

Som en ren problemlösare fungerar åtgärdsprogram i vissa fall ganska dåligt. Det är mest till för do-

kumentation, en möjlighet för inblandade att gå tillbaka och se vad som gjorts eller vad som hänt 

tidigare. Åtgärdsprogrammet som sådant har ingen möjlighet att lösa några problem, det är fortfa-

rande eleven i fråga som får ta det största ansvaret och som står för den största arbetsinsatsen. Dock 

med stöd från specialpedagoger, lärare och hemmet eller andra instanser, vilket är det som åtgärds-
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programmet står för. Det samlar all hjälp och fokuserar problemet som ska lösas.          

 

Jämförelse av resultat 

Vi kan se att specialpedagogerna i mångt och mycket är samstämmiga. De pratar om små grupper 

som ofta går till specialpedagogen för att arbeta i lugn och ro och där de har möjlighet till en mer 

anpassad undervisning än vad de får i en traditionell klassrumsundervisning. Specialpedagogerna 

anser att de själva gör mer nytta för eleven i en liten grupp än då de kommer in i ett fullt klassrum 

med en 20-25 elever. I klassrummet är det lätt hänt att specialpedagogen går över till att vara en 

resurs åt hela klassen än att specifikt hjälpa de som är i störst behov av det. 

 

Under intervjuerna med specialpedagogerna från de olika skolorna framkom det att det är vanligt 

initiativ till utarbetande av ett åtgärdsprogram tas vid ett utvecklingssamtal. Åtgärdsprogrammen 

upprättas oftast av läraren, specialpedagogen samt eleven och dennes vårdnadstagare. Båda skolorna 

har ramar utarbetandet av åtgärdsprogram. Mellanstadiet är i jämförelse med högstadiet en mer av-

spänd skolform utan samma krav på eleverna och ramarna är inte lika fasta. Det som framkommit i 

intervjuerna är just detta allvar som eleverna möter några veckor in i sjunde klass. Bristen på flexibili-

tet från skolans sida är ett problem när det gäller stöd till de elever som är i behov av extra stöd för 

att nå målen. Kanske är det på grund av dessa ramar och krav som vi fick uppfattningen under inter-

vjuerna att det är lättare för elever att få ett åtgärdsprogram på högstadiet. Det verkade som om åt-

gärdsprogrammen på mellanstadiet var reserverade till elever med ”riktiga” problem såsom dyslexi, 

ADHD eller liknande medan de elever som endast hade svårt för mattematik inte fick något. Båda 

skolorna ser nyttan i åtgärdsprogrammet i första hand i den dokumentation som det innebär, dels 

som ett bevis för att skolan vidtagit åtgärder men även den möjlighet som ett korrekt upprättat åt-

gärdsprogram ger att gå tillbaka och uppdatera sig själv i elevens skolsituation 

 

Innan åtgärdsprogram upprättas förekommer en viss kartläggning av eleven. Kartläggningen bygger 

som ofta på olika tester, nationella prov och observationer av eleven i klassrummet. Uppdatering av 

åtgärdsprogrammet sker ofta i samband med utvecklingssamtal tillsammans med elev och föräldrar.  

 

De båda specialpedagogerna framhäver båda vikten av att upprätta kort och koncisa åtgärdsprogram 

som är lätta att se över och innehållsmässigt lätta att förstå av alla iblandade parter. Högstadiets spe-

cialpedagog påpekar också vikten av att ha konkreta och urskiljbara kortsiktiga och långsiktiga mål. 
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Detta är också en skillnad som vi kan finna i vår analys av åtgärdsprogrammen från de båda skolorna. 

Medan högstadiets åtgärdsprogram ofta framhäver betydelsen av ett tydligt särskiljande av korta och 

långa mål är mellanstadiet inte lika tydlig på den saken. Dock måste vi ha i åtanke att bara för att det 

inte står specifikt uttryckt i dokumenten vad som är långsiktiga och kortsiktiga mål betyder inte att 

ett sådant upplägg inte finns. 

 

Under intervjuerna påpekar de båda specialpedagogerna vikten av ett nära samarbete mellan skola 

och hem och de menar att en aktiv diskussion är absolut nödvändig för att kunna stödja eleven på 

bästa möjliga sätt. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

De åtgärdsprogram som vi tagit del av har haft en väldig spridning. Det finns en del tendenser som 

är lätta att se och andra enstaka fall som är värda att nämnas. Att åtgärdsprogrammen har en tendens 

att bli statiska och likriktade i dels de åtgärder som föreskrivs och dels i de olika formuleringarna som 

används är något som är väldigt vanligt. Detta är i sig inget dåligt men det skiljer sig från fall till fall. I 

vissa åtgärdsprogram fungerar åtgärderna och samma åtgärder används på olika elever, t ex liten 

grupp och liknande med ett gott resultat och åtgärdsprogrammen ger inte alltid en bild av hur åtgär-

derna sedan verkställs. Problembeskrivningarna handlar ofta om elevens problem i särskilda ämnen 

eller att eleven inte har några rutiner för läxläsning eller liknande vilket påverkar elevens resultat i 

skolan.  

 

I andra fall följer åtgärdsprogrammen med en viss elev under flera årskurser och ingen skillnad går 

att se mellan de olika åtgärdsprogrammen med undantag att de svårigheter och ämnesrelaterade åt-

gärder som eleven i fråga ska klara av växer. I dessa fall känns det som om åtgärdsprogrammet har 

slutat fungera. Det fyller inget egentligt syfte förutom att dokumentera händelser. Åtgärderna har 

kört fast, i bristande motivation hos eleven, svårigheter med skolans organisation eller vad det nu kan 

vara som gör åtgärdsprogrammet statiskt och verkningslöst. Det är inte dokumentet i sig som avgör 

hur elevens skolsituation gestaltar sig utan dess innehåll och uppföljning av programmet.45 

 

Det som bister mest i åtgärdsprogrammen om vi betänker hur ett riktigt bra åtgärdsprogram skall 

skrivas enligt Öhlmer är hur och i vilken omfattning elevens positiva egenskaper redovisas. Det är i 

majoriteten av fallen väldigt knapphändigt och fokus i åtgärdsprogrammet läggs alltid på de problem 

som finns i första hand. I detta måste det betänkas att åtgärdsprogrammet inte enbart är till för sko-

lan och dess personal utan även ska fungera som ett stöd för eleven. Det är viktigt att hitta elevens 

styrkor på alla områden så att det är möjligt att bygga vidare på dem. Styrkorna är ofta nyckeln till 

hur eleven lär in och det är viktigt att dessa blir synliga för eleven så att de blir medvetna om att de 

har förmågor för att kunna arbeta med det som är svårt för dem.46 Det finns dock undantag i detta 

främst från högstadieskolan där vi funnit några åtgärdsprogram med väldigt bra formuleringar och 

utförlighet på denna punkt. Andra skillnader på denna punkt är att oftast där specialpedagog varit 

                                                 
45 Ahlberg (2005) Verksamhetsförlagd lärarutbildning och specialpedagogisk kunskap s. 41 
46 Öhlmer (2004) s. 16 
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inblandad i åtgärdsprogrammet håller denna punkt en högre bättre och längre beskrivningar än när 

en enskild lärare stått för utformningen. Detta är inte lika tydligt när det gäller mellanstadiet där lä-

rarna i regel håller samma nivå som specialpedagogerna.   

 

Elevens skolsituation är tillsammans med de åtgärder och målsättningar som finns det avsnitt som 

innehåller mest fakta i åtgärdsprogrammen, i regel det allra största avsnittet. Ofta är dessa problem 

endast riktade mot eleven och tar inte upp den pedagogiska miljön vilket är fallet på båda skolorna. I 

åtgärdsprogrammen från högstadiet finns det i majoriteten av fallen något om elevens betyg vilket vi 

också uppmärksammar i åtgärdsprogrammen från mellanstadiet när eleverna kommer upp i sjätte 

klass, då kunskapskravet verkar öka.  

 

De åtgärder och målsättningar som vi finner i åtgärdsprogrammen är i många fall likriktade och sta-

tiska, samma åtgärder och målsättningar föreslås ofta. De flesta av de åtgärdsprogram som vi läst 

igenom är primärt inriktade på insatser direkt riktade till en enskild individ, man försöker i första 

hand ändra på eleven. Givetvis är detta oftast målet men det glöms ofta bort att det även krävs åt-

gärder på de andra nivåerna för att bäst stötta en elev. Det måste dock nämnas att det ofta finns en 

ansvarsfördelning som innefattar någon sorts stöd för eleven såsom specialpedagog eller föräldrar i 

majoriteten av fallen. Om detta kan räknas som något annat än att åtgärdsprogrammet är på individ-

nivå är svårt att säga. Det förekommer inga större förändringar på organisationsnivå förutom i något 

enstaka exempel där eleven får anpassad skolgång. I åtgärdsprogrammen från högstadiet finns det en 

del fall där det finns åtgärder riktade till gruppnivån där vissa elever går i liten grupp eller liknande i 

vissa ämnen. Åtgärdsprogrammen från mellanstadiet har en mer utförlig fördelning när det gäller 

åtgärderna och målsättningarna som finns. De har specifika avsnitt för vad hemmet skall göra och de 

har i regel större fokus på åtgärder både på lång- och kort sikt.  

 

Det är vanligt att förklara elevers svårigheter som brister och egenskaper hos individen och ofta är 

det därför individinriktade insatser som står i fokus i åtgärdsprogram. Åtgärderna måste utgå från en 

analys av undervisningen och den omgivande miljön. Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstär-

kas av sådana faktorer som arbetssätt, inlärningstakt, grupperingar och grupprocesser, organisation, 

attityder och förväntningar, relationer i och utanför skolan och liknande. På grund av detta är det 

därför viktigt att stödinsatserna utgår från en kartläggning och analys av elevens hela skolsituation 

och inte enbart på den individuella nivån. Det är dessutom av största vikt att vidtagna åtgärder kon-
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tinuerligt följs upp och utvärderas i enlighet med åtgärdsprogrammens föreskrifter.47  

 

Det har under detta arbete ibland varit svårt att inte se bortom åtgärdsprogrammet och att inte räkna 

in de åtgärder som verkligen har satts in i våran bedömning av de olika programmen. Vad som kan 

verka vara statiskt och innehållslöst på papperet fungerar ibland och resultatet av våra intervjuer visar 

också på att åtgärderna inte skiljer sig nämnvärt från tiden innan åtgärdsprogrammen infördes och att 

åtgärdsprogrammet inte alltid visar på den verkliga insatsen vilket återigen pekar på att åtgärdspro-

grammet ses endast som en dokumentation i många fall.  

 

I Salamancadeklarationen punkt 32 står det skrivet att: ”Barn med behov av särkilt stöd skall erbjudas 

kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till 

kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan utvidgas till assistans 

från speciallärare och extern stödpersonal.”48 Detta innebär alltså stöd på alla tre nivåerna och det är 

även vikigt att notera att extra stöd borde innebära mycket mer än enstaka stödtimmar som det oftast 

gör i skolan idag. Just fokuseringen på den individuella nivån handlar mycket om de svårigheter som 

verkar finnas när det gäller att ändra i skolans organisation. Speciellt på högstadiet är allt väldigt sta-

tiskt, det finns scheman som måste följas, betyg som måste sättas för att nämna några exempel. Det 

finns inte något utrymme för några undantag i någon större utsträckning. Detta påverkar självklart 

också utseendet på åtgärdsprogrammen som skrivs och inte minst deras effektivitet. Detta märks 

tydligt i det användningsområde som åtgärdsprogrammen primärt har, att dokumentera åtgärderna. 

Men inte för elevens skull i första hand utan oftast för skolans och dess organisations skull. Som en 

sorts säkerhet där skolan redovisar vad den gjort. Vi upplever det som att det inte var det som åt-

gärdsprogrammen var tänkta att bidra med. Dessutom har våran undersökning visat att det i mångt 

och mycket är samma åtgärder som används för att hjälpa elever i behov av särkilt stöd och att dessa 

inte fungerar för alla elever. Det måste också återigen påpekas att denna undersökning riktar sig till 

åtgärdsprogrammets synliga sida och att detta inte reflekterar hela insatsen i de åtgärder som följer på 

åtgärdsprogrammet. Många av de åtgärdsprogram vi undersökt har visat att de ofta blir statiska och 

ibland även torftiga när det gäller beskrivningar och de åtgärder som föreslås.      

 

 

                                                 
47 Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen  s. 15 
48 Utbildningsdepartementet (2001) Salamancadeklarationen och Salamanca + 5 s. 32  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Nedan har vi exempel på frågor vi har använt oss av under våra intervjuer med specialpedagogerna. 

 

Fråga 1. När uppmärksammas elevens svårigheter? 

Fråga 2.Vem tar första steget till ett åtgärdsprogram? 

Fråga 3. Vad är syftet med åtgärdsprogram? 

Fråga 4. Vad är skillnaden från förr och nu? 

Fråga 5. Skillnaden mellanstadiet/högstadiet? 

Fråga 6. Vilka är delaktiga i utformandet av åtgärdsprogram? Ytterst ansvarig på skolan? Rektors roll? 

Fråga 7. Vad ska man tänka på i utformningen av ett åtgärdsprogram? 

Fråga 8. Vilken del är svårast respektive lättast att skriva i ett åtgärdsprogram? 

Fråga 9. Hur brukar utredningen gå till? 

Fråga 10. Andra organisationer, PUP, SOC? Hur går kontakten till? 

Fråga 11. Utvärdering, uppföljning? Hur går det till, vart leder det? 

Fråga 12. Åtgärdsprogram som inte fungerar, hur görs förbättringar? 

Fråga 13. Finns det någon mall/regler på skolan för hur åtgärdsprogrammen ska skrivas eller hur ett 

elevvårdsärende ska tas om hand? 

Fråga 14. Relationen individuell utvecklingsplan-åtgärdsprogram? 

Fråga 15. Mycket ansvar läggs på eleven i många åtgärdsprogram?  
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BILAGA 2 
 
ÅTGÄRDSPROGRAM         Årskurs 
 
 

 
Problembeskrivning 

 
Vad vill vi uppnå 

 
Vad ska vi göra 

 
Ansvarig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
Elevens starka sidor 

 
Vad ska ……… göra 

 
Vad ska hemmet göra 

 
Ansvarig 

    

 
 
 

Uppföljning:  
 

DATUM: ___________ 
 
 
 
 
Elevens underskrift Föräldrars underskrift  Ansvarig lärare 



Bilaga 3: Åtgärdsprogram 
 
 
Åtgärdsprogram                       
     Arbetsplats:___________ 
                        
     Arbetslag:____________ 
 
 
Barn/Elev:_____________________   Datum:______________ 
     
Födelsedatum:__________________     Årskurs:_____________                           
 
 
Deltagare:___________________________________________________________________ 
 
Ansvarig för 
utskriften:___________________________________________________________________ 
 
 
Barnets/Elevens starka 
sidor:______________________________________________________________________ 
 
 
Beskrivning av situationen: 
(organisation/grupp/individnivå)________________________________________________ 
 
 
Målstättning:________________________________________________________________ 
 
 
Åtgärder: 
(organisation/grupp/individnivå)__________________________________Ansvarig:_______ 
 
 
Överenskommet den:_______________ 
Utvärdering Datum:________________  Tid:__________            Plats:________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Elev   Vårdnadshavare  Pedagog 
 
 
Utvärdering:_________________________________________________________________ 
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