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Förord 
Ett mödosamt men inspirerande arbete är till ända, ett arbete jag för tio år sedan 
inte ens i min vildaste fantasi hade trott att jag någon gång skulle göra – ett 
examensarbete vid ett universitet. Jag vill speciellt tacka min familj som stöttat 
och trott på mig. Jag vill också rikta ett tack till min svensklärare Karin vid 
Komvux i Hudiksvall som genom sin inspiration och pedagogiska kunskap visade 
mig att jag var bra i svenska språket och visst kunde uttrycka mig väl i skrift. 
Även om osäkerheten och stavfelen fortfarande ofta finns där i mina texter så vet 
jag idag, tack vare Karin, att jag kan. Sist vill jag tacka min handledare Conny 
Björkman som givit mig ovärderliga kommentarer och synpunkter som fört mitt 
arbete framåt. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna dokumentstudie av sjutton åtgärdsprogram var att granska hur 
det som formuleras i åtgärdsprogram kan tolkas med hjälp av diskursanalys. De 
övergripande frågorna i rapporten var att få en uppfattning om inom vilken 
diskurs elevernas problem beskriv, om de uppsatta målen var utvärderingsbara, 
och hur utvärderingar skrivs.  Det visade sig att några enstaka uppsatta mål, kan 
klara de krav på konkretion och exakthet som krävs för att en utvärdering ska vara 
möjlig. De flesta mål är formulerade som regler eller förhoppningar och beskriver 
inte vad eleven kan eller har lärt sig då målet är nått och kan därför inte 
utvärderas. Det som oftast utvärderas i åtgärdsprogrammen är, med några få 
undantag, eleven och inte de åtgärder som satts in för att göra det möjligt för 
eleven att nå de uppsatta målen. I de flesta fall beskrivs elevens problem i 
diskurserna egenskaper och utveckling. I ett åtgärdsprogram beskrivs elevens 
problem i en kontextuell diskurs, i det programmet fanns också ett 
utvärderingsbart mål. 

Nyckelord 
Åtgärdsprogram, diskurs, mål, utvärdering
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Inledning 
Mitt intresse för hur åtgärdsprogram formuleras och hur beskrivningen av elevens 
problem kan se ut vaknade i samband med att jag läste delkursen 
specialpedagogisk specialisering vid Mittuniversitetet 2006. Det var under den 
kursen jag insåg hur viktigt det är att vi som har definitionsmakten inom skolans 
värld är försiktiga med hur vi formulerar oss då det gäller åtgärdsprogram, eller 
andra program och planer, som rör elevers skolsituation. Hur problem, mål och 
utvärdering beskrivs, vilken diskurs som används, blir avgörande för hur det som 
skrivs uppfattas. 
   Att barn är olika och har olika förutsättningar att klara skolans krav och normer 
är ingen nyhet för de flesta blivande eller verksamma lärare inom skolan. Som 
blivande lärare förväntas jag liksom andra lärare – att uppfylla det uppdrag som 
styrdokumenten ger mig i min yrkesutövning och att anpassa undervisningen till 
eleverna så att de kan nå läroplans- och kursplansmålen. När svårigheterna blir för 
stora för eleven, om det befaras att ett eller flera mål inte kommer att nås, ska 
åtgärdsprogram skrivas för att (special-) pedagogiska insatser skall sättas in. De 
dokument som skrivs kommer att följa eleven genom delar av dennes skoltid – 
därför är det viktigt att det som kommuniceras i ett åtgärdsprogram handlar om 
det specifika problem som behöver lösas utan att beskrivningar och värderingar 
görs av exempelvis egenskaper eller utvecklingsnivå. Men hur ser de 
beskrivningar som görs i åtgärdsprogram ut, inom vilken diskurs beskrivs 
problemen? 
   En samstämmig forskning menar att vid upprättandet av åtgärdsprogram är det 
viktigt att vara mycket precis då problem, mål och metoder beskrivs, så att de 
insatser som görs ska kunna följas upp och utvärderas och för att uppsatta mål 
skall nås (Carlström & Lindholm 1988; Hedenquist & Håkansson, 2008; 
Stangvik, 2001; Öhlmér, 2005). För dagens skolsystem – som är mål och 
resultatstyrt – är uppföljning och utvärdering av uppsatta mål en viktig del av 
skolans eget kvalitetsarbete. I läroplanen står att skolans verksamhet måste 
utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att utveckling skall kunna ske 
anförs också att en ständig prövning av uppsatta mål görs, att resultat följs upp 
och utvärderas likväl som att nya metoder prövas och utvecklas (Lpo, 94). En av 
de verksamheter som skall följas upp och utvärderas inom skolans ram är 
åtgärdsprogram. I en skola som förväntas arbeta målstyrt måste det anses som 
viktigt att de mål som sätts då åtgärdsprogram skrivs, faktiskt går att följa upp och 
utvärdera. Men hur ser det ut i skolan – skrivs målen i åtgärdsprogram så att det är 
möjligt att utvärdera dem? 
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Uppsatsens disposition 
Åtgärdsprogram och dess text är en komplex verksamhet som inte enkelt kan 
förklaras och förstås utifrån endast en teoretisk utgångspunkt, därför kommer ett 
teoretiskt ramverk att användas i studien där litteratur från olika 
vetenskapsområden utgör bas för de analyser och slutsatser som görs. Bakgrunden 
börjar med en historik kring skolan, vilket följs av en beskrivning av elever i 
behov av stöd och införandet av åtgärdsprogram i Lgr 80 och intentionen vad 
gäller ”En skola för alla” i nuvarande styrdokumenten. Nästa del tar upp syftet 
med och hur man på bästa sätt enligt forskning skriver åtgärdsprogram. Efter detta 
kommer en beskrivning av hur mål och utvärderingar ska skrivas och utföras. 
Avsnittet tar slutligen upp hur man kan uppfatta det som skrivs eller uttalas 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv – där språket ses som ett meningsbärande, 
konstituerande och rekonstruerande verktyg. Genom språket inte bara förklarar 
och förstår vi vår omvärld, vi skapar den också genom vårt sätt att förklara (Säljö, 
2000). Följande avsnitt är metoddelen som börjar med en metodbeskrivning, 
vilken fortsätter med en beskrivning av diskursanalys och dokumentstudie. 
Därefter beskrivs urval, bortfall, procedur och databearbetning där görs en 
beskrivning av hur åtgärdsprogrammens textdelar bearbetats. Sedan följer de 
etiska spörsmålen vid dokumentinsamlandet där även offentlighetsprincipen tas 
upp och vilka regler som gäller för åtgärdsprogram.  I nästa del redovisas studiens 
resultat och en analys av materialet görs. Uppsatsen avslutas med en 
metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion sist ges förslag till framtida 
forskning.  

Centrala begrepp 

Individfokus  
Med individfokus avses att en elevs svårigheter beskrivs som egenskaper, sociala 
psykosociala problem som rör familjeförhållanden, utveckling och 
funktionshinder (Lahdenperä, 1997).  

Individuell utvecklingsplan (IUP) 
Den individuella utvecklingsplanen ska upprättas i samband med 
utvecklingssamtalet som eleven, föräldrarna och läraren har minst en gång per 
termin. Vid samtalet ska gamla mål stämmas av och nya formuleras samt en 
diskussion föras om elevens kunskaps- såväl som sociala utveckling i relation till 
målen i läroplanen och kursplanen. Samtalet ska vara ett stöd för det framtida 
lärandet.  IUP följer eleven genom hela skoltiden (Skolverket 2001; 2008).  

Åtgärdsprogram 
Elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska 
beskriva vilket stöd som behövs för att eleven ska nå läroplans- och kursplans mål 
och vem eller vilka som ska utforma och ge det stödet. Skolan ska utreda behovet 
av särskilt stöd, det är rektors ansvar att så sker. Åtgärdsprogrammet ska följas 
upp och utvärderas. Skolverket menar att åtgärdsprogram ska vara ett pedagogiskt 
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hjälpmedel för att tydliggöra, samordna, dokumentera och utvärdera de 
pedagogiska insatserna som en elev i behov av särskilt stöd får. Skolverket pekar 
särskilt på vikten av att dokumentationen sker så att uppföljning och utvärdering 
möjliggörs.  Åtgärdsprogram skrivs inte istället för IUP utan är ett komplement 
till det (Skolverket 2001; 2008).  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur åtgärdsprogram för elever i åk 1-4 i en 
skola formuleras. 
 
Frågeställningarna är: 
1. Hur är åtgärdsprogrammen formulerade, inom vilken diskurs beskrivs 

elevernas problem? 
2. Är det möjligt att utvärdera målen?  
3. Hur beskrivs utvärderingen? 

Teoretisk ram 

Talet om eleverna – från folkskola till en skola för alla 

Folkskolan – en skola för alla samhällsklassers barn 
Det är under 1800-talets snabba befolkningstillväxt som det svenska skolväsendet 
växer fram och får en omfattning av betydelse. I och med 1842 års riksdagsbeslut 
får staten ansvaret för att alla medborgare får den uppfostran och undervisning 
som den nya samhällssituationen kräver och folkskolan införs för att alla barn ska 
få undervisning (Richardson 2004). Den betydande befolkningsökningen fick 
stora sociala konsekvenser speciellt på landsbygden där en ny slags underklass 
växte fram. För att den skulle bli till nytta istället för problem för samhället,  fick 
skolan förutom de tidigare religiösa motiven även ett socialt nyttomoraliskt motiv 
med syfte att ta tillvara dessa människors arbetskraft (Richardson, 2004), 
(Egelund, Haug & Persson, 2006). 
   I folkskolan skulle alla barn ifrån de olika samhällsklasserna samsas om 
undervisningen vilket ställde höga krav på den tidens lågt utbildade lärarkår, 
konstaterar Egelund et al. (2006) som beskriver tre elevgrupper som vållade 
skolan problem. Den första var elever med låg fattningsgåva som ansågs utgöra 
en belastning i samhället på grund av sin onyttighet. Den andra gruppen var elever 
med fysiska funktionshinder som placerades på särskilda anstalter och fick 
utbildning för att klara enklare arbeten. Den tredje gruppen, den med vanartiga 
och försummade barn ansågs vara betydligt besvärligare att hantera. De barnen 
var därför ett hot mot folkskolans strävan att bli en bottenskola för läroverket. Till 
läroverket hoppades man kunna locka även borgarnas barn som vid den här tiden i 
stor utsträckning fick sin undervisning i hemmet eller på internat. För att lyckas 
med föresatsen att få det övre samhällsskiktets barn till folkskolan, måste skolan 
komma tillrätta med de problem som elever som tillhörde den tredje gruppen 
utgjorde för skolan. Problemet löstes genom att det i kommunerna inrättades 
barnavårdsnämnder och speciella anstalter. Det var dock inte alla som ansåg att 
det var den bästa lösningen på problemet med de vanartiga barnen – att flytta dem 
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från folkskolan – de fanns även de som tyckte att de missanpassade barnen var de 
som bäst behövde folkskolans omsorg (Egelund et al., 2006). Det fanns emellertid 
ingen pedagogisk tanke på att integrera de handikappade barnen i folkskolan i den 
tidens  agenda, konstaterar Rickardson (2004), och skolor av ett helt annat slag 
växte fram – så kallade abnorm skolor – där barn som var blinda, döva eller 
sinnesslöa fick sin utbildning. 1800-talets förståelse av avvikelser hade sin grund i 
den medicinska vetenskapen som fick sitt genombrott under den här tiden. Genom 
nya vetenskapliga rön gavs en möjlighet att namnge och systematisera olika slag 
av funktionshinder och en tidigare utbredd rädsla för det avvikande kom att bytas 
mot en optimism när tron på läkarvetenskapens möjlighet att bota eller lindra 
funktionshinder fick fäste (Egelund et al., 2006). I det nya seklet, 1900-talet, får 
den gällande diskursen konkurrens av den psykologiska när intelligenstester 
införs som verktyg för att fastställa och definiera avvikelser. Konkurrensen 
gillades inte av etablissemanget och det krävdes att testerna kombinerades med 
både läkar- och lärarutlåtande för att bli giltiga som underlag för att elever skulle 
flyttas till hjälpklass. Det avgörande och tyngsta på vågskålen va r dock alltjämt 
den medicinska expertisen åsikt – som hade sista ordet vid besluten (a.a.).  
   Hur skolan har valt att beskriva och kategorisera elever som inte passat in i 
gällande normer har växlat genom tiderna påpekar Hjörne och Säljö (2008) som 
visat i tabellform hur kategoriseringarna sett ut från 1800-talet fram till våra dagar 
– författarna poängterar dock att gränsen mellan de olika diskurserna respektive 
kategorierna har varit flytande snarare än välavgränsade genom åren. 
 
Tabell 1. Att kategorisera skolproblem – en sammanfattade historisk överblick  

 
Diskurs 

 
Moralisk/religiös Psykologisk/ Pedagogisk/ Social/psykolo- Biomedicinsk 
 (1800)  medicinsk medicinsk gisk  (1990-talet och 
   (tidigt 1900-tal) (1930-tal)  (1960-tal)  framåt)   
     

 
Utan erforderlig Bildbar sinnes- Psykopat  Livlig  Psykiskt 
fattningsförmåga  slö  Omogen  Lättrörlig  utvecklings- 
Fåne  Sinnesslö  Nervös  Blyg  störd 
Idiot  Idiot  Svåruppfostrad Ängslig  Begåvnings- 
Sinnesslö  Halvidiot  Hysteriker Hämmad  handikapp 
Nagelbitare  Trög  Neurotisk  Aggressiv ADHD/damp 
Lat  Dum  Skolkare  Neurotisk  Aspergers 
Fattig  Imbecill  Svagbegåvad Förhärdad Tourettes 
Tattarungar  Undermålig Ordblind  Dåliga hem- Dyslexi 
Långsam  Låg IQ  Störd  förhållanden Dyskalkyli 
Slö  Svagbegåvad Vänsterhänt Dagdrömmare 
Oböjlig    Psykisk  Utanför 
Stygg    efterblivenhet  Snattare 
Vanartig      Fabulerande 
Utomäktenskap -     Skolkande 
liga barn      Skolvägrare 
       Läs- och skrivsvårigheter 
       Skolomogen 
       CP  

 
Not. Från Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska  
skolan. (s. 55) av E. Hjörne., & R. Säljö. 2008. Nordstedts Akademiska Förlag. Copyright. 2008 
E. Hjörne., R. Säljö & Nordstedts Akademiska Förlag.  Reproducerad med tillstånd. 
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Under 1900-talet och särskilt efter 2: a världskriget sker en kraftig utbyggnad på 
skolans område – kvantitativt sett – vilket har sin förklaring i att nativiteten var 
extremt hög från 1940 och framåt. Men även en kvalitativ utveckling sker,  anför 
Richardson (2004), även om objektiva mått som visar detta är något svårare att 
hitta. Men Richardson menar att ökningen av skoltidens längd och lärarnas 
utbildning samt förekomsten av forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete talar 
för att det även skett en kvalitativ utveckling – författaren framhåller dock 
samtidigt att indicier som även tyder på negativ utveckling  inte heller saknas. 
Den pedagogiska diskussionen om hur undervisning för barn med funktionshinder 
skulle ske var mycket begränsad fram till 1940-talet. Det var, som tidigare 
nämnts, utifrån de vetenskapliga disciplinerna medicin och psykologi som 
kunskapen istället inhämtades, det är först efter andra världskriget som 
pedagogisk expertis bjuds in i skolpolitiken. Frågor börjar då ställas om hur 
skolan kunde anpassas till barnens behov och skolmognad, såväl som om det 
eventuellt fanns psykiska skillnaden mellan könen som skolan borde ta hänsyn till 
(Richardson, 2004). Hjulen snurrar sedan allt snabbare i utbildningsfrågan och 
skolreformer och utredningarna avlöser varandra med föresatsen att skapa en 
enhetlig skolform där målet bl.a. var att höja den allmänna utbildningsnivån, och 
att demokratisera skolväsendet (a.a.). 
   Efter 1962 års läroplansreform och skollag, ändrades folkskola och realskola, 
till grundskola och därmed även ett tidigare differentierat skolsystem mot ett 
integrerat. Det som var mest utmärkande i Lgr 62 var, enligt Egelund et al. 
(2006), föresatsen att sätta Eleven i centrum och i den följande läroplaner, Lgr 69 
att skapa en Demokratisk skola medan kännetecknet för  Lgr 80 blev En skola för 
alla. ”Med detta ville man markera att den obligatoriska skolan skulle vara en 
skola dit alla barn och ungdomar var välkomna och hade rätt till en utbildning 
anpassad efter deras förutsättningar” anförs av författarna (a.a. s. 63). Om skolans 
inre arbete (SIA) (Skolverket, 2003) utredningen presenterades 1974, där visade 
den analys som lades fram att skolan måste decentraliseras samt att kommunerna 
måste ta över ansvaret för att utbildningen skulle kunna  bli likvärdig för alla 
elever och resurser utnyttjas mer effektivt (Richardson, 2004). Den forna statliga 
regelstyrningen i skolans olika delar skulle nu avvecklas och i 1989 år 
riksdagsbeslut angavs den nya styrmodellen där kommunerna fick överta rodret 
och styra mot mål som var resultatorienterade (a.a.). De tidigare statliga 
föreskrifterna om hur mål skulle nås byttes därmed mot vilka mål som skulle nås. 
För att nå målen i vårt nuvarande skolsystem – måste personal inom skolan ha 
förmågan att formulera, tydliggöra och utvärdera mål påpekar  Hedenquist och 
Håkansson (2008).  

En skola för alla och åtgärdsprogrammen 
I En skola för alla tanken var alltså föresatsen att undervisningen skulle anpassas 
till eleverna och de förutsättningar de hade – och allt sedan 1970-talet har 
skrivandet av åtgärdsprogram setts som en möjlighet att få en helhetsbild av vad 
som påverkar elevens förutsättning att lära i skolan.  Det som i första hand skulle 
prövas var om skolans arbetssätt kunde ändras, om en elev fick svårigheter i sitt 
arbete i skolan, framkommer det i Skolverket (2001). I vår nuvarande läroplan 
nämns åtgärdsprogram inte alls – det som står är att ”Alla i skolan skall 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Lpo 94, s.12). Den 
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skrivningen kan uppfattas som något vag eftersom det inte framgår vem som har 
det egentliga ansvaret för att det som står verkligen sker. Men 
ansvarsfördelningen och syftet med åtgärdsprogram anges i ett tillägg i 
Grundskoleförordningen (SFS1994: 1194) där det sägs att om eleven behöver 
särskilt stöd, så är det rektorns ansvar att ett åtgärdsprogram utarbetas. I det 
upprättade dokumentet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses 
samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Lahdenperä (1997) menar att 
när det är begreppen behov och särskilda som är de centrala i styrdokumentens 
texter så reduceras det specialpedagogiska arbetet bland annat till att tolka elevers 
behov. Även Andersson (1999) konstaterar att man skolvärlden ofta träffar på 
uttrycken elever i behov av särskilt stöd eller elever med särskilda behov och 
författaren frågar sig på vilket sätt dessa elever har mer särskilda behov än andra 
och vilka de behoven kan anses vara. I uttryckssättet en skola för alla står det 
klart att skolan skall vara till för alla elever som befinner sig där och bakom den 
idén ligger våra grundläggande demokratiska värderingar om att alla har lika 
värde betonar Andersson (1999) som samtidigt konstaterar att tanken om en skola 
för alla i sig är god men att det finns ett stort glapp mellan de riktlinjer och mål 
som läroplanen ger och den praktiska verkligheten i skolorna. 
   Att den praktiska verkligheten sätter käppar i hjulen för ett mer grundligt arbete 
med åtgärdsprogram anförs av Myndigheten för skolutveckling (2005), som 
konstaterar att det inom skolans värld sällan finns tid eller möjlighet att på ett 
djupare plan analysera de problem som elever har i skolan.  Hjörne och Säljö 
(2008) konstaterar i sin studie av elevhälsoteamsmöten att mycken tid och stora 
resurser läggs på dessa möten – samtidigt som det visar sig att den kumulativa 
kunskap som erhålls för skol-  och elevutveckling är nästintill obefintlig. 
Författarna pekar särskilt på ett exempel på utebliven kunskapsutveckling hos 
skolans personal där en pojke under ett flertal år diskuterats i elevvårdskonferens 
sammanhang och fått åtgärdsprogram. Det som är förvånande, menar Hjörne och 
Säljö, är att de mål som sågs som mycket allvarliga och överhängande under 
samtalen vid elevvårds konferens inte ens fanns med då åtgärdsprogrammen 
skrevs. I åtgärdsprogrammet  hade helt andra kategoriseringar av pojkens problem 
skrivits istället. Och det som kanske var än mer anmärkningsvärt menar 
författarna, var att efter fem år så hade de mål som formulerats i programmen inte 
nåtts, och ändå skulle de gamla målen fortsätta gälla (Hjörne & Säljö, 2008). 
   Hedenquist och Håkansson (2008) konstaterar, att det som enligt författarna  är 
kärnan i skolverksamheten – att formulera och utvärdera mål – inte är något 
högprioriterat arbetsmoment hos lärare. Arbetsuppgiften bemöts enligt författarna 
av invändningar av typen ”Vi har inte tid att lägga ner allt för mycket arbete på att 
förtydliga eller utvärdera mål. Vi har andra viktiga saker att göra, till exempel att 
undervisa” (a.a. s. 32). Avigsidan med en sådan inställning, anför Hedenquist och 
Håkansson, är att måldiskussioner och utvärderingar som är både viktiga och 
nödvändiga för att man i skolan ska kunna komma överens om vilka mål och 
delmål som är centrala att prioritera i undervisningen då uteblir. Författarna håller 
för troligt att om  tid istället skulle läggas på att formulera tydliga mål – så skulle 
lärarna vid utvärderingen slippa ägna sig åt de diskussioner som ofta uppkommer 
när målen är otydliga eller kan tolkas på olika sätt. 
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Att skriva åtgärdsprogram – en cyklisk process 

Syftet med åtgärdsprogram i skolan 
Syftet när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram är, menar Skolverket (2006), 
att påverka de förutsättningar eleven lär i. Skolverket har därför skärpt rektorers 
utredningsansvar för elever i behov av särskilt stöd för att stödåtgärder i framtiden 
ska fattas med ett bättre underlag som grund. Ett åtgärdsprogram ska beskriva 
vilket stöd som behövs för att eleven ska nå läroplans- och kursplansmål och vem 
eller vilka som ska utforma och ge det stödet anförs av Skolverket (2001). I 
Grundskoleförordningen står ”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” (SFS1994: 1194 4 §). Om ett åtgärdsprogram ska kunna utformas så 
att de mål som sätts nås, behövs en god utredning och en grundlig kartläggning 
som visar på var behoven finns och hur faktorer runt omkring samspelar och 
påverkar skeenden i en kontext (Se exempelvis Carlström & Lindholm 1988; 
Stangvik 2001; Öhlmér, 2005). Författarna har som åsikt att det vid kartläggning 
av problem är bra om processfrågorna: när är det problem: hur gestaltar sig 
svårigheten: vad är problematiskt exempelvis; att skapa motivation: var i vilken 
kontext problemet märks och: av vem upplevs en svår lär- eller samspelssituation 
– diskuteras och besvaras. Asp Onsjö (2008) menar att det inte finns något som 
säger att problemen ska beskrivas i åtgärdsprogrammen. Det kan till och med vara 
en fördel att utelämna dem tycker författaren eftersom det kan medföra att de 
kategoriseringar som görs av eleverna vid problembeskrivningen då uteblir. Ändå 
är det är just det sist nämnda som förekommer ofta i samtalen kring elever och de 
problem som finns, framkommer det i tidigare studier (jmf. Asp Onsjö, 2006; 
Hjörne & Säljö 2008; Lahdenperä 1997). I dessa omnämnda studier visar 
författarna på en samtalskultur som finns i skolans värld där förhandlingen om 
elevers svårigheter definieras och beskrivs utifrån den rådande diskursen på 
skolan.  
   I en studie av Hofvendahl (2006) rörande kvarts- och utvecklingssamtal 
beskrivs även samtalet vid IUP som en problemfokuserat verksamhet där 
missarna eller potentiella sådana hamnar i fokus vid samtalen. Det centrala tycks 
vara att ta reda på om eleven kan anses vara normal och vanlig, trots förekomsten 
av eventuella problem, menar författaren. Det Hofvendahl visar är att det finns 
många beröringspunkter mellan vad som sker vid kvarts- eller IUP samtal och det 
som sker vid åtgärdsprogram. Det som skiljer dem åt är hur lärare lägger fram 
eventuella problem. Vid IUP sker förhandlingen om problem med en stor 
försiktighet enligt Hofvendahl, medan det vid åtgärdsprogram oftast sker genom 
att kategorisera eleven utifrån den på skolan gällande diskursen (Lahdenperä, 
1997). När det i skollag och läroplan sägs att det är eleven som har svårigheter i 
skolarbetet kan det medföra att problemsökningen inte går utanför den 
skrivningen, att granskningen av den egna verksamheten uteblir. Tidigare studier 
gjorda av Skolverket (2001) och Myndigheten för skolutveckling (2005) visar 
också att det är sällan som problemsökningen sker utanför individen – och att den 
nästan aldrig sker genom att granska hur den enskilde pedagogen agerar i 
klassrummet. I läroplanen konstateras det att om skolan ska utvecklas så att den 
svarar mot uppställda mål så måste en ständig prövning ske av uppställda mål och 
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metoder och nya metoder prövas och utvecklas. En förutsättning för skolan att 
utvecklas kvalitativt är: regelbunden pedagogisk ledning och lärarnas 
professionella ansvar (Lpo, 94) och i skollagen står att ”Det åligger rektorn att 
särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (SFS, 1 985:1100, 2 kap. 2 §). 
   När åtgärdsprogram skrivs ska långsiktiga mål och delmål sättas upp, där det 
klart framgår vilka aktiviteter och ramar som är nödvändiga för att nå målen, men 
även vad som ska anses som uppfyllande av målen (Stangvik, 2001). Författaren 
menar att arbetsgången vid upprättandet av åtgärdsprogram har mycket 
gemensamt med aktionsforskning.  I aktionsforskning undersöker forskaren sin 
egen verksamhet i syfte att förändra den på ett positivt sätt. Processen vid 
aktionsforskning som är cyklisk, beskrivs av Denscombe (1998/2000) som en 
forskning med direkt återkoppling till praktiken, processen är ändlös, vilket 
beskrivs med nedanstående figur 1: 
 

 
 

 
 

Initiera förändring  Identifiera problem eller 
utvärdera förändringar 
 

 
 

Överföra resultatet till en -       Systematisk och  
handlingsplan             noggrann undersökning 

 
Figur 1 Arbetsgång vid aktionsforskning 
 
Not. Från Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(s. 75) av M. Denscombe 1998/2000, Lund: Studentlitteratur. Copyright 2000 Studentlitteratur. 
Reproducerad med tillstånd. 
  
Att möjligheten till utvärdering är viktigt för skolutveckling framkommer i 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram 
(2008). Där anförs det att den kunskap som skolan kan få genom att utvärdera de 
åtgärdsprogram som skrivs kan bli en kunskapsbank till stöd för lärarnas och hela 
personalens professionella utveckling, något som även Öhlmér (2005) framhåller. 
Öhlmer menar att den allra minsta, självklara mest obetydliga åtgärden ska 
dokumenteras, för att åtgärdsprogrammet ska kunna ge den information som 
behövs för att se vad i insatserna som varit framgångsfaktorer eller inte. 

Att formulera utvärderingsbara mål 
Det svenska skolsystemet har gått från ett mål och regelstyrt system till ett mål 
och resultatstyrt där deltagande målstyrning en bärande princip, påpekar 
Hedenquist och Håkansson (2008). Ett system som enligt författarna förutsätter 
att alla nivåer  från riksdag till den enskilda enheten som är skolan förväntas 
kunna formulera tydliga mål för sin verksamhet, däribland i åtgärdsprogrammet. 
Hedenquist och Håkansson (2008) menar att undervisning i dagens skolsystem 

1 Professionellpraktik 

5 Handlingsplan 2 Kritisk reflektion 

3 Forskning 4 Strategisk planering 
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innehåller fyra grundläggande moment. Det första är att som lärare tillsammans 
med eleverna bestämma vad de ska lära sig  genom att formulera och förtydliga 
mål, det andra att bestämma hur de ska lära sig och välja metoder och arbetssätt 
för att nå målen, det tredje själva arbetet mot målen och slutligen det fjärde att 
avgöra om målen nåddes genom att bedöma måluppfyllelsen det vill säga. 
utvärdera. Ett mål ska aldrig, enligt Hedenquist och Håkansson (2008), innehålla 
orden ska eller skall eftersom det då blir en regel eller en beskrivning av en 
planerad aktivitet/åtgärd och inget mål. Det krävs också en konkretisering i frågan 
om vem som ska göra vad, när det ska göras och var, om de mål som skrivs ska 
bli utvecklande och framåtsyftande påpekar Hedenquist och Håkansson (2008) 
och även Stangvik (2001). I programmet måste det också sägas något om vad som 
ska betecknas som måluppfyllelse för att det ska bli ett bra verktyg för att nå 
målet. Det räcker inte, anför Stangvik att konstatera att någon inte kan läsa och ge 
några timmars extra läsundervisning. Det krävs att insatsen är en del av en större 
plan menar Stangvik, med delmål formulerade som ett led i ett arbete mot 
överordnade mål – där mål, arbetssätt och förväntade resultat konkretiserats för att 
möjliggöra en utvärdering. Skolverket (1999) pekar på att det finns en viktig 
distinktion mellan uppföljning och utvärdering. Vid en utvärdering ska det som 
granskas just värderas, vilket inte ska göras vid uppföljning. Utvärdering är enligt 
Skolverkets definition ”Att utvärdera skolverksamhet innebär att granska och 
värdera särskilt utvalda delar gentemot överenskomna kriterier” (a.a. s. 34).  
   Det är nödvändigt, framhåller Hedenquist och Håkansson (2008), att få 
återkoppling på det arbete som görs i skolsammanhang för att mål och 
arbetsmetoder ska kunna utvecklas, och då måste målen vara utvärderingsbara. De 
mål som skrivs inom skolan går många gånger inte att använda till det de var 
avsedda för, nämligen att styra, utvärdera och utveckla skolverksamhet, eftersom 
målen ofta är så allmänt och otydligt formulerade understryker Hedenquist och 
Håkansson. Att det förhåller sig så, beror enligt författarna på att ”Förmågan att 
formulera och utvärdera sådana mål tränas paradoxalt nog inte aktivt i skolledar- 
och lärarutbildning” (a.a. s. 16 kursivering i original). De mål som formuleras i 
skolan beskriver ofta sånt som inte är mål, menar författarna och ger som 
exempel, regler, aktiviteter, åtgärder, fromma förhoppningar eller självklara 
konstateranden. Vid strävansmål, som beskriver en ständigt pågående process, så 
behöver målet förtydligas med ordförklaringar eller målkriterier som pekar på hur 
man kan avgöra om den önskvärda utvecklingen sker. Författarna visar hur ett 
mål kan tydliggöras, med exempelet strävansmålet utvecklar sin förmåga att 
samarbeta med andra. Genom att beskriva vad som avses, då målet är uppnått 
”att barnen tycker det är roligt att leka med andra olika barn och lär sig hantera de 
eventuella konflikter som kan uppstå” (Hedenquist & Håkansson, 2008, s. 31). 
Strävansmål kan aldrig bli lika tydliga som uppnåendemål, påpekar Hedenquist 
och Håkansson (2008), eftersom strävansmål beskriver mål man är på väg mot 
och inte ett tillstånd. Författarna förordar därför användningen av målkriterier När 
det gäller uppnåendemål är det däremot viktigt att de verkligen beskriver ett 
tillstånd – något som är färdigt och klart konstateras av författarna. Då Skolverket 
(2003) granskade åtgärdsprogram handlade målbeskrivningarna i de flesta fall om 
att eleven skall bli av med sina svårigheter och målen hade formulerats med 
orden: skall, kunna eller nå.  Hur målen är formulerade har dock inte ägnats något 
större utrymme i skolverkets utredning – men det går att utläsa att många av de 
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uppsatta målen handlar om att elever skall trivas och må bra i skolan. I 
utredningen konstateras även att många av målen är svåra att utvärdera 
(Skolverket, 2003). Avsaknaden av konkretion vid målformuleringen är något 
som Hjörne och Säljö (2008) också uppmärksammat i sin studie av 
elevvårdssamtal. Författarna konstaterar att de samtal som förs framstår som 
förutbestämda där inga diskussioner sker kring de kategoriseringar av elever och 
elevproblem som uttalas. De sker inte heller någon analys kring tidigare uppsatta 
mål och utvärderingar eller om vilka lösningar som har eller kan prövas för att 
lösa problem 
   Syftet med utvärdering av uppsatta mål är att den ska ge information som kan 
ligga till grund för utveckling och förändring – på flera plan – individuellt men 
även strukturellt och organisatoriskt menar Stangvik (2001). I Skolverket (1999) 
framhålls att den utvärdering som förekommer minst och är svagast utvecklad 
inom vårt mål- och resultatstyrda skolsystem är utvärdering av och för utveckling. 
Öhlmer (2005) har som åsikt att skolans personal behöver förbättra sitt sätt att 
dokumentera effekterna av de arbetssätt som används, för att kunna följa upp de 
framsteg som uppvisas av elever men också för att se vad i arbetssättet som 
bidragit till framgången. Det som i utvärderingssammanhang är den mest 
utmärkande skillnaden, i dagens mål och resultatstyrda system mot det tidigare 
mål och regelstyrda, är enligt Hedenquist och Håkansson (2008) att idag sker 
bedömningen av resultat i relation till mål och kriterier. I det tidigare 
regelsystemet räckte det att följa reglerna för att nå målen. Utvärderingens roll, 
menar Skolverket (1999), ska förstås med utgångspunkt i våra styrdokument där 
deltagande målstyrning  när elever och lärare tillsammans bestämmer de stoff och 
arbetssätt som ska användas för att nå mål utgör en del i en ”sammanhängande 
styrkedja där mål, kontroll och åtgärder på olika nivåer måste hänga ihop som 
kuggarna i ett urverk, om systemet ska fungera” (a.a. s. 26).  
   Vid en kartläggning vid skolor, som ansåg sig nå goda resultat i arbetet med 
åtgärdsprogram, som gjorts av Skolverket (2003), framkom att trots en stark 
individfokusering vid beskrivningen av problemen så upplevdes programmen som 
ett betydelsefullt verktyg för lärarna. Skolorna i undersökningen utgjorde ett 
positivt urval utifrån kriteriet att de enligt enkätsvaren, i en tidigare studie, ansåg 
att åtgärdsprogrammen hade stor betydelse för den pedagogiska verksamheten 
och att måluppfyllelsen bedömdes vara mycket hög.  Skolverket kunde konstatera 
att utsagan i enkätundersökningen, som visade att miljön inkluderades vid mål 
och åtgärdsbeskrivningar, inte återfanns i en efterföljande studie där 
åtgärdsprogram granskades – där låg istället fokus på att förändra individuella 
egenskaper och beteenden. Skolverket drar utifrån det resultat som studierna visat 
slutsatsen – att skolorna inte anser att analyser på grupp- eller organisationsnivå  är 
nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med åtgärdsprogram Skolverket, 2003). 

Åtgärdsprogram ett kommunikativt dokument 
Genom åtgärdsprogrammens texter sker en dialogisk process mellan skribent och 
läsare, påpekar Asp Onsjö (2006), där tidigare fastslagna sanningar överförs om 
elever till dem som tar del av det skrivna. Hur problemen definieras och beskrivs 
blir avgörande för vilka åtgärder som föreslås menar författaren som framhåller 
att de kategoriseringar som görs av eleverna i åtgärdsprogrammens texter bidrar 
till att konstruera eleven – att elevens identitet påverkas. Tolkningen av elevens 
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skolsituation och de problem som beskrivs är, menar Lahdenperä (1997), 
beroende av den utbildning och begreppsapparat som den som gör bedömningen 
för tillfället äger. Sättet att beskriva har sin källa i lärarutbildning eller 
fortbildning som de åtgärdsskrivande lärarna genomgått bedömer författaren. 
Säljö (2000) anför liksom Asp Onsjö (2006) att de uttryck som används vid 
kommunikation påverkar vilken bild och mening som texten förmedlar. Texten 
bär med sig attityder, värderingar och antaganden som medierar verkligheten. Det 
som blir avgörande för vad som blir tongivande i texten är beroende av den 
diskurs som används, vem som håller i taktpinnen då dokumentet skrivs. Stangvik 
(2001) menar att ett åtgärdsprogram visar hur personer som upprättat det ser på 
individen och understryker hur viktigt det är att se bortom individen – ut i 
verksamhetens struktur och organisation – eftersom att alla som verkar i ett 
sammanhang är med och konstruerar och rekonstruerar det. För att personal inom 
skolan ska kunna se på den egna verksamheten med nya ögon krävs det att de 
kritiskt kan observera och reflektera över den. Om det görs kan strukturer, 
arbetssätt eller bemötanden upptäckas som har blivit en del av den rådande 
kulturen och som behöver förändras betonar Stangvik (2001). Stangvik framhåller 
vikten av att samtalen som förs då ett åtgärdsprogram skrivs sker mellan parter 
som ser varandra som jämlika. En viktig förutsättning för det är att samtliga har 
en gemensam karta att navigera efter och en diskurs som är känd för alla (jmf. 
Asp Onsjö, 2006; Stangvik, 2001; Lahdenperä, 1997).  
   Det kan finnas en risk, med att ha en gemensam diskurs, menar Hjörne och 
Säljö (2008), om alla inblandade tar allt för givet, om det som berättas om elever 
aldrig ifrågasätts utan godtas utan någon som helst reflektion. Författarna visar 
med sin studie hur elevvårdsteam redan initialt har bilden klar för sig – det är 
eleven som ska åtgärdas för att det är där felet finns – ingen i elevvårdsteamet 
ifrågasätter de kategoriseringar som görs av eleven. I sitt slutord reflekterar 
Hjörne och Säljö (2008) kring hur det kan komma sig att kommunikationen om 
elever som är i en svår skolsituation, kan tillåtas vara så nedvärderande och 
konstaterar att vuxna inte skulle tillåtas att tala om andra vuxna på ett liknande 
sätt utan att det skulle uppfattas som både arrogant och nedsättande. Vid 
utvecklingssamtal däremot sker förhandlingen kring elevproblem med en större 
varsamhet konstaterar Hofvendahl (2006). Vid de samtalen försöker läraren, för 
att undgå att såra eleven och att själv ställa sig i dålig dager, linda in och 
förminska de svårigheter som läraren vill ta upp. Läraren vill få med sig eleven 
genom att ställa ledande frågor som uppmärksammar eleven på problem som 
läraren vill tala om – om eleven inte nappar på betet och inte bekräftar de 
svårigheter som läraren vill att eleven erkänner – så måste läraren ge upp sina 
försök anför Hofvendahl (2006).  
   Vilken diskurs är då den vanligast förekommande i åtgärdsprogram visar 
tidigare forskning kring åtgärdsprogram? En samstämmig forskning visar att det i 
de flesta åtgärdsprogram är eleven som lyfts fram som ägare av problemet. Skolan 
som organisation och hur lärares undervisnings- och förhållningssätt, eller hur 
samspelet mellan dessa och eleven, påverkar lärandesituationen, blir mycket 
sällan utsatt för någon som helst granskning eller kritik i de beskrivningar av 
problem som görs vid upprättandet av åtgärdsprogram (jmf. Asp Onsjö, 2006; 
Lahdenperä, 1999; Myndigheten för skolutveckling 2005; Skolverket 2001, 
2003). Problem är inget fristående fenomen konstaterar Andersson (1999) som 



Åtgärdsprogram så formuleras de   2009-09-28 
Skrivs målen så att de kan utvärderas? 
 
 

    

 

  15
  
  
 
 

menar att skolproblemen är en företeelse som upplevs av eleven när den inte 
förstår eller kan lära sig och upplevs som en oönskad situation av läraren som vill 
förändra men inte vet hur den ska bära sig åt för att göra det. Skolproblemet blir 
med Anderssons sätt att se på det relationellt och handlar inte enbart om 
egenskaper hos eleven eller bara egenskaper i skolmiljön, utan har att göra med 
sambandet och samspelet mellan dessa två faktorer. Att problemet kan anses vara 
skolspecifikt, understryks i Myndigheten för skolutveckling (2005), där det 
betonas att vad som bedöms vara svårigheter inte sällan utgör en bild av den 
rådande kulturen på den enskilda skolan. Verksamhetskulturer delas in i två: en 
proaktiv verksamhetskultur där språkbruket präglas av respekt och tilltro till 
individens potential för utveckling och en reaktiv kultur där kommunikationen är 
selektiv och informell och synen på eleven inte sällan grundar sig på lösa 
antaganden och förutfattade meningar Att språket är kulturellt och används på 
olika sätt beroende på i vilken social praktik det används, påpekar även Säljö 
(2000) som menar att den rådande kulturen är avgörande för hur man uppfattar, 
tolkar, förstår och kommunicerar verkligheten. Arbetet med åtgärdsprogram är 
även enligt Asp Onsjö (2006) en språklig och diskursiv verksamhet där språkliga 
verktyg konstituerar det sociala sammanhanget på ett särskilt sätt. Att språket är 
konstituerande till sin natur är ett grund- antagande i ett sociokulturellt perspektiv. 
Ett annat antagande är att handlingar är situerade i sociala praktiker, där individer 
handlar utifrån egna kunskaper och erfarenheter och utifrån det man i den 
kulturen upplever vara tillåtet. Vad som krävs eller förväntas i en viss situation 
blir avgörande för hur man gör (Säljö, 2000). 
   I skolan finns språkliga och kulturella traditioner och en historia som bär med 
sig ett särskilt sätt att kommunicera konstaterar Asp Onsjö (2006) och Stangvik 
(2001) något som framträder med tydlighet i de utsagor som beskrivs i en studie 
om elevvårdssamtal av Hjörne och Säljö (2008) där det redan initialt i samtalet 
mellan de olika yrkeskategorierna och föräldrarna ges en bild av att det är eleven 
som är eller har problem. Även i elevsamtal i samband med kvarts- eller 
utvecklingssamtal syns den språkliga traditionen, där tenderar lärare att fokusera 
på det som är ”dåligt” visar Hofvendahl (2006) i sin studie, när lärare talar om 
elevresultat i termen inga fel eller ett enda fel istället för att konstatera att det var 
alla eller nästan alla rätt. 

Metodbeskrivning 
Syftet med den här studien av åtgärdsprogram var att få en uppfattning om hur 
problem och de åtgärder som föreslås för att lösa dessa skrivs i 
åtgärdsprogrammens texter. En undersökning där dokument i form av 
åtgärdsprogram tolkats med hjälp av diskursanalys. Enligt Hellspong och Ledin 
(1997) är diskursbegreppet mångtydigt och har olika infallsvinklar och 
fokuseringspunkter. När begreppet diskurs används i denna studie görs det i 
avseendet ”text i kontext” där upprättandet av åtgärdsprogrammet uppfattas som 
en kontextuell händelse i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv. 
Diskursanalys är ett sätt att studera samhällsfenomen där språket står i centrum 
och oavsett inrikting på diskursanalys så finns det ett alldeles bestämt sätt att se på 
språk och språkanvändning ”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett 
enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den”  anför Bergström och Boréus 
(2005. s. 305) som påpekar att det finns ett flertal olika inriktningar på 
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diskursanalys – men en gemensam sak är att de alla är systematiska studier av 
diskurser. Språket har en konstituerande och konstruerande sida och är med vid 
identitetskonstruktionen – där sammansmältningen av en självbild och andras 
bilder utgör grunden för hur en individ uppfattar sig själv (Asp Onsjö, 2006 och 
Säljö 2000).  
   I ett sociokulturellt perspektiv har språket en central roll där den semiotiska 
funktionen – hur språkliga uttryck medierar världen – ger möjlighet att utifrån de 
uttryck som används få en uppfattning om de värderingar, attityder och 
antaganden som texten bär med sig (Säljö, 2000). Att händelsen är kontextuell 
innebär att den är signifikant för just den situationen  att tal eller texthandlingen är 
beroende av det sammanhang den sker i och vilka människor som utför den. Vem 
som får säga vad, och vad som anses vara den rätta kunskapen eller sanningen, 
kan sägas utgöra det regelverk som bestämmer hur exempelvis en skoldiskurs ser 
ut. 
   Hellspong och Ledin (1997) anför att allt som sägs eller skriv måste ses i sitt 
sammanhang. De åtgärdsprogram som granskats har sitt sammanhang – sin 
kontext – i skolans verksamhet som styrs av våra styrdokument. Ett begränsat 
antal deltagare har varit med vid textens utformande. De programmens texter vill 
kommunicera är hur de problem som skolan upplever att elever har, ska lösas. 
Texterna innehåller ett särskilt språkbruk som är signifikant för skolans diskurs. 
De som har tillgång till åtgärdsprogrammen är de som deltar vid upprättandet – 
men även andra som har intresse av att ta del av dem – eftersom åtgärdsprogram i 
allmänhet är offentliga.  
   I diskursanalys finns fler dimensioner än att enbart analysera text. Om även en 
analys av sociala praktiker inkluderas erhålls ett vidare diskursbegrepp där även 
andra sociala verksamheter än den studerade, tas med i beaktandet vid analysen 
av det skrivna. I skolan värld till exempel påverkas det som sker och förhandlas i 
elevfrågor utifrån konkurrerande diskurser som har större dignitet och makt i 
verksamheten. Det kan handla om professionsdiskurser, läroplansdiskurser eller 
diskurser som finns inom arbetsrätt och arbetsmiljö (Bergström & Boréus, 2005. 
s. 324f). 
 

Med diskurs som social praktik avses hur diskursen relateras till ideologi och makt. 
Analysen vidgas eftersom text som en form av social praktik ingår i en vidare 
struktur. Faiclough använder sig av begreppet diskursordning och menar att en 
specifik text/diskursiv praktik måste relateras till andra diskurser och för 
diskursanalysen blir det nödvändigt att säga något om hur dessa diskursordningar är 
konstituerade (Bergström & Boréus, 2005. s. 324. fetstil i original). 

 
Vem som får säga vad och vad som anses vara sanningen i hur vi ser och förklarar 
världen finns i den rådande diskursen – som en maktfaktor – som ger vissa 
människor rätten att kontrollera och utestänga andras sätt att se och beskriva 
världen. Men makten utövas alltså inte mellan enskilda personer, exempelvis 
mellan lärare och elev, utan makten finns inbyggd i den rådande diskursen – det 
sätt att tala och förstå som finns mellan människor inom en viss social praktik, 
som exempelvis skolan (Bergström & Boréus, 2005). 

Dokumentstudie 
Vid en dokumentstudie finns det två relevanta frågor att ställa angående värdet av 
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informationskällan anför Merriam (1988/1994). Får man som forskare fram den 
information eller kunskap som är relevant för att svara på den frågeställning som 
gjorts? Valet att göra denna dokumentstudie grundas på antagandet att forskaren 
genom en dokumentstudie inte påverkat hur elevproblem framställs i 
åtgärdsprogram eller hur de mål som satts formulerats. Genom en 
dokumentstudie, menar Merriam (a.a.), får forskaren ett material som är stabilt – 
till skillnad från intervjuer och observationer där observatören med sin blotta 
närvaro kan påverka det som studeras. Merriam (1988/1994) anför att 
dokumentdata, i jämförelse med andra former av data, är objektiva 
informationskällor som inte påverkas av forskarens närvaro – de är i den 
meningen icke- reaktiva – det som står i texten står där. Som forskare finns det 
alltid en risk att man bär med sig sin egen bakgrund och egen förförståelse in i 
tolkningsprocessen av texterna. Bergström & Boréus (2005) håller för troligt att 
om man som forskare gör sig bekant med hur den kontextuella diskursen ser ut för 
de dokument som ska tolkas, så kan risken för att förförståelsen ska medföra 
missförstånd vid tolkningen upphävas.  

Urval och undersökningsgrupp 
Skolan där åtgärdsprogrammen granskats är en F – 9 skola med ca 400 elever. 
Skolan är belägen på landsbygden i kommun som ligger i södra norrlands inland 
och består av knappt 40 000 invånare. Vid valet att undersöka hur åtgärdsprogram 
skrivs för elever i år 1- 4 utgicks grundar sig på antagandet att många 
åtgärdsprogram skrivs i dessa tidiga år vilket även Skolverket (2003) visat. 
Urvalet för undersökningen är således ett subjektivt urval. Enligt Denscombe 
(1998/2000) kan subjektivt urval med fördel användas då ”forskaren redan har en 
viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, och att 
forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anset troligt att just dessa ger 
de värdefullaste data” (a.a. s. 23). Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter 
forskaren att närma sig människor eller företeelser som på goda grunder kan antas 
vara avgörande för undersökningen, anförs av Denscombe. Nackdelen med ett 
subjektivt urval kan å andra sidan vara att man som forskare har för stor 
kännedom om de människor och de företeelser som man ska undersökas och att 
urvalet görs för att man vet vilka data som kommer att hittas. Vid denna studie har 
ett icke-sannolikhetsurval använts, det är enligt Denscombe det vanligaste valet 
vid undersökningar där mindre enheter undersöks, och där forskningen snarare är 
en upptäcktsprocess snarare än en prövning av hypoteser. 
   Undersökningsmaterialet består av åtgärdsprogram och utvärderingar av dessa 
åtgärdsprogram, upprättade av fyra klasslärare en speciallärare och en 
socialpedagog, för elever under vårterminen 2005 till vårterminen 2007. Totala 
antalet åtgärdsprogram är sjutton stycken varav sex är skrivna för flickorna (3 
elever) och elva stycken för pojkarna (6 elever). Intentionerna inför studien var att 
granska hur åtgärdsprogram var formulerade och om målen formulerades så att de 
går att utvärdera.  

Bortfall 
Av sexton elever som fick åtgärdsprogram i år 1- 4 i den aktuella skolan under 
perioden vårterminen 2005 till vårterminen 2007 är det sju stycken som inte är 
med i studien. Tre av eleverna har flyttat till annan ort och den nya adressen var 
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inte känd av rektor, och föräldrarna kunde därför inte tillfrågas om att låta barnets 
åtgärdsprogram medverka i studien. Fyra föräldrar valde att tacka nej då de 
tillfrågats om deras barns åtgärdsprogram fick delta i studien. Att få tillgång till 
autentiska åtgärdsprogram har även i tidigare studier visat sig vara svårt (se t.ex. 
Lahdenperä, 1997) 

Procedur 
Tre rektorer kontaktades vid mellanstora skolor för att få tillgång till 
åtgärdsprogram som upprättats under perioden vårterminen 2005-2007. Av dessa 
tre rektorer var det två som biföll förfrågan och erbjöd sin hjälp. Den tredje 
rektorn uttryckte en rädsla att röja sekretessbelagda uppgifter. En rektor gav efter 
en vecka besked om att det endast fanns ett åtgärdsprogram som kunde delta i 
studien eftersom det inte hade skrivits fler än så under den aktuella tiden. En 
bedömning gjordes då att ett åtgärdsprogram från en skola skulle betyda mycket 
lite för studiens resultat. Ett informationsbrev utformades till de föräldrar som 
hade barn som fått åtgärdsprogram under den tid som undersökningen gällde 
(bilaga 1). I brevet bads föräldrarna kontakta mig eller rektorn för skolan om de 
inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen.  

Databearbetning 
För att få en överblick av åtgärdsprogrammens diskursiva innehåll valde jag att 
använd ett kategoriseringsschema, där lärares sätt att beskriva elevproblem fördes 
in. Diskurserna, som av Lahdenperä (1997) uppfattas som maktpräglade 
diskurser, användes av Lahdenperä (1997) i en studie av åtgärdsprogram lärare i 
deras beskrivningar och kategoriseringar av elever och elevproblem granskats. 
Dessa diskurser, har använts vid arbetet i föreliggande studie, som hjälp att 
strukturera åtgärdsprogrammens texter, diskurserna är: 
1. Egenskaper 
Här syns i texten en uppfattning att svårigheter beror på elevens egenskaper och 
texten ger uttryck för att det finns en brist- eller defekt att det saknas förmågor att 
eleven avviker på något sätt eller att det finns skador som är orsaken till problem. 
Orsaken finns utanför skolan – hos eleven eller i hemmet. ”Eleven sägs sakna 
självtillit, regrediera, ha mattematiksvårigheter eller talsvårigheter, vara aggressiv, 
hyperaktiv, okoncentrerad, jobbig, klängig, rödhårig etc.” (Lahdenperä, 1997. s. 
82). De förslag till åtgärder som görs i denna diskurs saknar både 
målformuleringar och behovsanalyser och åtgärderna är ofta formulerade utan 
precision – och någon annan än läraren förväntas utföra ”behandlingen” påpekar 
Lahdenperä. 
2. Utveckling 
Beskrivningen innehåller någon typ av behovsanalys där läraren ensam eller 
tillsammans med andra gör en analys av elevens behov av utveckling och/eller en 
målbeskrivning. Faktorer som uppges som grund till problemen är psykosociala 
problem som orsak till eventuella inlärningssvårigheter eller faktorer i skolmiljön 
som klassform. Vilken typ av utveckling som behövs finns kodade som: 
 

Kognitiva: Luckor i språkutvecklingen, behov av läs - och skrivträning, brister i 
logiskt tänkande. 
Sociala: Inga kontakter, isolerad, understimulerad, re lationsproblem skolk, etc. 
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Emotionella: olycklig, splittrad, ängslig, dåligt självförtroende, behöver uppmuntran, 
känslomässiga blockeringar, självförtroendeträning. 
Fysiska: finmotoriska svårigheter, perceptionssvårigheter, sjukdom. (Ladhenperä, 
1997. s. 84). 
 

3. Kontext 
Vid beskrivningen krävs att omgivningsfaktorer ingår i analysen. Problemen 
beskrivs ofta som skolproblem som ex. lärarbyten, felplacering av eleven eller 
beskrivningar av gruppen och klassen. Åtgärderna sker på grupp eller 
organisationsnivå och inte på individnivå vilket sker i kategorierna egenskaper 
och utveckling. 
 

Läraren deltar som aktör i orsaksanalysen. Istället för att beskriva eleven som lat 
eller svårmotiverad kan läraren skriva att hon/han har svårt att motivera eleven. Här 
finns beskrivningar av attityder, synsätt, värderingar, kulturkonflikter samt 
undervisning (Lahdenperä, 1997. s. 87). 
 

Kontext delas in i två områden: 
Miljö där svårigheter eller åtgärder beskrivs utifrån omgivningsfaktorer som har 
med pedagogers undervisningssvårigheter att göra som exempel ges 
relationsproblem mellan läraren och eleven och mellan läraren och föräldrar samt 
lärarens arbetssätt och klassens eller gruppens sätt att fungera. Otydlig 
organisation, dålig arbetsfördelning, problem med resursfördelning eller felaktig 
undervisningsform kan vara tecken på ledningssvårigheter.  
Mening där ett meningssystem undersöks och interaktions- och 
kommunikationsmönster beskrivs med hjälp av de attityder, värderingar, 
föreställningar och underliggande tänkande hos lärare eller annan skolpersonal 
beskrivs. 
   För att få en uppfattning om de skrivna målen gick att utvärdera granskades och 
räknades ordval vid målbeskrivningarna. För att kunna avgöra vilka mål som var 
formulerade så att de var möjligt att utvärdera, använde jag mig av Hedenquist 
och Håkanssons (2008) beskrivning av hur mål bör formuleras för att kunna 
utvärderas. Ord som till exempel: förstår, känner till, vet, kan, behärskar, har 
förmågan att, berättar, använder, och läser räknats. Författarna menar att ord 
som exempelvis ska, skall, bli, få visar på målformuleringar som inte går att 
utvärdera, dessa ord har också räknats. 

Forskningsetik 
Rektor vid berörd skola avidentifierade alla åtgärdsprogram. Genom ett brev till 
föräldrar till barn som fått åtgärdsprogram under den aktuella tiden informerades 
om studien och dess syfte. I studien har tagits hänsyn till de fyra forskningsetiska 
kraven (Vetenskapsrådet 1999). De personer som deltagit i studien informerades 
om vilket syfte studien har skriftligt. Skolans rektor och de föräldrar till elever i år 
1-4 som fick åtgärdsprogram upprättade under 2005-2007 fick själva avgöra om 
de ville delta i studien eller ej. Föräldrarna ombads kontakta mig eller rektorn på 
skolan om åtgärdsprogram inte fick vara med i studien. Information gavs om att 
studien är helt anonym och att inga namn kommer att avslöjas i den slutgiltiga 
rapporten och att det endast var forskaren som skulle läsa åtgärdsprogrammen. I 
brevet upplystes om att åtgärdsprogrammen skulle förstöras då arbete var slutfört. 
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Jag tycker mig därmed uppfyllt kraven för god forskningsetik. 

Åtgärdsprogram och offentlighetsprincipen 
Enligt offentlighetsprincipens regler är dokument som upprättas inom kommunal 
verksamhet offentliga. Det gäller även de åtgärdsprogram som upprättas inom den 
kommunala skolan, det ställer naturligtvis stora krav på hur åtgärdsprogram 
utformas och vad som skrivs i dem. I Skolverkets allmänna råd (2008) sägs att  
 

När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling t.ex. ett åtgärdsprogram 
har han eller hon rätt att läsa handlingen på stället eller få en kopia av den. Omfattas 
vissa uppgifter i handlingen av sekretess ska den som begär ut handlingen få tillgång 
till de delar som inte omfattas av sekretessen. (Skolverket, 2008. s. 24) 

Resultat och analys 
Ett syfte är att få en uppfattning om de skrivna målen går att utvärdera, och hur 
utvärderingarna har beskrivits.  Med utgångspunkt av detta så redovisas 
åtgärdsprogrammens mål- och metodbeskrivningar och avslutas med 
utvärderingarna. Ett annat syfte med studien är att få en uppfattning om inom vilken 
diskurs elevernas problem beskrivs, vilket redovisas i tabell 2, s. 27.  De fyra 
lärarna i kommer att omnämnas som A-B-C och D, socialpedagogen som 1 och 
specialläraren som 2. I analysavsnittet görs först en djupanalys av två 
åtgärdsprogram. Efter den utförs även sammanfattande analys av samtliga 
åtgärdsprogram. B/2 har skrivit tolv stycken åtgärdsprogram, som alla utformats på 
liknande sätt och med ett likartat språkbruk.  Av den anledningen redovisas, av 
läsar- och utrymmesskäl, sex av dem i sin fulla längd i avsnittet ”Målen – så 
formuleras de – så ska de nås och så utvärderas de”. Samtliga tolv programs 
diskurskategorier är redovisade i tabell 2, s. 27. 

Åtgärdsprogrammens innehåll 
Redovisningen av textinnehållet i de granskade programmen inleds med delar av 
den problembeskrivning som gjorts. I redovisningen har de 
egenskapsbeskrivningar av eleverna, som exempelvis ”är trevlig” ”trivs i skolan” 
”läser bra” ”har inga matteproblem” inte tagits med eftersom det är hur problemen 
formulerats som undersökts. I övrigt är ordval och den språkliga formen så som 
den framställts i originaltexten.  De mål som satts upp i de granskade programmen 
samt de metoder som valts för att nå målen som skrivits, framställs i 
redovisningen exakt så som de skrivits av lärarna vid upprättandet av 
programmen – och är således direktcitat – och har markerats med citattecken (””) 
vid citatets början och slut. Det enda som utelämnats är av integritetsskäl är namn 
på lärare, istället används lärarens yrkestitel eller funktion. Vid redovisningen av 
utvärderingar har, precis som vid problembeskrivningarna, 
egenskapsbeskrivningar utelämnats, i övrigt återges utvärderingarna i 
överensstämmelse med originaltexten. I de fall där fler än ett åtgärdsprogram 
skrivits för en elev redovisas samtliga för att åtgärdsprogrammets och elevens 
utveckling ska kunna följas. För läsbarhetens skull ges eleverna ett fingerat namn. 

Åtgärdsprogram skrivet av A/1 
Elev Kalle. Åk 3 oktober. 2006. I problembeskrivningen framkommer att Kalle  
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har svårt att ta initiativ och själv be om hjälp då han behöver det. För att Kalle ska 
kunna följa med i undervisningen behöver han noggranna instruktioner och kan 
ibland behöva vuxenstöd för att komma vidare. Leker oftast med en och samma 
pojke på rasterna. Tar inte kontakt men är positiv till andras initiativ. 
”Hur borde det vara? 
Ge K det som behövs för att han skall kunna följa klassens arbete. OÄ  och 
Svenska- ge ett stöd som väcker motivation att även göra det svåra och tråkiga. 
Social utveckling: bli medveten om sig själv och hitta strategier hur man kan 
handla i olika situationer.  
Motorisk utveckling, ”kroppsmedvetenhet” 
Hur ska målen nås? 
Tydlig struktur, Schema lapp på sin bänk. 
OÄ och Svenska- personlig instruktion både muntligt och skriftligt, ett jobb i 
taget. 
Vuxenstöd- sitta i grupprum eller på Stöttan (En liten undervisningsgrupp med enskild 
undervisning som finns i ett annat hus på skolområdet. Min kommentar) Belöning ”oranga 
boken” 
Social utveckling, sociala berättelser. Charlie projekt. (Ett arbetsmaterial för träning av 
självkänsla och emotionell- och social kompetens – i grupper. Min kommentar)  
Motorisk utveckling, rörelseprogram för träning hemma och på skolan ” 
Uppföljning : december 2006 
Utvärdering 23/1 2007. Kalle har nu en schemalapp över dagen på sin bänk. Det 
går bra för honom att följa den, men om det är något han inte vill händer det att 
han stryker han det. Med fasthet och förklaringar går det oftast att motivera 
honom att ändå göra det som skall göras. Det finns även lektioner där han kan 
välja fritt. Det är enklare att motivera honom att utföra svårare eller tråkiga 
arbeten på Stöttan. Kalle tänker på sitt eget sätt och det kan ibland vara svårt för 
honom att följa våra gemensamma regler, ex. att duka åt andra i matsalen. 

Åtgärdsprogram skrivna av B/2 
Elev Karin åk 3 maj 2006. I nuläges- problembeskrivningen sägs att Karin har 
svårigheter i matte. Hon är osäker på taluppfattning upp till 100 och även osäker 
på klockan och positionssystemet 
”Mål  
Karin bli säker på klockan 
Bli säkrare på tal upp till 100 
Metod  

o Karin arbeta med specialläraren 2-3 gånger i veckan fram till 
sommarlovet 

o Föräldrarna arbetar med Karin i vår och sommar. Specialläraren 
skickar med bok, positionsplatta och pengar. Det är viktigt att Karin 
ofta använder lab. material för att skapa inre bilder av talen.  

 
Vi träffas i höst och utvärderar åtgärdsprogrammet” 
 
Åk 4 december 2006. I Karins andra problembeskrivning står att Karin har 
mattesvårigheter 
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”Mål  
Att Karin ska få säker taluppfattning upp till 100 
Metod  

o Fortsätta arbeta i liten grupp, arbeta med matteprogram på datorn  
Utvärdering maj 2007.  

o Karin har gjort framsteg i matte och har nått några av målen för år 4. 
o En specialpedagog har gjort en ITPA kartläggning, (En kartläggning av 

barnets starka och svaga sidor. Testet används bland annat i utredningar med syfte att 
hjälpa barn med talsvårigheter, inlärningssvårigheter och språksvårigheter. Min 
kommentar), och Karin har fått ett kompendium med sig hem med 
övningar ur ”Träna dina sinnen” (Ett träningsmaterial för elever med språkliga 
svårigheter. Min kommentar). Karin får även ett mattekompendium att 
jobba med under sommarlovet”  

 
 
Elev Anna åk 1 [sic!] februari 2005. 
I nuläges- problembeskrivningen informeras om att Anna behöver få bättre läsflyt 
och att hon får tillfällen till lästränning varje dag i skolan. En läsperiod i hemmet 
på 4 veckor har precis avslutats. Anna har svårt att koncentrera sig på lektionerna 
och behöver ibland ”puffas på” 
”Mål 
Anna ska Få bättre flyt i läsningen och koncentrera sig bättre på lektionerna 
Metod 

o Fortsatt många lästillfällen i skolan. Ansv. Klassläraren 
o Arbeta med bok och band. Ansv. Specialläraren 
o Ny läsperiod hemma efter påsklovet. Ansv. Föräldrarna.  
o Använda datorn som stimulering och belöning. 
 

Vi träffas för Utvärdering efter läsperiodens slut.”  
 
Utvärdering 15 december 2005, åk 3. Anna har fått betydligt bättre ”motor” när 
hon arbetar och är också mer koncentrerad. Anna har läs- och skrivsvårigheter. 
All lästräning har gett resultat och Anna läser med bättre flyt nu. En läs- och skriv 
kartläggning har gjorts av en utredande specialpedagog. Planerade åtgärder: 

o Arbeta med språkträningsprogrammet Lexia på datorn. 
o Fortsatt lästräning hemma och i skolan. Belöningssystem! 
o Skriva texter på dator. 
o Arbeta med bok och band. 
o Schema över läsutvecklingen.” 

 
I Annas andra åtgärdsprogram som skrivs i december 2006 i åk 4, står att Anna 
ibland har svårt att koncentrerar sig. Hon har också läs- och skrivsvårigheter, nått 
LUS 12. (LUS: läsutvecklingsschema, Min kommentar) 
 Anna är anmäld till resursgruppen för utredning. Anna tycker att det är svårt att 
stava engelska ord. Anna arbetar med Lexia. 
”Mål  
Få bättre flyt i läsningen.  
Bli bättre på att skriva och stava 
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Metod 
o Fortsatt lästräning hemma och i skolan. Ansvariga: klassläraren, 

specialläraren och föräldrarna. 
o Lyssna på bok och band. Ansvariga: föräldrarna. 
o Engelska läxor: koncentrera sig på det muntliga. 
o Arbeta med Lexia. Ansvarig: specialläraren. 
o Extra skrivtid vid datorn. Anna skriver berättelser, som kan dramatiseras 

och uppföras på storsamling. Ansvarig Specialläraren och klassläraren. 
 
Vi träffas och utvärderar åtgärdsprogrammet  vårterminen –07” 
 
Utvärdering  juni 2007. 

o Anna läser mycket bättre nu – föräldrarna har tagit stort ansvar för hennes 
lästräning vilket har gett resultat. LUS 14 vilket innebär nästan flytande 
läsning och att hon klarar att hitta i fakta texter. Bra jobbat Anna! 

o Anna har svårigheter med att stava. 
o Anna tycker att engelskan är svår hon klarar en del av målen för år 4. 

Föräldrarna lånar hem engelska boken för att träna över sommaren. 
o Matten går ganska bra, har nått några av målen för år 4. 
o Anna är anmäld till psykologgruppen för läs och skrivutredning. Efter som 

väntetiden är lång funderar föräldrarna på att bekosta en utredning själva. 
 
Elev Måns mars, 2005. åk 2. I nuläges- problembeskrivningen står att Måns 
behöver få bättre läsflyt. Han förväxlar ljuden b-p, f-v, g-k. En läsperiod i hemmet 
på 4 v. Har precis avslutats. En ny period planeras efter påsk. 
”Mål  
Måns ska få bättre läsflyt och bli säker på ljuden. 
Metod 

o Ljudträning och läsövningar på dator. Ansv. Specialläraren 
o Många lästillfällen i skolan.  Ansv. klassläraren 
o Ny läsperiod hemma efter påsklovet. Ansv. Föräldrarna. 

Vi träffas och utvärderar efter läsperiodens slut” 
 
Utvärdering slutet av maj, 2005. Måns har jobbat bra med läsningen hemma och 
fått bättre läsflyt och blivit säkrare på ljuden. Måns har svårigheter i matte. Han 
har fått byta matte bok och arbetar nu i Flex. 
Planerade åtgärder 

o Specialläraren gör en ny läsdiagnos i september därefter ev. ny läsperiod. 
o Arbeta med matte enskilt och i grupp hos specialläraren. 
o Fortsatt många lästillfällen i skolan.” 

 
I Måns andra åtgärdsprogram, december 2006 i åk 4 står i problembeskrivningen 
att han uppnått LUS 13 viket innebär nästan flytande läsning. Måns texter har ett 
torftigt och enkelt språk och han tycker det är svårt att sätta ut skiljetecken. Måns 
behöver mycket stöd i matte och får jobba i liten grupp alla mattetimmar. 
Engelskan börjar Måns tycka är svår 
”Mål. 

o Måns uppnår LUS 15 år 4, vilket innebär att han läser flytande. 
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o Han gör framsteg i matte och engelska. 
Metod Fortsätta lästräna mycket, både hemma och i skolan.  För att klara flytande 
läsning behöver Måns läsa en stor mängd text. Det är också bra att någon läser för 
honom, pratar om innehållet och förklarar svåra ord. Ansv: klassläraren, 
specialläraren och föräldrarna. Måns fortsätter att arbeta med matte i liten grupp. 
Ansv: specialläraren. Klassläraren ger färre ord i engelska läxa 
 
Vi utvärderas vårterminen -07.” 
 
Utvärdering slutet av maj 2007. Läsningen har blivit bättre. Måns har kommit 
igång fint med att skriva berättelser. Han har också gått framåt i matte. Måns 
tycker att engelska är svårt. Han har inte riktigt nått målen i matte, engelska och 
svenska för år 4. 

Åtgärdsprogram skrivna av C/2 
Elev Tomas åk (framgår inte). slutet av november 2006. I problembeskrivningen 
står att Tomas ofta är trött i skolan och lärarna har funderingar på om orsaken är 
för mycket dataspel och tv. Tomas har koncentrationssvårigheter och behöver ofta 
hjälp för att komma igång med sitt skolarbete. Han blir fort trött, tappar fokus och 
behöver ofta någon som sitter med honom, för att han ska få nått gjort på 
lektionerna. Han behöver fasta rutiner och struktur på sin dag. Tidigare har Tomas 
haft ett eget schema men nu presenteras dagens aktiviteter på tavlan för alla 
barnen. Det är även viktigt med rutiner och struktur hemma. Tomas assisten tar ett 
stort ansvar för hans inlärning. Svenska: Har svårigheter med finmotoriken och 
svårt att skriva ner en text och få en röd tråd i handlingen. Matte: Tomas har stora 
svårigheter i matte. Klockan: klarar hel-  och halvtimmar. Han behöver stöd hela 
tiden när han arbetar med matten eftersom han glömmer, blir okoncentrerad och 
tappar fokus. Han arbetar nu med lilla plus. 
”Mål: Tomas kommer utvilad till skolan. 

o Han ska kunna kvart i och kvart över på klockan. 
o Han ska bli säker på lilla plus och lilla minus 
o  Han ska kunna skriva en kort berättelse med röd tråd. 

Metod 
o Mindre tv tittande och datorspel på vardagarna. Bättre att Tomas leker och 

läser böcker. Tomas tycker om att läsa, så biblioteksbesök är bra för att 
inspirera. Ansvariga: föräldrarna 

o Träna lilla plus och lilla minus med kort och tärningar. Träna rörelser och 
skriva ”åttan”. Ansvariga: Klassläraren., assistenten och föräldrarna 

o Skrivträna t.ex. genom att utgå från sekvensbilder, berätta muntligt vad 
som händer och sedan skriva en berättelse, gärna på datorn. Ansvarig: 
assistenten och specialläraren. 

 
Vi träffas och utvärderar i mars 2007” 
 
Utvärdering slutet av april 2007. 

o Han klarar att lyssna på frökens genomgångar i klassrummet endast korta 
stunder. Fortsätter sedan att arbeta i liten grupp med sin assistent. 

o Tomas saknar ”egen motor” och behöver stöttning av sin assistent, för att 
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få någonting gjort på lektionerna. 
o Han är säker på ”lilla plus” men fortfarande osäker på ”lilla minus” 
o Han är fortfarande trött i skolan. Han vaknar tidigt på morgonen och 

brukar då titta på tv. 
Hur går vi vidare? För att råda bot på Tomas trötthet har vi, tillsammans med 
föräldrarna kommit överens om följande: Tomas avstår från tv tittande på 
morgonen, när han ska till skolan. Han belönas för detta med att göra något roligt 
med pappa. Vi fortsätter att träna klockan med honom både hemma och i skolan. 
Det är viktigt att Tomas får arbeta med egna mål i den takt han klarar av. Han 
behöver dessutom fortsatt individuellt stöd för att göra framsteg. 
 
Elev David åk 2. slutet av april 2006. I problembeskrivningen står att David har 
koncentrationssvårigheter men att det har gått bättre att koncentrera sig längre 
stunder i åk 2. David har svårigheter i matte och svenska. I svenska har han 
uppnått LUS 9, ljudar effektivt. Han har testats på Provia, (Ett testverktyg för 
bedömning av elevens språkliga förutsättningar inför läs- och skrivinlärning. Min kommentar), 
och fått program på Lexia att arbeta med. Matte: Taluppfattning 0-10. Han 
behöver använd lab. material när han räknar. I år 1och 2 har David fått mycket 
stöd i klassrummet av elevassistenten. Periodvis har han fått hjälp med matte och 
svenska av specialläraren. 
”Mål 
David ska få bättre flyt i läsningen. 
Bli säker på lilla plus och lilla minus. 
Metod 

o Intensivläsningsperiod fram till sommarlovet. David arbetar hos 
specialläraren måndag, onsdag och torsdag. Läs och skrivläxa fr. mån-ons, 
ons-tor, tors-mån. Ansv: specialläraren. 

o David arbetar med sitt Lexiaprogram hos specialläraren. 
o Föräldrarna tränar lilla plus och lilla minus med mattekort.  

 
Vi träffas tidigt i höst och utvärderar åtgärdsprogrammet.”  
 
Davids andra åtgärdsprogram skrivs i åk 3, i början av december 2006. I 
problembeskrivningen står att David har fått bättre uthållighet när han arbetar i 
klassrummet, men blir ofta trött och tappar koncentrationen på eftermiddagen. 
David har fortsatt få mycket stöd av elevassistenten. Han arbetar 2-3 tillfällen i 
veckan hos specialläraren. Hon ger också läsläxa varje vecka. David har allmänna 
inlärningssvårigheter. Hans läsutveckling motsvarar LUS punkt 10. Han är osäker 
på klockan. David är ofta trött i skolan. Mamman säger att han är kvällspigg och 
att det är svårt att få honom i säng på kvällen. Han vill gärna ligga och titta på tv i 
sitt rum innan han somnar. 
”Mål: 
David får utvecklas i sin takt och känna att han lär sig nya saker varje dag. 
Att han får bättre flyt i läsningen. 
Att han blir säker på hel-, halvtimmar och kvartar. 
Att han är mindre trött i skolan. 
Metod 

o Assistenten fortsätter att stötta David i klassrummet 
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o  Specialläraren träffar honom 2 tillfällen i veckan och tar ansvar för 
läsläxorna. Tränar klockan. 

o För att orka med skoldagen, behöver  David gå och lägga sig kl.8. Han bör 
inte titta på tv när han lagt sig utan istället läsa något innan han somnar. 
Ansvariga: föräldrarna 

 
Vi träffas i februari och utvärderar” 
 
Utvärdering slutet av april 2007. 

o David klarar att koncentrera sig allt längre stunder men blir ofta trött på 
eftermiddagen. 

o Han vill inte äta så mycket till frukost och många dagar äter han mycket 
lite till lunch på skolan. 

o Läsningen har blivit mycket bättre och han närmar sig LUS punkt 11. Han 
sköter läsläxorna jättebra. 

o David tittar fortfarande på tv på kvällarna men inte lika mycket som 
tidigare. 

o Lilla plus och lilla minus går ganska bra. Han arbetar nu med stora plus. 
Han klarar analoga klockan, hel- och halvtimmar.  

Nytt mål till sommarlovet: 
o David ska kunna hela analoga klockan.  

Hur går vi vidare?  
David behöver mycket stöttning i klassrummet för att gå framåt. Han behöver få 
arbeta med uppgifter som är anpassade till hans kunskapsnivå. Detta är viktigt för 
att han ska behålla sin nuvarande arbetsglädje och lust till skolan. 

Åtgärdsprogram skrivet av D/2 
Elev David åk 3, november 2007 (Eleven den samma som ovan, min kom). I Davids 
tredje program står att han arbetar i klassen två tillfällen i veckan. Han har också 
alla övningsämnen tillsammans med sina klasskamrater. Övrig tid arbetar David 
på Stöttan med en elevassistent och/eller hos specialläraren. På Stöttan arbetar 
David med matte och engelska och hos specialläraren med svenska. David har ett 
bildschema för att han ska veta hur skoldagen ser ut. David blir ibland arg och 
ledsen då något går honom emot, och vill inte arbeta. Specialläraren ger honom 
läsläxa varje vecka. Den sköter han jättebra. Han har nu nått LUS punkt 11. David 
är fortfarande osäker på analoga klockan. 
”Mål: 
David får utvecklas i sin takt och känna att han lär sig nya saker varje dag. 
David uppnår LUS punkt 12. 
Delmål 
David ska kunna analoga klockan. 
Metod 
Specialläraren fortsätter ge läsläxor och föräldrarna läser med honom hemma. 
Han fortsätter att arbeta på med matte och engelska på Stöttan och med svenska 
hos specialläraren som förut. Han tränar klockan hemma och i skolan. Ansvariga: 
assistenten på Stöttan och specialläraren.” 
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Tabell 2.  Åtgärdsprogrammens problemformuleringar fördelade i respektive diskurskategori 
 

Diskurskategori 
 

Not. En del av problembeskrivningarna återfinns i de utvärderingar som gjorts av åtgärdsprogrammen. Vissa 
diskurser förekommer ett flertal gånger – antalet visas inom parentes (). Den lärarkonstellation 
samt de antal åtgärdsprogram (åp) som de skrivit redovisas i tabellens vänstra kolumn.  
 
Två olika typer av mallar har använts vid upprättandet av åtgärdsprogrammen 
vilka redovisas som bilagor, mallen som använts av B-C-D/2 (bilaga 2, 3) och av 
A/1 (bilaga 4,5, 6). I alla fall utom vid A/1 har eleven deltagit vid programmets 
skrivande och också undertecknat det. Samtliga åtgärdsprogram har lämnats till 
rektorn på skolan för arkivering. 

Analys Kalles åtgärdsprogram 
De beskrivningar som görs av problemen hamnar under diskursen egenskaper, 
eftersom Kalle är den som ”har svårt att be om hjälp”, och diskursen kontext i och 
med att Kalle ”behöver noggranna instruktioner”, ”kan ibland behöva vuxenstöd”. 
Det är inte uttalat att kravet ligger på läraren att tydliggöra och konkretisera de 
uppgifter som Kalle ska utföra – men underförstått så finns det där. Ovanstående 
meningar innehåller även ordet behöver, att Kalle har ett behov, så utsagan skulle 
även kunna placeras i diskursen utveckling. Men den följande 
metodbeskrivningen ger ett stöd för att det är en kontextuell diskurs det är frågan 
om. Vid en kontextuell diskurs ska en analys av omgivningsfaktorer och lärarens 
roll finnas med, enligt Lahdenperä (1997), vilket finns i beskrivningen av Kalles 
situation. Metoderna är riktade till läraren, och inte till Kalle, läraren ska bland 
annat tydliggöra och skapa tydlig struktur. Aktiviteterna sker inte bara för Kalle 

Lärare 
Antal åp 

Egenskaper  Utveckling Kontext/miljö 

A/1    
1st. åp 
 
 
 

 

Svårt att själv be om hjälp (1) 
Tar inte kontakt med kompisar (1) 
 

 Behöver tydliga instruktioner  
och noggranna formuleringar för 
att undvika missförstånd (1) 
Kan behöva vuxenstöd för att 
komma vidare (1) 

B/2 
12 st. åp  
 
 
 
 

 

Torftigt och enkelt språk (2) 
Svårigheter i matte (5) 
Koncentrationssvårigheter (5) 
Kort uthållighet (3) 
Dålig ord/läsförståelse (2) 
Läs- och skrivsvårigheter (2) 
Svårigheter i engelska (4) 

Behöver bättre läsflyt (2) 
Förväxlar bokstäver (2) 
ITPA-kartläggning (3) 
Motorisk kartläggning 
(1) 
Utvecklingsbedömning 
(1) 
 

 

C/2 
3 st. åp  
 
 
 
 

 

Koncentrationssvårigheter (3) 
Svårigheter i matte (1) 
Stora svårigheter i matte (1) 
Svårigheter i svenska (1) 
Allmänna inlärningssvårigheter (1) 
Osäker på klockan (1) 
Blir fort trött - tappar fokus (1) 

Behöver fasta rutiner och 
struktur (1) 
Behöver stöd hela tiden 
(1) 
Svårigheter med 
finmotoriken (skriva) (1) 
Behöver starthjälp (1) 
Ofta trött (2) (sömnbrist) 

 

D/2 
1 st. åp  

 

Osäker på klockan (1) 
Blir ibland arg och ledsen och vill 
då inte arbeta (1) 

  



Åtgärdsprogram så formuleras de   2009-09-28 
Skrivs målen så att de kan utvärderas? 
 
 

    

 

  28
  
  
 
 

utan även i klassen med Charliprojektet. Att åtgärderna sker på gruppnivå är ett av 
kriterierna i en kontextuell diskurs enligt Lahdenperäs modell. I beskrivningen 
konstateras även att Kalle är inaktiv då det gäller att ta kontakt med andra barn  
   Det tongivande i texten är att läraren är den som behöver ändra sitt 
undervisningssätt för att Kalle lättare ska kunna följa med i undervisningen och 
bli motiverad. Den bild som förmedlas ger intrycket att en analys har gjorts av 
andra faktorer och inte bara av eleven. I Kalles program syns en annan språklig 
diskurs än i de övriga granskade programmen. Målen, som är formulerade som 
strävansmål är inte skrivna så att de går att utvärdera om de läses fristående,  men 
om Kalles problem, mål och metod kopplas samman så kan ett mål utvärderas. 
Det målet är att Kalle ska kunna följa klassens arbete, genom metoden att han får 
schemalapp på bänken och muntlig samt skriftlig information av lärarna. 
Metoderna konkretiserar målen vilket gör det möjligt att utvärdera om de insatta 
åtgärderna varit verksamma. För att göra målet tydligare hade en förklaring om 
vad det innebär att följa klassens arbete kunnat användas. Det motoriska och 
sociala målet kan däremot inte utvärderas eftersom målen är abstrakt och inte 
säger vad Kalle kan, vet eller behärskar när målet är uppnått. Inte heller målen i 
OÄ och svenska går att utvärdera. Vid dessa tre mål skulle en ordförklaring eller 
målkriterier som beskriver vad Kalle har uppnått för att målet ska anses vara 
uppfyllt. Inget av målen är kopplade till läroplans- eller kursplansmål.  
   Utvärderingen visar att målet, att Kalle ska kunna följa med i undervisningen, 
fungerat bra med den hjälp han fått genom schemalapp på bänken. Utvärderingen 
visar också att insatsen Stöttan är bra för Kalles motivation,  men det sägs inget 
om hur den motivationen sker på Stöttan och varför den motivationen inte sker 
eller fungerar i klassen. Utvärderingen ger ingen kunskap som kan ligga till grund 
för vare sig skol- eller elevutveckling vilket är syftet med åtgärdsprogram. Det 
sociala målet och det motoriska är inte utvärderat. Att det förhåller sig så kan ju 
bero på att målet är så vagt formulerade och därmed omätbara och därför inte går 
att utvärdera.  

Analys Karins åtgärdsprogram 
Beskrivningarna i de båda åtgärdsprogrammen hamnar i diskursen egenskaper 
eftersom det är eleven som har svårigheter. Även de metoder som valts styrker 
den kategoriseringen. Lahdenperä (1997) framhåller att i diskursen egenskaper 
förväntas någon annan utföra jobbet och ”bota” det som är fel. Här ska 
specialläraren arbeta med eleven och även skicka träningsmaterial hem som 
föräldrarna ska använda i träningen med Karin. Vad Karin ska göra i sin klass  
med sin klasslärare framgår inte av texten.   De mål som är skrivna och det 
angivna problemen hänger samman, men målen är inte skrivna så att de kan 
utvärderas. Om Karin har blivit säkrare på klockan eller på taluppfattning upp till 
hundra är svårt att kontrollera eftersom det inte framgår vad hon ska kunna och bli 
säkrare på och vad hon kan eller vet då hon nått målet. Om den svårighet i matte 
som Karin har – har att göra med taluppfattning upp till hundra och att hon inte 
kan klockan framkommer inte – men det är detta som finns med som mål. 
   Det första programmet utvärderas inte utan följs av ett nytt åtgärdsprogram i 
slutet av nästföljande termin. Här står att ”Karin har mattesvårigheter” och inte 
längre svårigheter i matte som i det första. Samma mål om taluppfattning kvarstår 
med den skillnaden att nu ska Karin få säker taluppfattning, svårigheten med 
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klockan är borta och man får anta att målet uppnåtts. En tolkning som kan göras 
är att Karins matematikproblem förvärrats. Asp Onsjö (2006) och Säljö (2000) 
menar att just ordval är avgörande för hur det som sägs eller skrivs uppfattas av 
dem som tar del av det som uttrycks. Målen är inte kopplade till läroplans- eller 
kursplansmål. 
   Vid utvärderingen konstateras det att ”Karin gjort framsteg i matte” vilka 
framsteg som gjorts nämns inte – och någon bedömning av hur väl Karin nu 
behärskar taluppfattning upp till hundra görs inte. Inget sägs heller om vad eller 
vilka åtgärder som kan ha va rit verksamma för att nå målen. De mattesvårigheter 
hon haft i december 2006, har efter fem månader försvunnit. Ingen analys tycks 
ha gjorts kring tidigare satta mål eller de val av arbetssätt som gjorts för att hjälpa 
Karin nå målen. I utvärderingen sägs även att en ITPA kartläggning gjorts, 
träningsmaterial skickats hem och att Karin får med sig ett mattekompendium för 
att träna under sommarlovet. Den diskurs som använts i åtgärdsprogrammet, ger 
en bild av eleven som problembärare och visar inte att några analyser gjort av det 
arbetssätt eller andra faktorer som kan påverka Karins lärandesituation.  

Sammanfattande analys 

Så utformas programmen och så beskrivs problemen 
Alla granskade åtgärdsprogram har skrivits i mycket korta meningar eller i 
punktform när problem, mål och arbetssätt formuleras. Problemen är 
konstateranden av typen ”Han behöver…” ”Har svårigheter…” ”Hon är…” vilket 
inte bjuder in till andra tolkningar av de problem som eleven upplevs ha. I 
samtliga åtgärdsprogram, görs beskrivningar inom diskurserna egenskaper 
och/eller utveckling. Där eleven inom diskursen egenskaper beskrivs med 
exempelvis ”har svårigheter i matte”, ”har koncentrationssvårigheter”, och vid 
diskursen utveckling sägs till exempel att ITPA karläggning ska göras eller att 
eleven ofta är trött. Att åtgärdsprogrammens texter är individfokuserade stämmer 
väl överens med vad som kommit fram i tidigare studier bl.a. Asp-Onsjö (2006) 
och Lahdenperä (1997).  
   Inte i något av de granskade åtgärdsprogrammen B-C- D/2 nämns några 
kontextuella faktorer i beskrivningarna. Svårigheterna som beskrivs handlar om 
ungefär samma problem: eleverna har svårigheter med matematik, läs- och 
skrivutveckling och koncentration – men inget nämns om vad som är svårt, när 
det är svårt eller i vilket sammanhang. Det som kan utläsas av hur problemen 
formuleras är att de enskilda lärarna använder vissa specifika kriterier i sina 
beskrivningar. Att enskilda lärares attityder och åsikter styr hur programmen 
skrivs, är också något bl.a. Lahdenperä (1997) menar sker och att det troligtvis har 
att göra med den utbildning lärare har. I de fall där eleven beskrivs ha 
koncentrationssvårigheter finns inte någon redogörelse för i vilka sammanhang 
svårigheterna visar sig, det är bara en etikettering av eleven. Inte he ller vid 
målbeskrivningen finns koncentrationssvårigheten med. Ingen åtgärd föreslås för 
att lösa problemet. Att det förhåller sig så kan ha att göra med den avsaknad av 
konkretion som kategoriseringen erbjuder  
   De båda diskurserna egenskaper och utveckling är de som använts flitigast då 
skolproblemen beskrivits i de undersökta åtgärdsprogrammen på denna skola. 
Endast i det åtgärdsprogram som skrivits av A/1 finns en kontext/miljö diskurs i 
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beskrivningen av problemen, som exempelvis att eleven ”behöver tydliga 
instruktioner med noggranna formuleringar för att undvika missförstånd”.  

Så formuleras och utvärderas målen  
Inte i något av åtgärdsprogrammen kopplas mål eller åtgärder till läroplans- eller 
kursplansmål. De mål som skrivits är i de flesta fall, med några få undantag, inte 
skrivna så att de går att utvärdera. Målen är framförallt formulerade som regler, 
och som förhoppningar där orden ska har använts flitigast. När målen uttrycks 
som ett framtida tillstånd har order får eller blir använts mest och då ofta 
tillsammans med ordet ska.  Vid tre uppnåendemål har ordförklaringar följt 
målen, då elever ska uppnå ett visst LUS mål. Att LUS målen går att utvärdera 
har sin förklaring i att de målen redan är konkretiserade och förklarade i läs- och 
skrivutvecklingsschemat. Inget strävansmål har fått ett förtydligande som talar om 
vad som krävs för att målet ska anses vara nått. Det som sägs är att eleven ska bli 
bättre på att exempelvis läsa eller på att koncentrera sig, men hur denna bättring 
ska kunna mätas framkommer inte eftersom konkretionen är så låg. I de program 
som granskats är möjligheten att utvärdera de mål som skrivits väldigt låg, vilket 
visas i tabell 3, s. 30. Vid det utvärderingsbara målet, som inte är ett LUS mål, 
finns problembeskrivningens hemvist i den kontextuella diskursen. Men målet 
hade inte kunnat utvärderas utan den metodbeskrivning som gjorts som talar om 
hur målet ska nås. För de mål som inte går att utvärdera finns 
problembeskrivningarna i diskurserna egenskaper och utveckling. Lahdenperä 
(1997) konstaterar också att inom diskursen egenskaper så saknas både 
målformuleringar och behovsanalyser  och åtgärderna som förslås är ofta 
formulerade utan precision. Och i de fall när problemen kodas som utveckling så 
påpekar Lahdenperä (1997) att det är individen som ska tränas för att de brister 
som finns ska försvinna – vilket även denna studie visar på. 
   De övriga utvärderingar som gjorts i de granskade programmen är ofta 
upprepningar av de svårigheter som beskrivits tidigare i programmen, eller 
konstateranden om att eleven har eller inte har gjort framsteg. I flera 
åtgärdsprogram förs nya svårigheter på tal i utvärderingen och även nya åtgärder. 
 
Tabell 3. Antal skrivna mål fördelade på utvärderingsbarhet 

 
Målformuleringar 

Kodade som Utvärderingsbara 
formuleringar 
 

Ej utvärderingsbara formuleringar 

LUS mål, 
uppnåendemål 

Uppnår LUS                        (3)              
 

 

Regel 
 
Förhoppning 
 
Konstateranden (Att 
satser som saknar 
orden bli, få, ska 
osv.). 
 

 
 
 
 

Ska/skall  kunna osv.*                                     (5)                                                                              
 
Ska känna,  bli, få eller får säkrare/bättre av 
något. Gör framsteg. Ge stöd osv.                  (32                                    
 
Att skilja på, att läsa, kommer  att,           
kroppsmedvetenhet osv.                                 (5)   

 
 

Skall kunna följa klassens* (1) 
(återfinns även i regelmålet) 

Hitta strategier hur man kan                            (1) 
 

Antal                                               4                                                                         43 
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Metoddiskussion 
En skolas åtgärdsprogram valdes bort på grund av antagandet att endast ett 
åtgärdsprogram inte skulle tillföra något till studien  vilket i efterhand kan 
konstateras vara ett felaktigt antagande, eftersom det visade sig att 
åtgärdsprogram och dess innehåll skiljer sig åt beroende av vilka lärare som 
skrivit dem. Men för studiens helhetsresultat görs ändå bedömningen att ett 
enstaka program inte hade spelat någon avgörande roll. 
   Då endast en skolas rektor biföll den förfrågan om tillgång till åtgärdsprogram 
som ställts, så kan det i efterhand noteras att det hade varit bra om fler skolor då 
tillfrågats så att ett bredare material kunnat ingå i studien. Att det finns svårigheter 
att få tillgång till åtgärdsprogram har även tidigare forskning pekat på t.ex. 
Lahdenperä (1997). Vid analysen av materialet har jag försökt använda det 
analyskategorier som Lahdenperä (1997) benämnt egenskaper, utveckling och 
kontext detta för att undvika den eventuella (bias) skevhet som Merriam 
(1988/1994) menar finns i all forskning. Trots tillgången till analyskategorierna 
har det vid några tillfällen varit svårt att avgöra vissa formuleringars diskursiva 
hemvist. Det faktum att antalet skrivna åtgärdsprogram skiljer sig så mycket 
mellan lärarna som upprättat dem, innebär ett problem för studiens trovärdighet. 
För att öka resultatets trovärdighet skulle ett mer jämnt fördelat material ha 
behövts. 
   Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan upprepas 
anförs av Merriam (1988/1997) som pekar på att det finns en skillnad på 
traditionell experimentell forskning vars mål är att ställa upp lagar som kan 
kopplas samman med en deduktiv och integrerad teori och en kvalitativ 
fallstudieforskning – liknande den i denna studie – som har som mål att beskriva 
och förklara världen utifrån hur olika människor uppfattar och tolkar det som 
försiggår. Merriam menar att den mångfald av tolkningar av vad som sker inte 
erbjuder några fasta referenspunkter som möjliggör någon reliabel mätning i 
traditionell mening. Det som istället kan öka trovärdigheten är, anför Merriam,  en 
stärkning av den inre validiteten. Den inre validiteten handlar om hur väl ett 
resultat stämmer överens med verkligheten att forskaren studerar och mäter det 
forskaren avser att mäta. Vilket gjorts i denna diskursanalytiska dokumentstud ie 
av åtgärdsprogram. Att endast en källa – dokument – använts i detta fall kan i 
validitets hänseende anses vara negativt. En metodtriangulering där eventuellt 
intervjuer eller observationer gjorts som komplement hade, menar bl.a. 
Denscombe (1998/2000) ökat validiteten i studien. Men valet föll trots detta på att 
göra en dokumentstudie eftersom syftet var att granska hur lärare formulerar sig i 
åtgärdsprogram. En dokumentstudie är enligt Merriam (1988/1997) att betrakta 
som en studie där materialet är icke reaktivt – att forskaren inte påverkat det som 
skett genom sin närvaro det som står i en text står där. Det som däremot kan ha 
påverkat studiens resultat är att ett subjektivt val använts vid valet av 
undersökningsenhet. Det som talar för att det subjektiva valet inte gjorts för att 
påverka studiens resultat är att rektorer vid tre F-9 skolor på tre olika orter 
tillfrågats om att medverka i studien. 
   I föreliggande studie, där lärares val av diskurs vid skrivandet av 
åtgärdsprogram skulle granskas, har Lahdenperäs (1997) analysinstrument 
använts – där kategorier av maktpräglade diskurser förklarats och namngivits. I ett 
reliabilitetssammanhang anses användandet av ”Mer utvecklade analysverktyg” 
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(Bergström & Boréus, 2005. s. 352) som en möjlighet till ökad intersubjektivitet. 
Men även användandet av lingvistiska tekniker ger bättre förutsättningar till att 
uppnå god reliabilitet anförs av författarna. Tekniken att räkna meningsbärande 
ord har också använts vid analysen i denna studie för att undersöka om de mål 
som skrivits har kunnat utvärderas. Det finns även en risk med att använda sig av 
färdiga analysredskap menar författarna, nämligen att resultatet delvis kan 
förutsägas. 

DISKUSSION 
I inledningen till uppsatsen konstateras att barn är olika och har olika 
förutsättningar att klara skolans krav och normer. Det konstateras också att när 
elever får svårigheter i skolarbetet, när det befaras att ett eller flera mål inte 
kommer att nås, ska åtgärdsprogram skrivas. De program som då skrivs ska 
beskriva det specifika problem som behöver lösas  för att eleven ska nå målen. 
   Studiens forskningsfrågor handlar om hur åtgärdsprogrammen utformas och hur 
utvärderingarna skrivs,  inom vilken diskurs elevens problem beskrivs och om de 
mål som skrivs går att utvärdera. De analyser som gjorts visar en ganska dyster 
bild av hur åtgärdsprogrammens texter kategoriserar elevers svårigheter till att 
vara just elevens svårigheter. Det är inte mycket som har hänt genom seklen som 
gått skolan och vi vuxna har fortsatt att kategorisera eleverna efter den för tiden 
rådande diskursen. I denna studie kan åtgärdsprogrammens diskurser återfinnas i 
alla de tidsstaplar som redovisats i tabell 1 (s. 7) där Hjörne och Säljö (2008) visar 
vilka diskurser som varit gällande under en viss tid. I den här studiens granskade 
program används exempelvis uttryck som pekar ut dåliga hemförhållanden, att 
eleven är svagbegåvad eller har läs- och skrivsvårigheter. Det som är lite 
förvånande  är att de diskurser som tillhör 1990-talet inte återfinns i materialet. 
   I de program som granskats sägs ingenting om den undervisning som bedrivs, 
det material som används eller den struktur eller organisation som finns i skolan. 
Ändå är det just på skolnivå förändringen i första hand ska ske står det i våra 
styrdokument – det är de faktorer som finns runt eleven som ska granskas – inte 
eleven. Syftet när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram menar Skolverket 
(2006) är att påverka de förutsättningar eleven lär i. Det vill säga i det 
sammanhang eleven finns och där eleven förväntas lära sig vissa specifika saker 
utifrån läroplan och eller kursplan. Den förändring, som förespråkats av lärarna 
som upprättat de granskade programmen, har snarare gällt elevens egenskaper, 
utvecklingsbrister – eller familjers tillåtande attityd när det gäller tv-tittande eller 
datorspel. Den kunskap som verkar erbjudas eleven och skolan i de program som 
granskats, och även i tidigare forskning är att det är fel på eleven. Det är intressant 
att konstatera att det i den granskade verksamheten inte tycks vara vare sig 
grundskoleförordningens eller styrdokumentens diskurser som har styrt vad som 
formulerats i åtgärdsprogrammen. Det verkar istället vara den enskilde läraren 
som har maktens röst och som bestämmer vad som är sanning och vad som får 
sägas.  
   Att lärarens röst är den som hörs, och mycket sällan styrdokumentens, visar 
även tidigare studier. Inom skolans värld är, konstaterar bland annat Hjörne och 
Säljö (2008) samt Lahdenperä (1997), en kategoriserande attityd vanlig och där 
sker sällan någon kritisk granskning av den egna verksamheten. Detta trots att 
styrdokumenten säger att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar 
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mot uppställda mål, och en ständig prövning av uppsatta mål ska göras där 
resultat följs upp och utvärderas likväl som att nya metoder prövas och utvecklas 
(Lpo 94). Andersson (1999) menar att det i uttryckssättet ”En skola för alla” står 
klart att skolan skall vara till för alla elever som befinner sig där. Författaren 
understryker att tanken om en skola för alla i sig är god, men att det finns ett stort 
glapp mellan de riktlinjer och mål som läroplanen ger och den praktiska 
verkligheten i skolorna. 
   I materialet som analyserats i föreliggande studie finns inget, med ett undantag, 
som tyder på att lärarens undervisningssätt eller andra faktorer som kan utgöra 
hinder för elevens lärandet har granskats. Det är bara eleven som granskas och 
kommenteras. Det tycks inte heller ha gjorts några analyser av skolan som 
institution eller hur samspelet mellan eleven och skolstrukturen fungerar. Det 
finns i alla fall inget i de granskade texternas ordval som visar att styrdokument 
eller kontextuella faktorer beaktats då programmen upprättats. Tanken att titta på 
svårigheter kontextuellt är inte ny – den har funnits med ända sedan SIA 
utredningen och i Lgr 80 framkom det att det som i första hand skulle prövas var 
om skolans arbetssätt kunde ändras om en elev fick svårigheter i sitt arbete i 
skolan. Stangvik (2001) menar att en verksamhetskultur som finns på en 
arbetsplats är mycket svår att upptäcka om man själv är en del av den. För att 
kunna se det som behöver förändras krävs förmågan till kritiskt observation och 
reflektion för att upptäcka strukturer, bemötanden och arbetssätt som inte är bra 
men som blivit en del av verksamheten. För att kunna titta kritiskt på den egna 
verksamheten så måste man ju veta vad man ska titta på. Jag tilltalas av tanken att 
det finns vissa likheter mellan aktionsforskning och arbetsgången vid upprättandet 
av åtgärdsprogram (Stangvik 2001). Med detta menar jag inte att 
åtgärdsprogrammen ska bli vetenskapligt korrekta  men den konkretion som 
aktionsforskningen kan erbjuda tycker jag borgar för åtgärdsprogram som 
fokuserar på vad de egentligen ska lägga fokus på – nämligen skol- och 
elevutveckling. Med en forskningsinriktad ansats inför skrivandet av ett 
åtgärdsprogram måste ju en forskningsfråga ställas där pedagogerna kritiskt 
reflekterar kring vad som kan vara orsaken till att exempelvis Karin i studien har 
svårigheter i matte. Att bara konstatera att hon har svårigheter säger ingenting om 
när det är svårt, vad som är svårt. Det sätter bara en etikett på Karin att hon är en 
person med svårigheter i matte.  
   Man kan fråga sig vad de kategoriseringar som görs av elever i åtgärdsprogram 
ger för förutsättningar för eleven att göra framsteg och varför de överhuvudtaget 
skrivs? När lärare benämner elever med ord som beskriver deras egenskaper och 
utveckling i form av negativa omdömen – blir lärarnas uttalanden en del i 
identitetskonstruktionen. Asp Onsjö (2008) menar att de kategoriseringar som 
görs då elevens problem beskrivs i åtgärdsprogrammen egentligen inte behöver 
finnas där, och att det i styrdokumenten inte står någonstans att elevens 
problembild ska beskrivas. Det som däremot ska synliggöras och beskrivas är 
vilka behov som eleven har och hur de ska tillgodoses. Varför görs inte det då? 
Det är inte bara den här begränsade studien som visar på att det är eleven som 
framställs som problembärare. Att eleven äger svårigheterna. Oftast sägs inget om 
hur skolan är strukturerad. Kan det vara så att granskningen av den egna 
verksamheten uteblir för att skrivningen i skollag och läroplan säger att det är 
eleven som har svårigheter i skolarbetet? Lahdenperä (1997) framhåller nämligen 
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att när det centrala i styrdokumentens texter är begreppen behov och särskilda så 
reduceras det specialpedagogiska arbetet bland annat till att tolka elevers behov. 
Om det är så att hälften av eleverna har så svåra problem så att det måste skrivas 
åtgärdsprogram, så måste det ju ses mer som en regel än ett undantag att elever får 
problem.   Av Lahdenperäs (1997) resonemang framkommer att det är lärarnas 
brist på kunskap som är orsak till hur åtgärdsprogrammen utformas. Som 
lärarstudent kan jag konstatera att det bara var vid specialiseringskursen 
specialpedagogik vi snuddat lite vid hur man på bästa sätt ska formulera sig i ett 
åtgärdsprogram. Jag skulle vilja påstå att det var få av oss som efter kursen 
verkligen behärskade denna konst att formulera konkreta och utvärderingsbara 
mål. Lärarutbildningen (i alla fall den jag genomgått) verkar inte ha lagt fokus på 
den här mycket viktiga delen. Om man får tro Hedenquist och Håkansson (2008) 
är det den allra vikigaste uppgiften, den att tillsamman med eleverna formulera 
och utvärdera mål. Men författarna konstaterar samtidigt att det som fattas hos 
lärarkåren är förmågan att skriva utvärderingsbara mål. Hur kommer det sig då att 
ingenting av dessa kunskaper verkar finnas med i lärarutbildningen. 
   Lahdenperä (1997) menar att den utbildning som lärare har eller inte har 
påverkar vilken diskurs som väljs. Det jag kunnat utläsa av mitt material är att om 
diskurserna egenskaper och utveckling använts då eleven och/eller elevens 
problem beskrivits så saknas också konkretionen i beskrivningen av problemen.    
Konkretion är något som även efterlyses av (se exempelvis. Hedenquist & 
Håkansson, 2008; Hjörne & Säljö, 2008; Stangvik, 2001; Öhlmer, 2005). 
Tydlighet i samband med åtgärdsprogramsskrivande krävs för att alla inblandade 
ska förstå vad som är problematiskt, och i vilket sammanhang det svåra upplevs. 
Utifrån det kan man sedan diskutera vilka åtgärder som ska sättas in, vilka mål 
som ska nås, vad som ska anses som måluppfyllelse  
   De flesta mål som skrivits inom diskurserna egenskaper och utveckling  går inte 
att utvärdera. Ingenting sägs  om vad som är svårt och i vilket sammanhang. Det 
som sägs framstår bara som ett konstaterande av ett tillstånd. Eleven har någon 
typ av svårighet, saknar eller får för lite av något,  kan vara mat, sömn eller 
träning av en färdighet. Därmed faller själva syftet med att skriva  
åtgärdsprogrammen helt platt! Åtgärdsprogram ska vara ett pedagogiskt 
hjälpmedel en pedagogisk hjälp för lärare  att tydliggöra, samordna, dokumentera 
och utvärdera de pedagogiska insatserna, som görs, för att  en elev i behov av 
särskilt stöd ska få de bästa förutsättningarna till att nå kursplan- och 
läroplansmål. 
   Visserligen är studien begränsad till ett fåtal åtgärdsprogram på en skola men 
resultatet visar i alla fall att de enda mål, som inte är ett LUS mål, som går att 
utvärdera är skrivet inom den kontextuella diskursen. Den kontextuella diskursen 
förutsätter att en analys görs där omgivningsfaktorer ingår Kan det vara så att mål 
som skrivs inom den kontextuelle diskursen är skrivna så att de kan utvärderas? 
Det som motsäger detta, att mål som går att utvärdera skrivs i en kontextuell 
diskurs, är det resultat som Skolverket (2003) redovisat som säger att trots en 
individfokusering på problem vid åtgärdsprogramsskrivandet så ser lärarna 
programmen som värdefulla verktyg för det pedagogiska arbetet i skolan och då 
särskilt vid uppföljnings och utvärderingssammanhang. Lärarna i skolverkets 
undersökning uppfattar alltså, trots att skolverkets studie visat att bara 9 av 83 
program innehållit någon form av analys på gruppnivå och ingen på 
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organisationsnivå, att skrivandet av åtgärdsprogram är pedagogiskt värdefullt. 
Men det Skolverket (2003) visat i studien är inte att programmen har varit 
värdefulla utan att Lärarna i studien uppfattat programmen som värdefulla. Det 
som sagts i enkätundersökningen, där lärarutsagor visat att miljön inkluderades 
vid mål och åtgärdsbeskrivningarna, visade sig inte i de senare granskade 
åtgärdsprogrammen där låg istället fokus på att förändra individuella egenskaper 
och beteenden. Skolverket (2003) drar av detta slutsatsen att skolorna inte anser 
att analyser på grupp- eller organisationsnivå  behövs för ett framgångsrikt arbete 
med åtgärdsprogram. 
   Valet av diskurs visar på de attityder och åsikter som de eller den som är i 
maktposition vid skrivandet har menar bl.a. Stangvik (2001) och Säljö (2000). 
Den makt som utövas finns inbyggd i den rådande diskursen – det sätt att tala och 
förstå som finns mellan människor inom en viss social praktik som exempelvis 
skolan påpekar Bergström och Boréus (2005).  Analysen visar även att det är en 
reaktiv skolkultur något som enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) 
kännetecknas av att kommunikationen är selektiv och informell och  att synen på 
eleven grundar sig på lösa antaganden och förutfattade meningar. Att 
kommunikationen är selektiv och informell visar sig mycket tydligt i ordvalen och 
förklaringarna till problem som görs av bland annat C/2 som anför elevens tv 
tittande, dataspel och brist på sömn som orsaker till de skolproblem som finns. Att 
det är klassläraren som har den konstituerande makten vid upprättandet av 
programmen och inte specialläraren i de fall som granskats visar sig i just det 
skiftande ordvalen som de olika programmen uppvisar – och då speciellt för lärare 
B och C där flest åtgärdsprogram skrivits, och ett visst mönster därför kan 
urskiljas. När det gäller lärarkonstellation A/1 och D/2 är det svårare att uttala sig 
om huruvida det är lärarens röst som hörs eller social/specialpedagogens. 
   Jag instämmer i den åsikt Lahdenperä (1997) ger uttryck för – att det är en 
kombination av hur styrdokumenten uttrycker sig om eleven som ägare av 
problemet och hur lärare tolkar styrdokumenten som avgör hur 
åtgärdsprogrammet formuleras. Men det som är intressant är att den resterande 
delen av skrivningarna i styrdokumenten inte verkar uppmärksammas då 
åtgärdsprogram skrivs. De delar i styrdokumenten som talar om vad lärare på 
skolan och rektor ska göra för att eleven ska få de bästa förutsättningarna att 
utvecklas. I läroplanen anförs att det krävs  en ständig prövning av uppsatta mål, 
att resultat följs upp och utvärderas likväl som att nya metoder prövas och 
utvecklas för att utveckling skall ske (Lpo 94). Ingenting i denna studie visar att 
någon sådan verksamhet försiggår. Den utvärdering som görs i de granskade 
åtgärdsprogrammen är istället oftast en återupprepning av elevens 
tillkortakommanden – eller ett konstaterande att problemet kvarstår – och har 
inget att göra med det som Skolverket (1999) menar är att utvärdera. 
   Rektorn på skolan har ett särskilt ansvar att utbildningen på skolan utvecklas 
står det i skollagen, men trots att rektorn på den undersökta skolan är den som 
arkiverar alla åtgärdsprogram så syns ingen utveckling i hur åtgärdsprogrammen 
formulerats. Det tycks inte förekomma någon reflektion kring hur problem och 
mål formuleras vare sig hos verksamma lärare eller hos rektorn på skolan. Det 
som sägs i åtgärdsprogrammen godtas och arbetet med eleven utgår ifrån detta. 
Men Hjörne och Säljö (2008) menar att när någon kommer med ett påstående, där 
vi känner igen kategoriseringen, så måste man förhålla sig professionell och ändå 
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fråga och ifrågasätta vad som menas med svårigheten hos just den här eleven. I 
läroplanen står också att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov, ” och att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen” (Lpo 94. s. 
3-4). 
   Man kan fråga sig vilka sidoeffekter åtgärdsprogram som inte går att utvärdera 
och som pekar ut eleven som problembärare får. Hur mycket resurser läggs det på 
att sitta i åtgärdsprogramsmöten? Vad kostar all den specialundervisning som 
eleverna i de granskade programmen fått? Och vilka följdverkningar kan det ge 
att få en identitet som en dålig elev? 
   En omskrivning av skollag och läroplan där skrivningen ”Om läraren får 
svårigheter i samband med sin undervisning av en enskild elev…”, kanske kan 
skifta fokus från en granskning av endast eleven till att även omfatta en 
granskning av läraren och undervisningssituationen. Men det vi lärare framförallt 
behöver är kunskap i hur vi på bästa sätt ska skriva åtgärdsprogram som verkligen 
hjälper oss i vår undervisning – och därmed även eleven. 

Vidare forskning 
Det skulle vara intressant om en mer omfattande studie gjordes som granskade 
hur mål skrivs och utvärdering sker i skolans värld när det gäller åtgärdsprogram 
men även när det gäller läroplans- kursplansmål. Det skulle vara mycket 
intressant att granska om det finns ett samband mellan möjligheten att utvärdera 
mål och vilken diskurs elevens problem beskrivs i.  
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     Delsbo 2007-12-11  
     Anette Spjutsvik 
        Tjärnmyra 42 
     820 60 Delsbo 
     tfn. 0653-23225 
     070-692 58 13 
 
 
Bästa Föräldrar 
 
Jag heter Anette Spjutsvik och läser min sista termin på lärarutbildningen vid 
Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu skriva mitt examensarbete där jag kommer att 
granska hur skolorna skriver åtgärdsprogram. Jag vill, av forskningsetiska skäl, informera er 
om att jag kommer be rektorn på er skolan att få ta del av åtgärdsprogram som är skrivna 
läsåret 2005/2006 och 2006/2007 för år 1-4. Åtgärdsprogram är enligt lagen en offentlig 
handling vilket innebär att vem som helst kan ta del av dem – men för mig är det viktigt att 
jag har ert samtycke. 
 
Jag har inget intresse av att veta vilken elev åtgärdsprogrammet gäller – därför kommer 
skolan avkoda åtgärdsprogrammen för att det ska vara anonymt. Jag behöver dock för min 
studie veta vilket kön och vilken klass eleven gick i då åtgärdsprogrammet och eventuella 
uppföljningsprogram skrevs. Om åtgärdsprogrammet innehåller sekretessbelagda uppgifter 
kommer skolan se till så att dessa uppgifter döljs för mig. Ni som föräldrar kan häva den 
sekretessen, om ni själva vill, och jag kan då ta del av även sådana uppgifter i programmet. 
 
Det jag vill undersöka med min studie är att utifrån en specialpedagogisk utgångspunkt 
undersöka vilket synsätt som kommer till uttryck vid beskrivningen av elevers problem i 
skolan och om åtgärdsprogrammen är utvärderingsbara. Om de är skrivna så att de går att 
utvärdera – är det en kvalitetssäkring för eleven – men även för skolan och dess sätt att 
bedriva undervisning. Det är endast jag som kommer att läsa åtgärdsprogrammen. Full 
anonymitet utlovas – åtgärdsprogrammen kommer att behandlas med största respekt och 
enskilda individers anonymitet kommer inte att avslöjas i den slutgiltiga rapporten. Då mitt 
examensarbete är slutfört förstör jag dokumenten. 
 
Om ni av någon anledning, trots offentlighetsprincipen, absolut inte vill att jag läser ert/era 
barns åtgärdsprogram – så respekterar jag naturligtvis det. Om så är fallet är jag tacksam om 
ni hör av er senast den 18 december till rektorn på er skola, vilket ni också kan göra om ni 
vill häva sekretessen.  
 
Det är jag som författat brevet men skolan som skrivit adresser och skickat ut det, för att jag 
inte ska få någon kännedom om till vilka föräldrar brevet skickats. 
 
Ni kan med fördel använda min e-post för kontakt anette.spjutsvik@one.se 
Är det något ni undrar så hör gärna av er – tfn nr. som ovan. 
 
Med vänlig hälsning 
Anette Spjutsvik 
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Åtgärdsprogram upprättat för  år 
(skolans namn) 
 

Nuläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål: 
 

Metod: 
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(datum) 

Utvärdering av åtgärdsprogram för (namn) (födelsedata) 
Skola, Ort 
 

Närvarande 
 
 
Se åtgärdsprogram upprättat (datum) 
 

Nuläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur går vi vidare? 
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Åtgärdsprogram datum 
 
Elev  Födelsedatum  
Skola  Klass/Grupp  
Elevens situation, kort bakgrund: (Starka och svaga sidor, problem, tidigare åtgärder) 

 
Sekretessbelagda handlingar   Ja   Nej 
 
Hur borde det vara? (Övergripande mål – delmål) 
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Vilka skall delges besluten? (Namn) 
 
Uppföljning: (När, var, vilka skall deltaga, huvudansvarig) 

 
Närvarande vid upprättandet var: 
 
 

 
Elev 
 

 
Målsman 
 

 
Personal 
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Utvärdering av åtgärdsprogram upprättat för:  

 

 

  
 

Åtgärdsprogrammet löper vidare och utvärderas på nytt  
  
   
 
 
Åtgärdsprogrammet avslutas                Nytt åtgärdsprogram upprättas 
 
Närvarande vid utvärderingen var: 

datum 

 

datum 


