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 Abstrakt 
Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som har betydelse eller 

bidrar till att skapa en djupare förståelse för åtgärdsprogram som fenomen 

inom ett ramverkteoretisk/läroplanteoretisk synsätt på en gymnasieskolas 

verksamhet. Som en avgränsning av åtgärdsprogram, genom att beskriva, 

analysera och diskutera åtgärdsprogrammets innehåll, fokuseras frågor om 

läs- och skrivsvårigheter. Metoden som valdes var en fallstudie med 

enfallsdesign och fler analysenheter. Analysen av transkriberade intervjuer 

skedde genom en kvalitativ innehållsanalys med en kombination av deduktiv 

samt induktiv ansats som design. Skolverkets allmänna råd är en 

utgångspunkt för hur åtgärdsprogram förstås och kommer att tolkas deduktiv. 

Tolkningen av läs- och skrivsvårigheter är induktiv. Fallet utgörs av en 

gymnasieskola med yrkesinriktade program. Den empiriska studien baseras 

på sju intervjuer av skolans personal på den aktuella gymnasieskolan. 

Resultatet visade att åtgärdsprogram är ett komplext fenomen med flera 

beståndsdelar som förutsätter samsyn mellan skolledning, lärare, föräldrar och 

elever. Avseende både rutiner för administration och hjälpmedel till eleverna. 

Det visade att vare sig skolledning eller lärare ser åtgärdsprogrammet som ett 

stöd för dem, utan mer som ett direkt stöd för eleven. För lärarna verkar det 

vara oklart om vem som gör vad, i ett åtgärdsprogram. Resultatet visade även 

på olika uppfattningar mellan lärare och skolledning om när och vilka 

hjälpmedel ska erbjudas eleverna. Lärarna ansåg även att en försvårande 

omständighet är Skolverket utformade allmänna råd om hur administrationen 

av åtgärdsprogrammen ska ske. De har rent administrativt blivit för 

omständliga och krångliga enligt lärarna. 

 

 

 

Nyckelord: Gymnasier, läroplan, läs- och skrivsvårigheter, åtgärdsprogram 
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 Inledning  
Samhället ställer stora krav på ungdomarna i dag, en god läs och skrivförmåga 

har blivit allt betydelsefullare för att klara sig genom livet och inom ett 

framtida yrkesliv. Arbetslivet kräver en högre kompetens i takt med den 

industriella utvecklingen som pågår i samhället. Ett högt krav på skriv- och 

läsförståelse för att upprätthålla kompetens ställs därför i dag på yrkesutövare, 

därmed också på eleverna. För att elever ska kunna bli anställningsbara, kräver 

arbetsgivare numera att det har en gymnasiekompetens. När eleverna sista 

året i grundskolan ska göra ett gymnasieval på ett nationellt program, måste 

eleven ha godkänt i svenska, svenska som andra språk, engelska och 

matematik. För att komma in på ett yrkesprogram måste eleven ha godkänt i 

ytterligare fem ämnen. 

Skolverket (2013) kungjorde i ett pressmeddelande på sin webbsida: Kraftig 

försämring i PISA, där OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling) genom PISA (Programme for International Student Assessment) i 

en stor studie granskat åldersgruppen 15-åringars kunskaper i OECD länder 

och kommit fram till att: 

   
Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter 

att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De 

svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre 

kunskapsområden i den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012. 

 

Enligt Skolverket hör Sverige till de länder där elevernas läsförståelse stadigt 

försämrats, samtidigt som skolan blivit mindre likvärdig och elevernas sociala 

bakgrund allt mer påverkar resultaten (Skolverket, 2013).  

 

Iden nya läroplanen för grundskolan, Lgr11(läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet), står det att "Skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i 

tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt" (Lgr11,s.13). I examensmålet i GY11 

(läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011), står det att "Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som 

fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både 

svenska och engelska". Eleven ska även kunna "utveckla sin förmåga att 

dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen"(GY11, s. 23). 

 

Säljö (2000) och Löwendahl- Björkman (2011) hävdar att de allmänna råden 

och styrdokumenten i läroplanen använt sig av Vygotskijs teorier i ett 

sociokulturellt perspektiv när det gäller skolan. I ett sociokulturellt perspektiv 

betonas betydelsen av samspel, kommunikation och språkanvändning för 

lärandet. Användandet av artefakter, som kan vara både fysiska och psykiska 

redskap, spelar en stor roll för en människas förmåga att utveckla sitt tänkande 

och handlande. 

 



  

 

2 
 

  
Säljö (2010) skriver om Vygotskij att: 

  
He was also eager to challenge the ideas of the influential schools of psychology of the 

time, such as behaviourism, pragmatism, and Gestalt psychology. Vygotsky carefully and 

critically scrutinized the conceptions of learning and development, underpinning these 

diverse traditions, and pointed to where they, in his opinion, were flawed (Säljö, 2010, s 

.498). 

 

Daniels (2005) även Branäs och Svelander (2006) menar att Vygotskijs 

sociokulturellateori lägger tonvikten på att det baseras på de erfarenheter, 

upplevelser och skapar en förståelse hos individen. Den sociala 

sammansättningen blir då utgångspunkt för undervisning, därmed läggs en 

större vikt på språkets roll i lärande och utveckling. Där lärarens aktivitet blir 

att utmana barnet i dess utvecklingszon. De sociala förutsättningarna för 

lärande får här en mer presterande roll i social konstruktivism. 

 

Vygotskij (1978) skriver: 
 

what we call the zone of proximal development. It is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and the level of 

potential development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers (Vygotskij, 1978, s .86). 

 

 

Säljö (2000) men även Säljö (2005) och Åkerlund (2008) menar att när läs- och 

skrivinlärning sker även i ett sociokulturellt perspektiv är det sociala relationer 

med vuxna och andra barn som påverkar barnets läs- och skrivutveckling. 

Säljö (2000) hävdar att i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan 

kollektiva resurser där människan föds och utvecklas tillsammans men andra 

människor. Där vi gör egna erfarenheter tillsammans med andra, att på så sett 

förstå hur världen fungerar och tolkas. Genom ett samspel med sin omgivning 

skapar individen, en förståelse för det sammanhang som den ingår i. Individen 

tillägnar sig olika sätt att se på verkligheten, genom att själv delta i olika 

situationer. 

I det sociokulturella perspektivets sätt att se på lärandet, spelar språket en 

central roll. Språket blir då ett redskap för tänkande och problemlösning. 

Kunskap skapas i en komplex interaktion mellan tanke, handling och språk.  

Den konstruerade kunskapen resulterar i en förändring både hos individen 

och hos miljön. Enligt socialkulturella teorin kan alltså inte kunskap skapas av 

individen oberoende av den sociala kontexten. Det är där individen gör egna 

erfarenheter tillsammans med andra och på så sett får en förståelse om hur 

världen fungerar och kan tolkas. Vygotskij (1978) hävdar att "The use of 

artificial means, the transition to mediated activity, fundamentally changes all 

psychological operations just as the use of tools limitlessly broadens the range 

of activities within which the new psychological functions may operate" 

(Vygotskij, 1978, s .55). Säljö (2005) menar att när medierande verktyg används 

i nya digitala tekniken som datorer och Internet, gäller det att kunna förstå sig 

på skriftspråksutvecklingen som en viktig del att av lärandets utveckling. 
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Det finns flera olika försök att förklara varför en elev får problem med att nå 

upp till målen och kunskapskraven i läroplanen Elever som hamnat i en 

neråtgående spiral och har inget självförtroende när det gäller kärnämnen. 

Lärare/mentorns uppgift blir då att motivera dessa elever till att börja studera 

igen. För att åstadkomma godkända betyg för en del av dessa elever måste 

andra åtgärder sättas in. Då kan ett åtgärdsprogram vara ett stöd och redskap 

för läraren att hjälpa eleven som har det svårt eller problem att hänga med i 

undervisningen. 

 Göransson, Karlsson och Nilholm (2011) hävdar i sin utredning att familjer 

med lägre utbildningsnivå är överrepresenterade när det gäller barn som är i 

behov av särskilt stöd än i jämförelse med familjerna med högre 

utbildningsnivå (Göransson, Karlson & Nilholm, 2011). 

   På de gymnasiala yrkesprogrammen är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

något som lärare i program- och gymnasiegemensamma ämnen möter hela 

tiden bland sina elever. Föhrer och Magnusson (2010) hävdar att "Alla vill ju 

inte gå på teoretiska linjer. De är inte studiemotiverade och en mer praktisk 

inriktad linje kan då vara ett realistiskt val". Eftersom eleven inte behöver ha så 

höga betyg för att komma in på gymnasieskolan och det är mer praktiska än 

teoretiska ämnen (Föhrer & Magnusson, 2010,s.131). Det är dessa elever när de 

börjar i gymnasiet som är i behov av särskiltstöd och eventuellt ett 

åtgärdsprogram.   

  

Bakgrund  

Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att utföra kvalitetsgranskningar 

av skolväsendet i hela landet. Den löpande tillsynen ska bl.a. bidra till ökad 

måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet mellan olika skolor. För att ge en bild 

av den svenska skolan fungerar, kommer en kort historisk översikt av 

ramverksteorin att presenteras. Beskrivningen behandlar om på vilket sätt 

Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnderna avskaffades och en ny 

skolmyndighet skapades, Skolverket. Ur den växte två myndigheter fram, som 

i dag heter Skolverket och Skolinspektionen. Det handlar även om hur 

skolsystemet förändras politiskt från en statlig till en mer decentraliserad 

skola, där kommunerna tar över ansvaret för skolan från staten. 

Ett läroplanteoretiskt perspektiv  

Broady och Lindblad (1999) hävdar att när Dahllöf 1967 kom ut med boken 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp, föddes även tanken om ett 

ramfaktorteoretiskt tänkande. Ramfaktorteorin har sedan 1970-talet varit ett 

viktigt verktyg till att förklara läroplanens grunder och verksamheten i 

klassrummet. Ramfaktorteorin bidrog även till att upptäcka och identifiera 

likvärdigheten av olika elevgrupper. Under 1970-talet bedrevs forskningen 

kring skolans ramfaktorer bl.a. av Christina Gustafsson som gjorde en analys 

av friare arbetsformer på ett högstadium. Under slutet av 1970- talet var det 

Ulf P. Lundgren och hans assistenter som utvecklade ramfaktorteorin och 

kallade den för läroplansteorin (Broady & Lindblad, 1999). Eklund (2000) 

menar att utvecklingen i svenskpedagogik forskning är positiv och pekar på 
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den betydelsen som ramfaktorteorin och arbetet inom den fenomenografiska 

skolan har haft för dem som forskar inom detta område. 

Enligt Eklund (2000) har ramfaktorteorin har haft stor betydelse för skolans 

utveckling och verksamhet. Lundgren (1999) hävdar att SIA-utredningens 

förslag medförde en viss decentralisering av skolan och att kommunerna 

skulle ta över en del av verksamheten. Lindensjö och Lundgren (2014) skriver 

att "När teknokrasering inte visade sig främja måluppfyllelse eller effektivitet" 

blev det konflikter i de politiska lägren och en ny situation i skolpolitiken. Den 

modell som sedan valdes fanns det en tvåvägs styrning, där den ena var att 

staten styr läroplaner, kursplaner och betygskriterier gentemot rektorer och 

lärare. Den andra var att staten styr kommunerna" (Lindensjö & Lundgren, 

2014, s.128). 

Lundgren (1999) hävdar att den nya läroplanen Lgr 80 kom var den 

influerad av SIA-utredningens förslag av decentralisering. Nilsson och 

Segerholm (2009) anser att centraliseringen är ett begrepp att beskriva när 

kommunerna tog över statens uppdrag att driva skolan. Kommunerna tog 

över ansvaret för grund, gymnasieskolorna, komvux och fritidshemmet. Med 

denna ansvarsförskjutning och övergången till mål- och resultatstyrd skola, 

har även kommunerna fått en politisk roll i att driva skolan. Lundahl och 

Olofsson (2014) skriver att "In principle, decentralisation allows local 

authorities to adopt policies that are better adapted to local conditions and 

individual needs than could be achieved with more centralised policy-making" 

(Lundahl & Olofsson, 2014, s.30). 

Enligt Statens offentliga utredningar SOU 2007:101 togs beslutet att 

decentralisera skolan 1991, det innebar att kommunerna får ett utvidgat ansvar 

från staten. Skolöverstyrelsen tillsammans med länsskolnämnderna 

avskaffades och en ny skolmyndighet Skolverket skapades. Skolverket tog 

över tillsynen av kursplaner, betygskriterier för nationell granskning även 

uppföljning och utvärdering.  Det kom nya läro- och kursplaner 1994 som 

skulle vara anpassade till en målstyrd verksamhet och lämnade därmed över 

till skolor och lärare att bestämma innehållet i undervisningen. De nya 

kursplanerna innehöll emellertid inte några direktiv om vad undervisningen 

skulle innehålla eller hur den skulle gå till. Istället innehöll de beskrivningar av 

vilka mål och resultat som skulle uppnås och de gav stort utrymme för 

anpassning till lokala förhållanden (SOU 2007:101). 

Karlson Vestman och Andersson (2007) hävdar att efter valet 2006 ville den 

nya regeringen förstärka uppföljningen av skolor. Skolverket delades upp i två 

olika oberoende myndigheter. Skolverket och Skolinspektionen. Skolverket har 

i dag som huvuduppgift att göra nationella och internationella utvärderingar 

som TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA. 

Skolinspektionen har i dag bl.a. uppgifter att granska skolorna utifrån 

skollagen, förordningar som t.ex. åtgärdsprogram, läroplaner, kursplaner och 

även andra bestämmelser som skolverksamheterna är skyldiga att följa.  
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Åtgärdsprogrammets plats utifrån ett ramfaktorteoretiskt 
perspektiv 

Lindensjö och Lundgren (2014) skriver "Med hjälp av utbildningen skulle 

sociala, ekonomiska och kulturella skillnader utjämnas. Detta kräver en 

utbildning som är så likvärdig som möjligt" (Lindensjö & Lundgren, 2014, 

s.171). I samband med de nya förändringarna för skolan och ny skollag 

SFS2010:800 och läroplanen GY11 vilka är beslutade på riksdagsnivå av 

politiker, forskare och Skolverket. Beslutet innebär att de ska verkställas av 

skolpolitiker, huvudmän, skolledare, skolans personal och lärare i de lokala 

skolverksamheterna. För de elever som inte når upp till de mål som är satta i 

studieplanen och är i behov av särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram upprättas 

av rektorn. Enligt skollagen innebär det följande: 

 
                  3 kap 9§ 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet 

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

och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas. 

 
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 

annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § 

får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan (SFS 2010:800, 3 kap 9§, 11§, 

12§).  

 

För att kunna få en förståelse för åtgärdsprogram som fenomen och hur det 

fungerar, används i den här studien Lindensjö och Lundgren (2014) 

beskrivning av reproduktionsparadoxen. "Den har två konsekvenser: Den 

första blir att det etableras en skarp gräns mellan beslut om utbildningens mål 

och innehåll och metoderna för att realisera dessa mål"(s. 171). Den andra 

"konsekvensen innebär att det skapas en klyfta mellan den politiska och den 

administrativa delen av realiseringsarenan"(Lindensjö & Lundgren, 2014, s. 

172). För att kunna förstå åtgärdsprogram som fenomen, är det inplacerat i 

olika arenor. 

 

 Formalisering: politiker i riksdagen och forskare- mål A 

 Transformering: huvudmän och skolledare - mål B 

 Realisering: skolans personal, lärare, föräldrar och elever - mål C 

 

Lindensjö och Lundgren (2014) hävdar att när ett utbildningssystem ifrågasatts 

"hänger det samman tilltro till utbildningen " (s. 132) fungerar utbildningen, 

har den samhällets förtroende. När utbildningen blir ett problem, framför allt 

inom sådana områden som tidigare har försummats. Problemen upptäcks i 

regel först när det uppnått en krisnivå i utbildningen. "Den snabbhet varmed 

de då måste hanteras, hindrar den grundläggande överväganden" (s.135). 

Decentraliseringen medförde en "Förändring av den politiska styrningen av 

skolan innebar att kommunerna skulle ansvara för tillsyn, uppföljning och 

utvärdering av det egna skolväsendet" (s.137). Det innebär att de nationella 

politikerna får det svårt att visa handlingskraft i ett decentraliserat system. Den 

klyfta som finns mellan formalisering och realiseringsarenas aktörer.  
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Ett samarbete kan då genomföras och det handlar om att "politiker ansvarar 

för, där en koppling sker mellan politiska handlingslinjer och mål för 

utbildningen, och dels genom det ansvar som central skoladministrationen får 

ge ett objektivt underlag för de detaljerade mål samt innehåll" (Lindensjö & 

Lundgren, 2014, s.172). När en reform beslutas av politiker i riksdagen och 

forskare- ett mål A på formaliseringsarenan. Vidarbefordrar det till skolledare 

och lokalpolitiker för att genomföras, heter det transformering ett mål- B. Den 

påverkar i sin tur realiseringsarenan som är- ett mål C, där skolans personal, 

lärare, föräldrar och elever befinner sig. Resultaten kanske inte blir som 

skolverket och skolministern önskar i mål- A när det genomförs, utan det blir 

ett mål- C i skolornas värld. Problemet handlar mycket om ekonomiska 

resurser som skolorna inte har. Om det ska tillsättas extralärare, 

specialpedagog eller andra hjälpmedel, är det ofta en fråga om ekonomi och 

tid. Det är huvudmannens ansvar att tillföra mera resurser till skolans arbete 

med åtgärdsprogram. Det är kommunala skolpolitiker som ska se till att mål- B 

uppfylls, för att det sedan ska stämma överens med det mål- A som politiker 

och forskare beslutat.  Det brukar i regel inte finnas extra pengar att hämta från 

de kommunala politikerna, utan skolorna får ändå göra så gott de kan och då 

blir det ett mål- C. De som har det stora ansvaret att genomföra fattade beslut 

från mål- A, till mål- B, och få det att fungera i mål- C, kallas "street - level - 

bureaucrats" i detta fall är det lärarna (Lindensjö & Lundgren, 2014, s. 172).  

 

När lärare, skolpersonal, elever och föräldrar på realiseringsarenan tar del av 

bestämmelserna vad ett åtgärdsprogram ska innehålla. Åtgärdsprogrammet är 

tänkt som ett pedagogiskt verktyg som ska individanpassas efter elevens 

behov för att kunna nå upp till målen och kunskapskraven som ställs i 

läroplanen. Hjörne och Säljö (2013) menar att när man arbetar med ett 

åtgärdsprogram bör ett elevvårdsteam vara involverad i besluten som tas för 

eleven. Elevhälsoteamet som har uppgiften behandla, utreda, dokumentera 

och fatta beslut i elevärenden. Elevhälsoteamet kan bestå av rektor, 

sjuksköterska, specialpedagog och lärare med olika bakgrunder. Ordförande 

är vanligtvis rektor, formellt är det också rektorn som ska fatta beslut i de olika 

elevers ärenden som förekommer. Elevhälsan ska ha möten med jämna 

mellanrum och diskutera och analysera elevens problem och ta beslut vilka 

åtgärder som ska sättas in. 

 

Formalisering av fenomenet åtgärdsprogram 

På den politiska arean därstädes både politiker och forskare ingår, där besluten 

tas om vad ett åtgärdsprogram ska innehålla. I den här studien är det arean för 

formalisering. Skolverket, skolministern och forskarnas mål för vad 

åtgärdsprogram ska vara, mål- A. Lindensjö och Lundgren (2014) hävdar att 

allt fler aktörer har dykt upp på formaliseringsarenan där vissa forskare menar 

att det har blivit en överetablering i beslutprocesserna. Nya reformer måste 

hela tiden genomföras och det blir bekostad av de gamla som redan finns. 
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Transformering av fenomenet åtgärdsprogram 

Lindensjö och Lundgren (2014) hävdar att den förändring skolan har 

genomgått har lett till en mer öppen insyn av skolans jobb när det gäller 

utvärderingar, kvalitetssäkring och nya betygsystem. Med den nya 

informationstekniken gör att skolan blir lätt tillgänglig för olika sorters media. 

Lindensjö och Lundgren menar att "styra politiskt en utbildning innebär allt 

mer att styra med hänsyn till olika reformer medialt beskrivs och hur de 

problem reformerna riktas mot medialt uppfattas" (Lindensjö & Lundgren, 

2014, s.175).   

Lindensjö och Lundgren (2014) skriver "Guideline- writing avser den 

tolkning av reformer tjänstemän gör med utgångspunkt från fattade beslut" 

(Lindensjö & Lundgren, 2014, s.176). När huvudmannen och skolpolitiker 

tolkar vad som beslutats när det gäller åtgärdsprogrammet. Transformeras det 

till ett annat mål- B. Skolverket (2013) hävdar att det är huvudmannen som 

ansvarar att utbildningen genomförs enligt de lagar och bestämmelserna som 

finns i skollagen. Det är också huvudmannen som ska se till att skolorna även 

har resurser och förutsättningar att följa skollagens bestämmelser om särskilt 

stöd. I den nya skollagen SFS 2010:800, ska utbildningen ta hänsyn till elevers 

olika behov av särskilt stöd. När någon misstänker att en elev inte kommer att 

nå målen i läroplanen ska det anmälas till rektorn på skolan. Rektorn har då 

ansvaret för att det sker en utredning som syftar till att kartlägga elevens 

behov. Är en elev i behov av särskilt stöd ska detta stöd utformas i ett 

åtgärdsprogram. Skolverket (2013) menar att rektorn har därför ett särskilt 

ansvar att lärarna anpassar sin undervisning och arbetsformer efter elevernas 

behov och förutsättningar. Rektorn har ett ansvar som inte kan delegeras till 

andra. Rektorn ska tillsammans med elevhälsan, lärare och skolans personal se 

till att det finns rutiner hur åtgärdsprogram genomförs för de elever som är 

behov av särskilt stöd. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan 

behöva särskilt stöd och även utreda elevens behov. När en elev får problem 

med att nå målen och kunskapskraven i läroplanen, samt det föreligger risk för 

eleven att inte får godkända betyg. Rektorn ska då se till att elevens behov av 

särskilt stöd utreds snarast. Skolverket menar att ett åtgärdsprogram är en 

process som innehåller flera olika steg. Det handlar om att uppmärksamma om 

en elev kan behöva särskilt stöd och även utreda elevens behov. Det ska 

utarbetas ett program med åtgärder för eleven som ska genomföras och följs 

upp, för att sedan utvärderas. Se figur nedan från Skolverkets allmänna råd 

(Skolverket, 2013.s.12) 
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I Skolverkets allmänna råd och kommentarer finns det blanketter som kan 

användas i arbetet med utredningar och åtgärdsprogram (s.65- 71).  

 Dessa blanketter innehåller: 

 

 

• Dokumentera en utredning 

• Dokumentera ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram 

• Dokumentera ett beslut om åtgärdsprogram 

• Dokumentera beslut om att avsluta åtgärdsprogram 

 

Skolverkets menar i de allmänna råden om arbete med åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd. Att blanketterna kan användas som stöd i 

arbetet med åtgärdsprogrammen på skolor och även vara som ett hjälpmedel 

till att följa de föreskrifterna som finns i skollagen. Dessa blanketter kan även 

laddas ned på Skolverkets webbplats, www. skolverket. se.  

 

 

Skolverkets (2013) allmänna råd om huvudman och rektorns ansvar: 

1. huvudmannen bör regelbundet förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har 

tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd, 

 2. och skapa rutiner för att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar på 

skolenheterna, samt i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder. 

Rektorn bör 

3. se till att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose elevernas behov av  

särskilt stöd samt vid behov omprioritera resurser på skolenheten, och 

4. skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet kring åtgärdsprogram ska bedrivas på 

 skolenheten (Skolverkets allmänna råd, 2013, s. 15). 

 

Realisering av åtgärdsprogram 

Lindensjö och Lundgren (2014) hävdar att realisering eller implementering av 

politik kan sägas vara den process som gör att offentliga planer blir 

förvekligade och förankrade i samhället. Det kan ske med två olika 

implementeringsprocesser som vissa forskare kallar för guideline- writing och 

field- implementation. Lindensjö och Lundgren (2014) skriver att ”Field - 

implementation avser den yttersta verkställigheten av reformer"(Lindensjö & 

Lundgren, 2014, s.176). Det är lärarna som ska se till att det genomförs på det 
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lokala planet. Många forskare menar att det är lärarna ytterst som avgör om 

reformen fungerar eller om det blir ett misslyckande. Lander (2009) menar att 

åtgärdsprogram ska upprättas och en planering ska ske när enskilda elever får 

problem eller svårigheter i skolan. Detta gäller även för de utvecklingsplaner, 

individuella planer och som ska kunna användas under hela tiden för elevens 

tid i skolan. Skolverket (2008) hävdar att åtgärdsprogrammet är tänkt att vara 

ett verktyg för just planering och utveckling av den pedagogiska 

verksamheten kring den enskilda eleven, den ska även innehålla en 

dokumentation av de åtgärder som sätts in. Asp- Onsjö (2006) hävdar att 

skriftligt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd blev obligatoriskt i 

grundskolan sedan 1995. Från och med år 2001 avser detta samtliga skolformer 

utom förskoleklass och vuxenutbildning. 

 

Kritik inom formaliseringsarenan mot åtgärdsprogram 

På formaliseringsarenan har det förekommit kritik från Skolinspektionen och 

Skolverket, mot huvudmännen som driver skolorna. De menar att skolan 

måste anpassa undervisningen för elever med behov av särskilt stöd i 

undervisningen. Det har även varit kritik från media och forskare mot 

Skolverket allmänna råd 2013 , där kritiken har varit att åtgärdsprogrammen 

har blivit för svåra och omständliga. Det som har hänt med 

åtgärdsprogrammet sedan den 1 juli 2014 enligt Lärarförbudet (2014) 

webbsida: Så har arbetet med särskilt stöd förändrats. Där Lärarförbundet 

hävdar att lärarens arbete med stöd och åtgärdsprogram har blivit enklare. 

Lärarförbundet har delat in åtgärdsprogrammet i trestegsmodell och beskrivs 

som en åtgärdstrappa för elever som inte når kunskapsmålen. De olika stegen 

innehåller: Extra anpassningar för elev, En pedagogisk utredning och stöd med 

åtgärdsprogram (Lärarförbudet, 2014). Här kommer några kritiska 

kommentarer.  

Kritik riktad från staten via Skolinspektion och Skolverket 

Skolinspektionen (2013) menar i sin kritik mot skolornas arbete med 

åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd i hela landet. Att elever 

med t.ex. läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den utbildning som de 

har rätt till, om det jämställs med de elever som inte har dessa problem. 

Flertalet av alla granskade skolor behöver utveckla arbetet med att anpassa 

undervisningen. Åtgärdsprogram kan vara ett stöd och redskap för läraren att 

hjälpa eleven som har det svårt eller problem att följa med i undervisningen. 

Enligt Skolverket (2013) är det skolans uppgift att då se till att alla elever ska få 

samma villkor att utvecklas gentemot utbildningen och klara av målen i 

läroplanen. Skolverket menar att åtgärdsprogram är ett verktyg som lärare, 

skolpersonal och rektor kan använda sig av, för elever med behov av särskilt 

stöd.  

   I juni 2013 gjorde regeringens utredare Thomas Persson en analys av lärarens 

arbete med åtgärdsprogram. Utredningen heter, tid för undervisning - lärarens 

arbete med skriftliga utvecklingsplaner. Thomas Persson menar att genom att 

om man minskar uppdraget på åtgärdsprogram, för lärarna. Det gör att det 
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blir mer tid över i klassrummet för lärarna att undervisa eleverna och göra en 

bra kvalitet i arbetet med den obligatoriska dokumentationen (Ds 2013:23). 

 

Kritik riktad från media  

Hagström (2013) hävdar att när Skolväsendets överklagandenämnd har fått in 

ärenden i åtgärdsprogrammet som har överklagats av elev och 

vårdnadshavare, hälften av de ärendena som har överklagats beror på att 

åtgärdsprogrammet är bristfälligt utförda. Åtgärdsprogrammet har då haft 

bristfälliga utredningar och är dåligt formulerade. Det kan vara att 

åtgärdsprogrammen inte är kopplade till läroplanen eller att elevens 

svårigheter inte är beskrivna och att det saknas vilka stödåtgärder som ska 

vidtas. Även att elevhälsan borde ha varit inkopplad i ett tidigare skede. Cevin 

(2013) hävdar att Lärarförbundet tycker att det måste bli tydligare formulerat i 

Skolverkets nya allmänna råd som är ute på remiss och kommer våren 2013. 

Det som måste tydliggöras bättre är åtgärdsprogrammen och i vilket skede är 

det huvudmannens ansvar att tillföra mera resurser till skolans arbete med 

åtgärdsprogram anser Lars Svensson, ombudsman på Lärarförbundet.  

Kritik riktad från forskare  

Asp- Onsjö (2006) menar att även om man är noggrann och följer alla de regler 

som gäller i ett åtgärdsprogram. Innebär det inte alltid att det blir en 

kvalitetshöjning av arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. När 

skolans personal redogör och analyserar problemet kring elever med behov av 

särskilt stöd, användes språket som ett verktyg. Arbetet med åtgärdsprogram 

blir då på så sätt en språklig eller diskursiv verksamhet. Andreasson, Asp- 

Onsjö och Isaksson (2013) anser att efter de senaste reformerna med en nyare 

skollag och läroplan av svenska utbildningssystemet, har medfört nya 

politiska krav hur de ska fastställas och användas. När det gäller 

åtgärdsprogram finns det även tydliga skillnader mellan politik och skolornas 

praktiska arbete. Att genomföra dessa politiska krav för skolorna innebär att 

de inte har haft möjlighet att utvärdera åtgärdsprogram och hur det ska 

användas. Det kan innebära flera problem för skolorna att genomföra 

åtgärdsprogrammen som politikerna vill. Det verkar som att åtgärdsprogram 

numera har blivit ett mer administrativt, istället för pedagogiskt verktyg för 

skolorna. Bunge (1996) menar att "criticism is essential" och kreativitet är 

viktigt, utan kritik hade vi inte kunnat förbättra något. En form av kreativitet 

är "constructive criticism: that is, proposing ways to repair or replace an item 

that has been found defective" (Bunge, 1996, s.101). 

    

Internationella perspektiv på åtgärdsprogram och 
internationell forskning  

I Norge finns det en lagstadgad rätt för elever som är behov av särskilt stöd, 

som benämns, individuell opplæringsplan. En professionell bedömning ska 

vara gjord och den avgör om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte 

(Skolverket, 2003). Christensen (2006) hävdar att rätten till specialundervisning 

finns inskrivet i den Norska skollagen § 5-1 och den säger "Elevar som ikkje 
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har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning” (Christensen, 2006,s.14). 

Skolverket (2003) menar att både eleven och föräldrarna har rätt att kräva en 

sådan bedömning. Åtgärdsprogrammet är ett kontrakt mellan skolan och 

hemmet. I USA benämns det som Individual Educational Programs (IEP) och 

samverkar med en federal lag Disabilities Education Act (IDEA). 

Simon och Black (2011) skriver: 

 
The Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA) of 2004 and the 

No Child Left Behind Act of 2002 (NCLB) require that students with disabilities have 

equal access to general education curricula and contexts. Florida’s Differentiated 

Accountability Program (DAP) is designed to support educators in meeting IDEA and 

NCLB requirements (Simon & Black, 2011s.160). 

 

Simon och Black (2011) har i sin studie granskat 35 stycken skolor i delstaten 

Florida, från de sju största distrikten där skolorna deltar i Floridas 

differentierade Accountability Program (DAP) för att tillgodose behoven hos 

elever med funktionshinder. Studien visar på att det är ett antal områden som 

kräver ytterligare uppmärksamhet och de förslår att "that schools should 

ensure that students with disabilities benefit from progress monitoring by 

applying flexibility to IEP implementation and monitoring" Detta kommer 

dock att kräva ytterligare tid och eventuellt mer personal (Simon & Black, 

2011, s. 176.)   

Skolverket (2003) menar att i Storbritannien benämns motsvarigheten till 

åtgärdsprogram Individual Educational Plans (IEP). Det är en individuell 

utbildningsplan som är utformat för elever som är behov av särskilt stöd. Rose, 

Shevlin, Winter, O'Raw och Zhao (2012) har i sin studie (Individual education 

plans in the Republic of Ireland: an emerging system) som handlar om hur 

individuella utbildningsplaner IEPs har utvecklats och implementerats på 

skolor i Irland. Studien gjordes med intervjuer av lärare, föräldrar, elever och 

andra yrkesverksamma inom skolan för att få data relaterade till IEPs 

utveckling och genomförande. Resultatet av forskningen tyder på att skolor tar 

initiativ för att utveckla IEPs. Det finns dock inkonsekvens när det gäller de 

metoder som vidtas för att utveckla och hantera IEP processen, vilket kan 

förklaras med att det inte finns någon tydlig lagstiftning inom detta område. 

Cantone och Bradly (2005) har gjort en undersökning om målen som är 

uppsatta och analyseras från den individuella IEPs utbildningsprogram. Det 

var 54 gymnasieelever med diagnostiserad behandlingen och funktionshinder 

i grundläggande färdigheter när det gäller avkodning och läsförståelse. 

 

  

Cantone och Bradly (2005) skriver:  

 
Results showed that for 73% of the students, the IEPs written when 

they were in high school failed to specify any objectives regarding their 

acute difficulties with basic skills. IEPs from earlier points in the students’ 

educations were also reviewed, as available. (Cantone & Bradly 2005, s. 53) 
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Dessa iakttagelser tyder på att de grundläggande färdigheter brister och 

kvarstår senare i skolåren. Det förklarar inte varför "older students frequently 

fail to resolve their reading problems"(Cantone & Bradly 2005,s. 53). 

Stroggilos och Xanthacou (2006) har gjort en fallstudie på tio elever med 

PMLD (profound and multiple learning disabilities) där föräldrarna 

tillsammans med lärare, terapeut och sjukgymnast varit delaktig i sina barns 

individuella utbildningsplaner IEPs.  Studien drar slutsatsen att IEPs inte 

används som ett verktyg för samarbete mellan lärare, föräldrar och det 

multidisciplinära teamet. 

 Stroggilos och Xanthacou skriver: 

 
Collaborative changes are needed if IEPs are to be designed and implemented 

successfully. These changes include the introduction of broad goals, which could be 

shared between all those working around the child, together with less-frequent but better-

quality evaluations of IEPs (Stroggilos & Xanthacou , 2006, s.339) 

 

Barnard- Brak och Lechtenberger (2010) har i en artikel (Student IEP 

participation and academic achievement across time) gjort en undersökning 

om hur man har planerat och användt IEP programmet genom skolåren för 

eleverna. Varje år får milliontals barn med funktionsnedsättning, en 

individuell studieplan innehållande specialundervisning. Planeringsprocessen 

görs en gång om året tillsammans medlemmar i elevernas familjer, lärare, 

skoladministratörer och andra viktiga personer ur skolans personal. Dessa 

grupper av berörda individer träffas minst en gång om året och diskuterar 

elevens utvecklingen med hjälp av IEP programmet. 

 

Barnard- Brak och Lechtenberger (2010) skriver: 
 

The Individuals with Disabilities Education Act mandates that students with disabilities 

be provided the necessary special education and related services that will allow them the 

benefit of a free and appropriate public education. Individualized Education Programs 

(IEPs) are the product of a team planning process that facilitates the coordination of such 

services for all students with disabilities in public schools who receive special education 

services (Barnard- Brak & Lechtenberger , 2010, s.343). 

 

Resultaten av studien visar en betydande, positiv association mellan elevers 

inflytande i IEP programmet och skolresultaten under skolåren.  

 

Internationellt ser arbetet med åtgärdsprogram ut på lite annorlunda i de olika 

länderna, men problemen med elever som är i behov av en individuell 

studieplan är det ingen skillnad. Det finns både i Sverige såväl som de andra 

länderna. Skolverket (2003) menar att det som skiljer Sverige mot Norge är att 

läraren en skyldighet att rapportera till kommunen, eleven och föräldrarna. I 

Storbritannien finns det inget krav att eleven eller föräldrarna ska vara 

involverade i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. I USA har IEP:s  och federal 

lag IDEA förbundits i ett ramverk, hur delstaternas special– pedagogiska 

verksamhet ska se ut. Syftet är att sätta press på skolan att fördela resurser för 

att tillgodose elever som är i behov av särskilt stöd.  
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för åtgärdsprogram 

som fenomen inom ett ramverkteoretisk/läroplanteoretisk synsätt på skolans 

verksamhet. Som en avgränsning av åtgärdsprogram, genom att beskriva, 

analysera och diskutera åtgärdsprogrammets innehåll, fokuseras frågor om 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

Frågeställning 

 Vad innebär i det här fallet att arbeta i en gymnasieskola med 

åtgärdsprogrammet som fenomen för lärare, skolledning och 

elever?  

 Uppfattas åtgärdsprogrammet som ett pedagogiskt redskap för 

lärarna eller är det ett hjälpmedel och stöd åt eleverna? 

 Hur uppfattas läs- och skrivsvårigheter av gymnasieskolans 

personal? 
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      Metod  
Denna forskning utgår från Yin (2007) fallstudie med enfallsdesign och fler 

analysenheter. Det är en kvalitativ innehållsanalys med en kombination av 

deduktiv samt induktiv ansats. Yin (2007) skriver "En och samma fallstudie 

kan inbegripa mer än en analysenhet" (Yin, 2007, s.64).      

Skolverkets allmänna råd är en utgångspunkt för hur åtgärdsprogram 

förstås och kommer att tolkas deduktiv. Tolkningen av läs- och 

skrivsvårigheter är induktiv. Syftet och frågorna är att få en förståelse för 

åtgärdsprogrammet som fenomen. Är åtgärdsprogrammet ett pedagogiskt 

redskap för lärarna eller ett hjälpmedel och stöd åt eleverna? 

Resultatet bidrar till att forskaren kan dra slutsatser som är baserade på det 

material som samlats in genom frågor och intervjuer. Då kommer denna 

fallstudie att kunna ge ett unikt exempel av den verklighet som råder på den 

utvalda gymnasieskolan. Cohen, Manion och Morrison (2011) hävdar att 

kvalitativ forskning har en rad olika egenskaper. Inom kvalitativ forskning är 

individer medvetna och kreativa i sina handlingar, individen konstruerar sin 

egen sociala värld där situationer som ändras hela tiden. Cohen et al. (2011) 

hävdar vidare att enligt ett kvalitativtsynsätt är personer och händelser unika 

och går ofta inte att dra generella slutsatser av den. Det som ska undersökas 

borde göras i sitt naturliga tillstånd. Kvalitativ forskning innebär också att det 

finns många olika tolkningar av undersökningen. Forskare borde undersöka 

situationer genom deltagarnas ögon snarare än sina egna. En fallstudie är 

kopplad till verkliga situationer och undersökningen är bunden till en viss 

omgivning. Yin (2007) hävdar om analytisk generalisering "Teorigenereringen 

underlättar inte bara datainsamlingsfasen i den fallstudie som ska göras. En 

passande teori utgör också den nivå på vilken man kommer att generalisera 

sina resultat från fallstudien" (Yin, 2007,s.51). 

Kvalitativ innehållsanalys med dataintervjuer handlar om att organisera 

och tolka data. Forskaren själv blir ett viktigt redskap när det gäller att 

sammanföra analys och tolkningar av det inspelade materialet. Det gäller att 

upptäcka, summera, tolka, upptäcka mönster och generera teman för 

forskaren. Datainsamlingsmetoden påverkar också vilken analysmetod som 

används. De direkta fördelar i en kvalitativ intervju är att, intervjuaren kan 

med fördel ta frågorna i den hastighet som känns lämplig för respondenten 

och metoden tillåter större djup i datainsamlingen. Man bör även få med syftet 

i frågorna under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009 ; Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). 

 

Kontext för studien - beskrivning av fallet     

Gymnasieskolan som utgör platsen för forskningsstudien, har cirka 180 elever 

och erbjuder gymnasiala yrkesprogram. Ledningsgruppen på skolan består av 

rektor, vicerektor och specialpedagog. Gymnasieskolan består av 13 

yrkeslärare och 6 kärnämneslärare.  
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En vecka före skolstarten sker en överlämning från högstadiet av elever 

som har särskilda behov till den gymnasieskolan. I samband med skolstarten 

inbjuds även vårdnadshavare till ett föräldramöte under första veckan. 

Vårdnadshavare får då träffa yrkeslärare utifrån den utbildning eleven valt. 

Yrkesläraren blir då ansvarig lärare och mentor för deras barn. Det blir 

allmäninformation och frågor om det är någon elev som har en diagnos t.ex. 

läs- och skrivsvårigheter.  

Kärnämneslärare kommer att i ett senare skede intervjua eleven skede för 

att kunna göra en kartläggning av kunskapsnivån. Kärnämneslärarna kommer 

att utföra egna tester, där de kontrollerar läsning, läsförståelse och 

ordförståelse på eleven samt att även screening förekommer. Vårdnadshavare 

informeras om detta vid ett första föräldramöte i samband med skolstarten. 

På skolan finns ett elevhälsoteam som aktivt ska arbeta med insatser kring 

elever med behov av åtgärder. Elevhälsoteamet har som uppgift att behandla, 

utreda, dokumentera och fatta beslut i elevärenden. Elevhälsan ska ha möten 

med jämna mellanrum och diskutera och analysera elevens problem och ta 

beslut vilka åtgärder som ska sättas in.  

Skolinspektionen har gjort en undersökning av den gymnasieskola som 

undersöks. En av punkterna som kritiserades av Skolinspektionen var 

åtgärdsprogrammet för elever med behov av särskilt stöd. 

För att kunna förstå åtgärdsprogrammet som fenomen och lärarnas arbete 

med åtgärdsprogram, har intervjuer gjorts i forskningsstudien med skolans 

personal som senare redovisas i resultatdelen. Studien är baserats på 

Skolverkets modell 2013 där de allmänna råden ska vara ett hjälpmedel och 

stöd i arbetet med åtgärdsprogrammen. Figuren från Skolverkets allmänna råd 

2013 kommer att tolkas deduktivt.    

Genomförandet av fallstudien 

Denna forsknings ide presenterades för rektor på skolan och vi kom fram till 

att den ska presenteras under en arbetsplatsträff (Apt) för skolans personal. 

Själva presentationen med syftet av studien gjordes under detta möte och det 

bestämdes att en kontakt respondenterna skulle tas personligen för att 

samordna tid och plats som passade oss. De som valdes ut var sju stycken ur 

skolans personal med tre olika yrkesroller. Det var personer från skolledning, 

yrkeslärare och ämneslärare.   

I samband med intervjutillfället tillfrågades var en av respondenterna 

muntligen om samtycke att delta i studien. En information med avsikten till 

intervjun ges vid detta tillfälle, även att respondenterna när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Det ges information att respondenterna som 

intervjupersoner är anonyma och de uppgifter som lämnas, kommer endast att 

användas i ett forskningssyfte. I den dator som kommer att användas finns det 

ett program som heter ljudinspelaren, till den användes en mikrofon för att 

spela in intervjun. Vid intervjutillfället gavs en mer utförlig information om 

hur inspelning via dator sker med mikrofon och anledning till detta sätt att 

genomföra intervjun. En kort provinspelning utfördes för att vara säker på att 

inspelningen fungerade. Intervjupersonerna fick därför lyssna på 

provinspelningen. Intervjuerna kommer därför att genomföras i 

respondenternas egna rum, anledningen till detta är att respondenterna ska 
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kunna känna sig trygga och bekväma inför intervjutillfället. Samtliga 

respondenter accepterade att intervjun spelades in (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Samtalet inleds med alldagliga frågor t.ex. om vad som hänt i veckan, väder 

och vind allt för att den intervjuade ska känna av en bra sinnesstämning, för 

att senare övergå till själva intervjufrågorna. Övergripande frågeområden som 

de intervjuade fick berätta om var:  

– Har du någon utbildning av att arbeta med elever som har behov av särskilt 

stöd i undervisningen? 

– När bör ett åtgärdsprogram upprättas? 

 

Följdfrågor som ställdes: hur tänkte du då? kan du utveckla mer, hur kände du 

då? 

Intervjun pågick mellan 45-60 minuter beroende på hur respondenten ville 

svara. Vissa av dem som blev intervjuades ville fortsätta att prata efter 

intervjun och då tog samtalet sammanlagt 60-80 min. Intervjuerna är inspelade 

på dator och skrevs sedan ut för att sammanställa svaren från respektive fråga 

och för att sedan analyseras, (se bilaga 1) frågor skolpersonal. 

 

Urval - respondenter inom ramen för fallstudien  

Informanterna kommer att vara från skolans personal och de är indelad i  tre 

olika kategorier, skolledning, ämneslärare och yrkeslärare. Andledningen till 

detta urval beror på att det blir en naturlig blandning av olika kompetenser 

mellan kärnämneslärare, yrkeslärare, och skolledning. Samtliga respondenter 

är involverade i åtgärdsprogrammet. Ur forskningssynpunkt blir det intressant 

att ta del av deras uppfattningar, erfarenheter och tolkningar om hur 

åtgärdsprogrammet fungerar. Varje person har pseudonymnamn när de 

citeras, samtliga intervjuade arbetar vid den här gymnasieskolan. 

Datainsamlingsmetod 

Instrumentet som används för denna insamlingsmetod genomfördes med 

intervjuer. Då min avsikt är att undersöka hur åtgärdsprogram som fenomen 

inom ett ramverkteoretisk/läroplanteoretisk synsätt används på skolan. 

Avsikten är att genomföra fokuserade intervjuer och då kan det vara lämpligt 

med en strukturerad och en ostrukturerad intervju. Fokuserade intervjuer har 

en viss uppbyggnad som gör att det blir lättare att analysera den 

datainsamlingen som görs. Respondenterna kommer då ha möjlighet att tala 

relativt fritt kring frågorna, då det är deras egna upplevelser som kommer att 

undersökas. Detta kräver en öppenhet med öppna frågor. Då kommer denna 

fallstudie att kunna ge ett unikt exempel av den verklighet som råder på den 

utvalda gymnasieskolan.  Se (bilaga1).  

 Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren bör visa en ödmjukhet, 

öppenhet och respekt för intervjupersonerna. Genom ett aktivt lyssnande och 

bra samspel under intervjun, ges det möjlighet för intervjupersonerna att de får 

uppleva sig vara i fokus inför studien. 
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Validitet och reliabilitet 

Enligt Cohen Manion och Morrison (2011) handlar validitet om att redovisa 

mätningars giltighet och mäter det som är avsett att mätas. Det gäller även att 

ställa frågor som är relevanta för undersökningen. En hög validitet innebär att 

forskaren faktiskt undersöker det som ska undersökas. För att öka validiteten i 

intervjuer kan man tänka på hur frågorna är formulerade, vilket språk som 

används även vilka förkunskaper som den intervjuade har. 

Validitetsbegreppet är omdiskuterat inom kvalitativ forskning och har fått 

mycket kritik under årens lopp. Utav den anledningen har begreppen validitet 

och reliabilitet översatts till andra begrepp, som till exempel giltighet och 

tillförlitlighet. Yin (2007) beskriver fyra kriterier som relevanta när man ska 

bedöma forskningsdesignens kvalitet. De fyra kriterierna är: begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Begreppsvaliditet handlar om 

att "man använder sig av flera empiriska källor på ett sätt som gör att man får 

en sammanlöpande eller samstämmig undersöknings form; det är en taktik 

man tar till i undersökningsfasen" Intern validitet är enbart av intresse vid 

"kausala eller förklarande undersökningar, där en forskare försöker avgöra om 

händelse x leder till händelse y".  Extern validitet behandlar problemet i 

fallstudien och insikt "om resultaten från en undersökning kan generaliseras 

utöver den aktuella undersökningen ".  Yin hävdar att "Syftet med reliabilitet 

är att minimera alla fel och skevheter i en undersökning" (Yin, 2007,s. 57, 59). 

Reliabilitet handlar om hur trovärdigt, neutralt samt hur tillförlitligt en 

studie har genomförts. Där forskarens position är en del även valet av 

respondenter och den sociala kontexten framhäver att reliabilitet handlar om 

studiens och resultatets tillförlitlighet. I kvalitativa studier behandlas ofta 

faktorer som ärlighet, trovärdighet och noggrannhet för att se i vilken grad en 

studie är tillförlitlig. Cohen et al.(2011)men även Kvale och Brinkmann (2009) 

menar trots att om två forskare använder sig av samma teoretiska ansats vid 

studerandet av samma fenomen, är det inte säkert att resultatet blir detsamma. 

Men för den skull behöver det inte tyda på att någons resultat inte är mera 

tillförlitligt. Forskarens val av vilka data och händelser måste vara rättvis mot 

de fenomen som undersöks när det gäller validitet och reliabilitet i kvalitativ 

analys.  

Det utfördes en pilotintervju med en av ämneslärarna för att prova om 

frågorna fungerade. I samband med pilotintervjun, diskuterades det fram vad 

som hade gått bra och dåligt efter intervjutillfället. Vi kom gemensamt fram till 

att en del frågor måste göras om. Det blev även problem med ljudet, en 

rundgång mellan mikrofon och datorns högtalare. Det gjordes en smärre 

justering av inspelningsljudet som sedan fungerade.  Cohen et al.(2011) hävdar 

att det är viktigt genomföra pilotintervjuer, innan de faktiska intervjuerna 

utförs. Forskaren bör göra en pilotstudie innan för att se om de frågor man har 

är relevanta och att man får de svar som förväntas till frågorna. Med hjälp av 

pilotintervjuer får man svar på vad som är intressant att ta upp, vad som kan 

tas bort och hur man ska få personer att prata om det som angår dem  

Intervjuerna med respondenterna gjordes deras i egna rum under en 

tvåveckors period. Före intervjutillfället blev det en genomgång av 

datautrustning tillsammans med respondenterna och visade på hur allt 
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fungerade. Det utfördes även en provinspelning för att säkerställa att allt 

fungerade. De intervjuade informerades studiens innehåll och syfte, även den 

tilltänkta tidsramen. Respondenterna informerades även om att de kan, när 

som helst avbryta intervjun. Efter att inspelningen var klar, resonerade en del 

av respondenterna vidare i det aktuella ämnet. Den gemensamma upplevelsen 

från de intervjuade respondenterna, att det var en bra och avslappnad 

stämning under intervjun, där bägge parter kände sig nöjda efteråt. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att syftet med intervju inte bör vara den 

eftersträvandekunskapen, utan också att den mänskliga situationen för 

intervjupersonerna förbättras. Forskaren bör visa en ödmjukhet, öppenhet och 

respekt för intervjupersonerna. Genom ett aktivt lyssnande och bra samspel 

under intervjun, ges det möjlighet för intervjupersonerna att de får uppleva sig 

vara i fokus inför studien. 

Utifrån syfte och frågeställningar, formades frågor för att säkra validiteten. 

Reliabilitet och validitet gäller endast dessa intervjuade informanter. 

Tillförlitligheten här måste ses mot bakgrunden mot just den specifika 

situationen som rådde vid undersökningstillfället. 

Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet har delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet 

rekommendationer gällande forskningsetik, enligt de forskningsetiska 

principerna får inte intervjupersonerna utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. För att skydda individens anonymitet så är 

individskyddskravet den självklara utgångspunkten i ett forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2012). 

De som deltar i denna undersökning har upplysts före intervjuerna startar 

att det är inget tvång att medverka och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. De informerades även att varje person har pseudonymnamn som 

de kommer att citeras till. 

Analysmetoder 

Yin (2007) hävdar att välja enfallsdesign istället för en flervalsdesign kan ha 

sina fördelar när en forskare har möjlighet att utnyttja en situation som inte har 

förut varit åtkomlig för vetenskapliga undersökningar. Yin skriver "Fallstudien 

är därför värd att genomföras på grund av den deskriptiva informationen 

kommer att uppdaga nya förhållanden" (Yin, 2007,s.63). En enfallsdesign med 

flera analysenheter är hållbar under vissa förutsättningar som "(a) en kritisk 

prövning av en teori, (b) en sällsynt eller unik företeelse, (c) ett representativt 

eller typiskt fall eller då fallet har (d) avslöjande/ uppdagande eller (e) 

longitudinellt syfte"(Yin, 2007,s.67). 

Jakobsson (2011) menar att "Ett exempel på deduktiv slutledning i 

praktiken är då i studien vill testa en hypotes eller teori med hjälp av 

empiriska data" (Jakobsson, 2011,s.35). 

Skolverket allmänna råd, om arbete med åtgärdsprogram för elever i 

behov av särskilt stöd, hävdar att "De här allmänna råden handlar om hur 

personalen i skolan, rektorn och huvudmannen kan arbeta med 
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åtgärdsprogram för att leva upp till författningarnas krav" (Skolverket, 

2013,s.7).  Arbetsgången i arbetet med åtgärdsprogram är: 
      

 Uppmärksamma: Personalen på skolan behöver tidigt uppmärksamma 

tecken på och signaler om att en elev eventuellt kan vara i behov av 

särskilt stöd. 

 Utreda: Den utredning som görs syftar till att ge skolan ett tillräckligt 

       underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolan och vilka 

              elevens behov av stöd är              

 Utarbeta: Det är rektorn som ansvarar för att det finns fungerande 

rutiner på skolan för att utarbeta och dokumentera åtgärdsprogram. 

 Genomföra, följa upp och utvärdera: Rektorn, eller den som har fått i 

uppdrag av rektorn att ansvara för att samordna arbetet med 

åtgärdsprogrammet  

 

Skolinspektionen (2010) skriver att: "Ett deduktivt synsätt (som ofta förknippas 

med kvantitativ forskning) innebär att teorin styr forskningen. Vetenskapliga 

teorier betraktas här som utgångspunkt för empiriska studier" 

(Skolinspektionen, 2010, s. 15).  

I min fallstudie används ett deduktivt synsätt gentemot Skolverket 

allmänna råd, med hjälp av kvalitativa intervjuer av skolans personal. Det 

inspelade materialet lyssnades av och återges på skrift i dator och är 

transkriberat efter frågorna som ställdes. En utskrift av varje intervju gjordes 

för att sammanställa svaren från respektive fråga. I studiens resultatdel 

används också citering, med hjälp av citeringen kommer läsaren att få en 

bättre inblick och förståelse för de olika individernas åsikter i fallet. 

Respondenternas svar kommer att uppdelas in i tre kategorier 

kärnämneslärare, karaktärsämneslärare och skolledning. Min tolkning av den 

deduktiva analysen av svarsmaterialet från respondenterna på skolverkets 

modell kommer att redovisas senare i resultat och diskussions del.    

 

Patel och Davidsson (2003) hävdar att "En forskare som arbetar induktivt kan 

sägas följa upptäckandets väg. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, 

utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare teori, och utifrån den 

insamlade informationen, empirin, formulera en teori" ( Patel & Davidsson, 

2003, s 24). Min tolkning av frågorna och analysen av svarsmaterialet från 

respondenternas förståelse för läs- och skrivsvårigheter kommer att tolkas 

induktiv. Den induktiva analysen beskrivs i en numrerad lista innehållande: 

genomläsning, kodning, tematisering, kodning av teman till underkategorier 

och underkategorier (jmfr Kvale & Brinkman, 2009). 

 

1. För att göra transkriberingen mer överskådlig, har de intervjuade 

namngetts med ett pseudonymnamn. Första analyssteget gjordes 

genom att försöka få en känsla för helheten genom att transkriberat 

samtliga intervjuerna med en ny rad för att hålla isär vem som säger 

vad och där används det av 1,5 radavstånd och brödtext. När sedan all 

data är samlad skrivs den ut från datorn.  
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Genom upprepad genomläsning text och av vem som säger vad, ges 

det en uppfattning av likheter och skillnader i intervjun.  

2. Kodning gjordes för att söka efter nyckelord, för att få texten hanterbar. 

Med en sax klipper jag bort mina intervjufrågor ur intervjun och 

grovsorterar sedan utsagorna i meningarna. Därmed reduceras 

meningarna i texten och en analys kan ske av vad texten 

innehållsmässigt handlar om. Genom upprepade genomläsningar av 

meningen i texten och söka efter nyckelord i kodningen, får man en 

uppfattning av vad informanten egentligen säger och menar.  

3. Tematisering handlar här om förståelse för åtgärdsprogrammet som 

fenomen där syftet med studien blir att beskriva hur lärare inom 

gymnasieskolans yrkesinriktade program uppfattar 

åtgärdsprogrammen för att skapa förutsättningar för en lärmiljö som 

främjar lärandet för elever med läs- och skrivsvårigheter. I ett försök att 

hitta teman från informanterna har det utgått från mina egna 

frågeställningar. Där kommer det att genomföras försökt med att 

analysera om informanten vad egentligen säger och menar, när 

frågorna blir besvarade. Vilka nyckelord som upprepas eller är ofta 

förkommande. Är frågorna viktiga för informanten?  

4. Innehållsanalys av frågorna som ställs är indelade i kategorier för att få 

svar på syftet och forskningsfrågorna. 

5. Skolans personal som är intervjuad indelas i tre underkategorier som 

ämneslärare, yrkeslärare och skolledning. 
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      Resultat 
I resultatet redovisas fallet utifrån två valda analysenheter. För att reda ut 

analysenheten av åtgärdsprogram som fenomen utgår den ena analysen från 

Skolverkets allmänna råd. Den andra analysen av utgår från skolpersonalens 

förståelse för läs- och skrivsvårigheter.  

 

Här analyseras intervjuerna, fallet som helhet utifrån de allmänna råden från 

Skolverket.  

Uppmärksamma 

Skolverket menar att ett uppmärksammande ska ske "när en elev riskerar att 

inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, nu eller längre fram under skoltiden" 

(Skolverket, 2013,s.19). 

I det här fallet uppmärksamma är det skillnader mellan grupperna hur 

man uppfattar skolverkets modell. I denna gymnasieskola finns det en 

upparbetad arbetsgång när det gäller uppmärksammanden. Däremot ger 

ämneslärarna utryck för i sin tolkning av svaren om en mer svårarbetad 

ärendegång som kan fördröja eventuella åtgärder eftersom det ska återkopplas 

till ämnesläraren innan det tar ställning till en insats. Risken kan bli att det är 

för många mellanled innan ett beslut tas i elevvårdsteamet. Det bör därför 

arbetas fram enhetliga och mer tydliga rutiner om hur en arbetsgången ska se 

ut. Kommuniceringen mellan mentorer och ämneslärare måste utvecklas vid 

uppmärksammande, så att det blir ett samarbete. 

Ämneslärarna 

Det är den undervisade läraren som gör uppmärksammandena på elever som 

inte hänger med på lektionerna och riskerar att inte uppfylla målen. 

Susanne säger att "Mentorn ansvarar för att ta kontakt med specialpedagogen och 

undervisande lärare måste ge signaler till mentorn och specialpedagogen om eleven".  

Bert som är ämneslärare säger under intervjun "Om jag t.ex. upptäcker att en 

elev inte klarar sitt arbete i ämnet, då skickas ett uppmärksammande till mentorn som 

undersöker hur problembilden ser ut för eleven. Mentorn återkopplar ärendet till mig 

för att sedan vidarebefordras till rektorn som ska avgöra om det blir ett åtgärdsprogram 

eller inte. Rektorn tar sedan upp ärendet med elevvårdsteamet för att avgöra om det ska 

tillsättas åtgärder eller inte för eleven. I slutändan är det den undervisade läraren som 

ansvarar för det pedagogiska lärandet". 

Ämneslärarna menar att mentorn och specialpedagogens medverkande är 

viktig i ärendegången uppmärksamma. Mentorns återkoppling den till 

undervisande läraren är avgörande om eleven behöver särskiltstöd eller inte. 
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Yrkeslärarena 

I åtgärdsprogrammets struktur kan vem som helst göra uppmärksammande 

på en elev som har svårigheter i skolan.  

Skolledning  

Alla på skolan ska kunna göra ett uppmärksammande och det ska göras när en 

elev riskerar att inte nå målen eller har svårigheter av annat slag.  

Analysfallet som helhet 

I det här fallet menar ämneslärarna att det är undervisade lärare, 

specialpedagog, mentorn och rektorn som blir inblandade om det blir ett 

uppmärksammande på någon elev. Yrkeslärarna och skolledning menar att 

vem som helst på skolan kan göra ett uppmärksammande av en elev som har 

problem i skolan och att det inte ska vara en komplicerad åtgärd för att snabbt 

kunna utreda behovet av insatser. Det finns en skiljelinje som hur 

arbetsgången är. Risken med denna skiljelinje är att det lätt kan bli tvåläger i 

skolan som på sikt kan motverka varandras insatser. 

Utreda 

Skolverket menar att när man gör "en utredning kan rektorn antingen delegera 

till någon i personalen på skolan, eller så kan rektorn själv utföra denna. Under 

utredningen ska samråd ske med personal från elevhälsan" (Skolverket, 

2013,s.23). 

I det här fallet utreda är det skillnader mellan grupperna hur man uppfattar 

skolverkets modell. Här presenteras det en annan sorts svar från de 

intervjuade, det är mer rakt på och man är inte rädd att säga vad man tycker 

om de hinder som finns. Skolledarna är kritiska till att Skolverkets allmänna 

råd och att dessa kom först ett år senare. De hävdar att det har blivit för 

komplicerat att skriva ett åtgärdsprogram. De anser dock att skolan nu följer 

dessa.  

Ämneslärarna 

"Det är rektor som tar upp ärendet med elevvårdsteamet för att avgöra om det ska 

tillsättas åtgärder eller inte för eleven". 

Emma så anser hon att ett problem är tidsaspekten och menar att det är brister 

strukturellt i skolans uppbyggnad. Det blir då svårigheter med att 

individanpassa åtgärdsprogrammen för varje elev som är i behov av särskilt 

stöd "Vi jobbar efter elevernas förutsättningar och varje elev som behöver stöd är en 

tidskrävande process". 

Yrkeslärare 

”Yrkeslärarna menar att de måste gå till botten med problemet och ta reda på varför 

det inte fungerar för just den enskilde eleven. De åtgärder som då sätts in kan ge ett 

större positivt utfall för eleven om det finns en helhetssyn kring personen". 

 

Yrkeslärarna menar att helhetssynen på individen har en stor roll och att olika 

sociala faktorer spelar in för den personliga utvecklingen i lärandet för eleven. 
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Om ett åtgärdsprogram skall få en gynnsameffekt för eleven måste det tas 

hänsyn till dessa yttre faktorer. 

Skolledning 

Berit anser att denna skola inte har förstått uppdraget i läroplanen GY 11 och 

dess rutin med åtgärdsprogram. Skolledaren är kritisk till att Skolverkets 

allmänna råd kom först ett år senare om hur skolan skulle utforma skolarbetet 

med åtgärdsprogrammet och detta har nu blivit ett problem på just denna 

skola. "Skolan har nu utvecklat rutiner efter Skolverkets allmänna råd och arbetar 

efter dessa". Lisa säger att "Det hinder som finns är, att det ska inte ska vara ett eget 

tyckande i ett åtgärdsprogram utan vad man faktiskt ser. Ett annat hinder är att det 

blivit för komplicerat att skriva ett åtgärdsprogram, det ska vara enkelt att fylla i dom".  

Analysfallet som helhet 

I det här fallet känns lite egendomligt när skolledarna påstår att 

åtgärdsprogrammen fungerar och att gymnasieskolan numera arbetar efter 

Skolverkets allmänna råd. Det verkar som om skolledarna inte har det klart för 

sig hur ett åtgärdsprogram fungerar fullt ut i praktiskt utförande däremot 

möjligtvis teoretiskt. Därför verkar det vara brist på engagemang från 

skolledarnas sida i denna fråga och en undermening i deras resonemang att ett 

det är nytt instrument som blivit ett måste och ska hanteras för att inte få ny 

kritik från Skolverket vid nästa inspektions tillfälle. Eftersom skolledarna har 

en mer negativ inställning till åtgärdsprogrammets intentioner från skolverket. 

Då skapar det heller inte motivation hos medarbetarna och förutsättningar till 

att genomföra detta uppdrag fullt ut. 

En ämneslärare menar att det är brister i skolans struktur och tidsbrist i 

arbetet med elever som är behov av särskilt stöd. Denna åsikt kan vara ett 

utryck för skolledarnas brist på intresse inför åtgärdsprogrammet och 

engagemang som återspeglar sig i ämneslärarnas utryck för de brister som 

finns. Om det fanns ett stöd från skolledarna skulle det kunna byggas upp 

strukturella förhållanden för att åtgärdsprogrammets genomförande med 

klara fasta tydliga rutiner. Tidsbristen skulle då få av en mindre betydelse eller 

helt minimeras. 

Yrkeslärarna menar att det räcker inta bara att göra ett åtgärdsprogram 

man måste lägga mer resurser för att utreda eleven bättre. Det måste till en 

helhetssyn kring den enskilde eleven, där sociala omständigheter kan vara en 

viktig hämmande faktor som påverkar elevens skolutveckling. 

Detta var ett överraskande inlägg från Yrkeslärarna som under stor del av 

sitt yrkesverksamma liv arbetat inom verkstadsindustrin. De gav utryck för en 

helt annan humanistiskt synsätt än ämneslärarna gav utryck för.  

Lärarna menar att det i grunden är fel på skolans struktur och tidsbristen 

är en försvårande faktor för genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

Detta är det något en skolledning ska ta med i beaktande av utveckling av 

skolmiljön och skapa rätt förutsättningar för att kunna genomföra skolans 

uppdrag. Medarbetarna bör därför vara delaktiga under denna process. 
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Utarbeta  

Skolverket hävdar att "Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare 

ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. I samtal med skolan 

kan de ge sin syn på skolsituationen, elevens styrkor och svårigheter samt 

komma med egna förslag till åtgärder" (Skolverket, 2013,s.31). 

I det här fallet utarbeta är det skillnader mellan grupperna hur man 

uppfattar skolverkets modell. Enligt skolledning fungerar samarbetet mellan 

specialpedagog och lärarna bra på denna skola. Ämneslärarna och 

specialpedagogen har möte en gång i veckan om elever som kan vara i behov 

av särskilt stöd och vidarebefordrar det till elevhälsoteamet. Men här får 

specialpedagogen en administrativroll i själva mötet . Det finns en uppenbar 

risk att Specialpedagogen bara ser sig som en del av skolledningen och inte är 

med på lektioner för att vara en aktiv resurs där.   

Ämneslärarna 

Några av lärarna som svarar att "Det verkar förändra sig hela tiden om vem som 

gör vad och gör det hela mycket otydligt". 

 

Susanne säger att "Det finns jättestora hinder, när man inte vet vilken roll man har, 

vilken del ska jag göra och hur ska jag följa upp. Förstår man inte sin roll, då vet man 

inte vad man ska göra. För att åtgärdsprogrammen ska bli ett redskap till att hjälpa 

eleven". 

 

Bert säger att "Vi lärare gör en översikt av eleven i början på terminen och för att se 

vilken kunskapsnivå de ligger på och även snappa upp om det är någon som inte kan 

fungera i t.ex. klassrummet, som inte kan stava eller något sådant. Det är då vi 

förväntas upprätta ett åtgärdsprogram för eleven". 

 

Ämneslärarna har en gång i veckan ett möte om elever som kan vara i behov 

av särskilt stöd och vidarebefordrar det till elevhälsoteamet. 

Yrkeslärare 

Yrkeslärarna menar att det ska upprättas ett åtgärdsprogram när eleven har 

fått ett uppmärksammande. "Då har vi gjort en utredning tillsammans med 

specialpedagogen. Det ska även finna struktur i åtgärdsprogrammet för elever som är 

behov av särskilt stöd". 

 

Skolledning   

Lisa säger att "Det är mentorn ansvarar att man fyller i åtgärdsprogrammet och 

specialpedagogen är med som stöd när man skriver det. I ett åtgärdsprogram ska det 

finnas olika nivåer, individ, organisation och grupp och då kan ha olika ansvar för vem 

som ska göra vad. På individ är det ofta eleven, på organisationsnivå kan det vara 

skolan eller mentorn". 
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Skolledningen menar också att den ska innehålla särskilda stöd för att nå 

målen. 

 

Analysfallet som helhet 

I det här fallet menar yrkeslärarna vilka också är mentorer för eleverna, att 

specialpedagogen bör vara mer aktiv och efterfråga en återkoppling om 

elevernas utveckling går framåt som planerat eller om ytterligare åtgärder 

krävs. Ämneslärarna känner sig otydliga i sin roll och hur de ska agera. Ett ord 

som benämns är otydlighet och det känns relevant i de svar som avlämnats.  

Skolledningen bör tillsammans med lärarna reda ut detta så att det finns en 

tydlighet.    

 

Genomföra, följa upp och utvärdera 

Skolverket menar att det är "rektorn som ansvarar för att det finns fungerande 

rutiner på skolan för att följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram och 

för att all personal på skolan känner till dessa" (Skolverket, 2013,s.40). 

I det här fallet genomföra, följa upp och utvärdera finns det en 

samstämning mellan grupperna hur man uppfattar skolverkets modell. 

Lärarna och skolledning är eniga i överlag kring just denna fråga och hyser en 

åsikt att ett åtgärdsprogram bör vara aktivt så länge eleven har ett behov att 

tillfredställa. Lärarna anser emellertid att åtgärdsprogrammet måste vara 

aktivt så länge det finns en problembild för eleven.  

Ämneslärarna 

En av ämneslärarna svarar att "Det är elev, vårdnadshavare, mentorn och 

specialpedagogen, men det är bara rektorn som kan inaktivera den" . 

Det var två ämneslärarna som svarar "Det är mentorn som inaktiverar ett 

åtgärdsprogram" och menar att mentorn är ansvarig för sin ämneselev. 

 

Susanne tar upp ett exempel "Så länge det finns behov för eleven, ett exempel var en 

elev som hade ett gammalt åtgärdsprogram. Jag som undervisade lärare, mentorn och 

specialpedagogen hade ett möte med den eleven där vi tillsammans satte upp vissa mål 

för eleven. Ett efter ett blev målen uppnådda och vi kunde lägga åtgärdsprogrammet åt 

sidan".  

Inga säger här att "Åtgärdsprogrammet är ett levande dokument och inte bara 

förvaras i en pärm" 

 

Emma vill ha en återkoppling från specialpedagogen på sina lektioner. "När 

man får besök av specialpedagogen på sina lektioner, då förväntar jag mig en 

lektionsanalys".    

Yrkeslärare 

Eva "Jag skulle önska att specialpedagogen ligger på oss mer och frågar hur går det för 

eleven eller en återkoppling av specialpedagogen om den eleven, är man mentor så har 
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man ont om tid, man så mycket annat att göra också. Det skulle påskynda den process i 

det hela". 

Pelle tycker att det fungerar bra specialpedagogen. 

Skolledning   

Berit som är en av skolledarna menar att "Det beror på vem som lagt in förslag på 

åtgärder. Det ska finnas tydliga instruktioner att följa om vad som ska göras, dessa ska 

också vara tydligt nedskrivet om vem som kommer att utföra vad". 

Lisa anser att "Åtgärdsprogrammen ska bygga på elevens styrkor först och främst. 

Man ska givetvis ta in elevens svagheter, men den ska bygga på vad eleven kan och att 

eleven ska känna att den ska kunna lyckas med vad den ska göra". Lisa anser att ett 

åtgärdsprogram ska vara levande i 2-6 veckor, för att sedan justeras med de 

förändringar som kan vara nödvändiga. 

Skolledarna tycker även att det fungerar bra samarbetet mellan 

specialpedagogen och lärarna. 

Analysfallet som helhet 

I det här fallet funderar både kärn- och yrkeslärare över specialpedagogens 

funktion. Det var en yrkeslärare som tyckte att återkopplingen av åtgärderna 

för eleven var dålig mellan specialpedagogen och mentor. En ämneslärare vill 

ha en lektionsanalys av specialpedagogen, när man får besök på sina lektioner. 

Det efterfrågas en aktiv uppföljning av Specialpedagogen utifrån den 

profession denna besitter i det praktiska arbetet på lektioner kring elever som 

ingår i ett åtgärdsprogram. 

Det finns en risk att Specialpedagogen inte utnyttjar sin kompetens och inte 

blir aktiv resurs.  

  

Förståelsen av läs- och skrivsvårigheter? 

Här redovisas fallet utifrån skolpersonalens uppfattningar och förståelsen för, 

vad läs- och skrivsvårigheter är för något. Analysen av svaren från skolans 

personal kommer att tolkas induktivt.  

 

Här tas svaren från skolans personal uppfattning på vad är läs- och 

skrivsvårigheter för något och fallet som helhet. 

Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

I det här fallet vad är läs och skrivsvårigheter menar skolledningen att det 

gäller att utreda vilka svårigheter som finns och i vilken omfattning. Lisa 

menar att "Läs- och skivsvårigheter behöver egentligen inte finnas.  Det finns så 

mycket hjälpmedel idag, som inlästa hjälpmedel, dator, ipad och sådant”. 

Den uppfattningen kan göra att det blir svårigheter med att genomföra 

åtgärdsprogrammet och ta tillvara de hjälpinsatser som finns tillgängliga.  

Lärarna har en helt annan syn på dessa svårigheter än skolledningen.  
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Ämneslärarna 

Ämneslärarna menar att läs- och skrivsvårigheter är när man har svårt att 

förhålla sig till en text och kopplingen till det skrivna ordet. 

Susanne säger "Ta reda på vilka svårigheter den här eleven har och då kan det vara 

viktigt att ha ett åtgärdsprogram. finns det en diagnos eller behöver vi göra en diagnos, 

för att kunna sedan sätta in rätta åtgärder för eleven". 

 

Ämneslärare gör här intervjuer av eleverna för att göra en kartläggning av 

dem, även egna tester görs där de kontrollerar läsning, läsförståelse och 

ordförståelse på eleven samt att även screening förekommer. 

Yrkeslärare 

Pelle säger att "Man ska kunna tillgodogöra sig av information, det blir ett hinder i 

skolan, vardagen när man jobbar och sånt där. Jag tror att en del elever har lite läs- och 

skrivsvårigheter men som klarar av det ändå. Men hade de fått bättre stöd i skolan så 

kanske det hade blivit högre betyg". 

Yrkesläraren menar att en del av eleverna är i regel skoltrötta och behöver bara 

göra en uppryckning i sina studier. 

Skolledning   

Berit säger att "Här gäller det att utreda vilka svårigheter det är och vilken 

omfattning. Vad eleven behöver för stöd och att vi förstår problematiken för eleven".  

Lisa säger att "Det är när eleven inte förstår eller kan ta till undervisningen på ett 

sett, läs- och skivsvårigheter behöver inte finnas i min värld egentligen. Det finns så 

mycket hjälpmedel idag, som inlästa hjälpmedel, dator, ipad och sådant".  

Skolledning menar att man ska använda sig av de hjälpmedel som finns på 

gymnasieskolan för elever med behov av särskilt stöd. 

Analysfallet som helhet 

I det här fallet menar ämneslärarna att läs- och skrivsvårigheter handlar om, 

när vederbörande har svårigheter att förhålla sig till en text och kopplingen till 

det skrivna ordet. Yrkeslärarna menar att läs- och skivsvårigheter kan bli ett 

problem i vardagen när eleven går ut i arbete och när det gäller att kunna ta 

del av t.ex. teknisk information som kan vara både på svenska och engelska. 

Finns det några hjälpmedel att tillgå för elever med läs- 
och skrivsvårigheter? 

I det här fallet använder sig yrkeslärarna av PowerPoint med bilder, talskivor 

och praktisk teori när de undervisar i yrket mer konsekvent. Detta har 

utvecklats till en rutin i undervisningen och är baserat på den erfarenhet som 

har utvärderats genom åren. Det har visat sig vara mer gynnsamt för eleverna 

att ta till sig kunskap via denna form av inlärning. Ämneslärarna använder sig 

av liknande metoder men de har inte tillgång till de hjälpmedel som finns på 

en del datorer för elever som är i behov av särskiltstöd. Det beror troligtvis på 

att de inte fått utbildning och instruktioner i hur ett hjälpmedel ska användas 

och i vilka situationer. 
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Ämneslärarna: 

Susan säger att "På vissa av våra datorer finns det olika program, men som jag har 

sett så används dom inte. Det är mer vanligt att eleverna använder sig av vanliga 

ordbehandlingsprogram, för det är lättare för dem att använda. Jag tycker att det 

fungerar bra för eleverna, de elever som har fått en dator som hjälpmedel använder sig 

av den också". 

 

Bert säger att "Det är väldigt individuellt för lärarna, Jag som språklärare t.ex. om en 

elev som har svårt med texten brukar jag ha en skiva eller annat inläst material. Jag 

brukar även med instruktioner använda mig av fet stil för att göra eleven 

uppmärksam". 

 

Inga säger att "Man använder sig av Internet och för att t.ex. ladda ner YouTube 

klipp som de kan se om flera gånger. Det finns inläst material i bildform, lättare böcker, 

ljudböcker". 

Här använder sig ämneslärarna av de kunskaper de behärskar när det gäller 

mediterade verktyg.  

Yrkeslärare: 

Pelle säger att ”Jag använder mig av PowerPoint med bilder, talskivor och 

praktiskteori när jag undervisar i yrket". 

Eva säger att "Ja det finns, men då måste det gå genom specialpedagogen om de ska 

kunna kvittera ut en dator. Det finns även inläst material, lättare böcker, ljudböcker". 

Yrkeslärarna litar på sin egen yrkeskunskap och lär ut i både praktiskteori, 

även teoretiskt i sin undervisning. 

Skolledning: 

Lisa säger att "Det finns program som heter stava Rex och Vital som finns på 

datorerna". 

Berit säger att "Lärarna här försöker att anpassa sin undervisning efter elevens behov 

om det är en elev som har en diagnos, då kan eleven t.ex. få muntliga prov". 

Det finns hjälpmedel på datorerna men ingen använder sig av dem. 

Fallet som helhet 

I det här fallet verkar inte skolledningen svar ligga helt i linje med lärarnas 

åsikter om att hjälpmedel kan vara nödvändiga. Här bör skolhälsovården vara 

inkopplad utifrån sin expertis och kunna ta in resurser som kan vara 

nödvändiga. 

Studier visar på att elever har sämre kunskaper i läsning 
och skrivning? 

I det här fallet menar yrkeslärarna att eleverna inte har samma ansvar som när 

de gick i skolan och det är en stor skillnad på deras skoltid och dagens. De 

upplever att elevens ordförståelse har hamnat på en låg nivå. 
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Ämneslärarna: 

Bert säger att "Jag upplever inte att elever har en sämre kognitiv förmåga, men vårt 

system när det gäller skolinriktningen är för akademiskt när det gäller att bearbeta en 

text och få ut information av den. Den funkar inte för alla, det är så det ser ut på våra 

elever. Eleverna har inte samma bakgrund eller inte har kommit lika långt i sin läs och 

skrivutveckling men det har ingenting med att göra med intelligens". 

Susan säger att "Elevernas ordförståelse har blivit lägre och de förstår inte vad vissa 

ord betyder". 

Inga som kommer ursprungligen från ett annat land, och har både arbetat där 

och Sverige säger "Jag har jobbat i ett annat land då är det andra kriterier och ett 

annat utbildningssystem som fungerar där. Det är lägre nivå här upplever jag". 

 Den senaste PISA undersökningen som visar en neråtgående trend för 

svenska elever. Det stämmer väl överens med ämneslärarnas uppfattning hur 

det är nu i den här gymnasieskolan.   

Yrkeslärare: 

Eva "Jag upplever att elever inte förstår ord, som när jag står och pratar är det vissa 

ord som eleven inte förstår som jag tycker är självklara. Eleverna frågar då vad det 

ordet betyder och då får jag förklara på ett annat sätt, det är det jag reagerar på". 

Pelle säger att "Eleverna har inte samma ansvar i dag, man bryr sig inte".   

Här jämför yrkeslärarna sin egen skolgång med dagens ungdomar. 

Skolledning:   

Berit säger ”Hur eleven använder sig av språket och hur de skriver, när de skriver blir 

allt bara en textmassa. När jag växte upp läste jag böcker eller serietidningar och tog 

emot den skrivna texten på ett annat sätt än nu. Det är bara på dataskärmar som 

texterna används, men eleverna är väldigt upplysta på ett annat sätt nu". 

Lisa säger att" Jag upplever många elever som tycker att mattematik är svårt och det 

hänger ihop med skrivinlärning". 

Skolledningen menar att den nya digitala tekniken spelar en stor roll, hur man 

lär sig läsa och skriva.  

Analysfallet som helhet  

I det här fallet är skolledningen samstämmig med lärarna att eleverna inte 

Förstår inte vad vissa ord betyder. När Eva t.ex. har haft en föreläsning i 

klassen "Jag upplever att elever inte förstår ord, när jag står och pratar är det vissa 

ord som eleven inte förstår som jag tycker är självklara”. Lisa menar att de elever 

som har problem med skrivinlärning även har problem med mattematik. Bert 

menar att elever inte har en sämre kognitiv förmåga nu än då, utan att de inte 

har kommit så långt i sin läs och skrivutveckling.  
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      Diskussion 
Metoddiskussion 

Här har fallstudien använts som en strategi för att undersöka hur lärarens och 

skolledningens förhållningssätt till åtgärdsprogram som fenomen utifrån 

Skolverkets allmänna råd. Studien har avgränsats till åtgärdsprogram för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Den analysmetod metod valts är en 

fallstudie med enfallsdesign och fler analysenheter. Det är en kvalitativ 

innehållsanalys med en kombination av deduktiv samt induktiv ansats. 

I min forskning valdes det sju stycken av skolans personal för intervjuer. 

Att det blev kvalitativ innehållsanalys med intervjuer istället för kvantitativ 

metod med enkäter har att göra med att det är för få personer. Valet att göra en 

fallstudie på åtgärdsprogram som fenomen har att göra med 

Skolinspektionens kritik på skolans arbete, med elever som är behov av 

särskilt stöd. Skolan har i flera år jobbat med åtgärdsprogram och som forskare 

ser jag möjligheten att göra en enfallstudie av detta fenomen.  Det som är 

intressant är att fallet innehåller tre olika yrkesroller som skolans personal har 

och hur svaren blev på de intervjufrågorna som ställdes. De intervjuade var 

engagerade att svara på de olika frågeställningarna. 

Det utfördes en pilotintervju med en av ämneslärarna för att prova om 

frågorna fungerade. I samband med pilotintervjun, diskuterades det fram vad 

som hade gått bra och dåligt efter intervjutillfället. Vi kom gemensamt fram till 

att en del frågor måste göras om. Det blev även problem med ljudet, en 

rundgång mellan mikrofon och datorns högtalare. Det gjordes en smärre 

justering av inspelningsljudet som sedan fungerade (jmfr Yin, 2007; Kvale & 

Brinkmann (2009); Cohen, Manion & Morrison, 2011 ). För att skydda 

individens anonymitet så är individskyddskravet den självklara 

utgångspunkten i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2012). Respondenterna 

informerades även om att de kan, när som helst avbryta intervjun. Efter att 

inspelningen var klar, resonerade en del av respondenterna vidare i det 

aktuella ämnet. Den gemensamma upplevelsen från de intervjuade 

respondenterna, att det var en bra och avslappnad stämning under intervjun, 

där bägge parter kände sig nöjda efteråt. Fallet utgick ifrån två valda 

analysenheter. Den ena analysenheten var att få en förståelse för 

åtgärdsprogram som fenomen utifrån Skolverkets allmänna råd, där svaren 

från skolans personal tolkades deduktivt. Därefter redovisas skolpersonalens 

uppfattningar och förståelsen för vad, läs- och skrivsvårigheter är för något. 

Svaren från skolans personal tolkades induktivt.  

Information som var viktig och inte passade in i de fastställda kategorierna 

där fick jag söka efter meningsbärande enheter som t.ex. "hur man får elever 

motiverade att vilja lära sig" respektive " olika lärares undervisningssätt". 

Analyseringen av materialet var en tidsödande process, här önskar man att 

det finns mer tid i analysen, men det är tidsaspekten som avgör. En timmes 
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intervju kan ta upp till fem timmar eller längre. Cohen et al.(2011) menar att 

transkribering är tidskrävande process. 

 

Resultat diskussion 

Vad är ett åtgärdsprogram? 

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för åtgärdsprogram 

som fenomen inom ett ramverkteoretisk/läroplanteoretisk synsätt på skolan.  

Forsknings frågorna var: vad innebär i det här fallet att arbeta med 

åtgärdsprogrammet som fenomen för lärare, skolledning och elever? Uppfattas 

åtgärdsprogrammet som ett pedagogiskt redskap för lärarna eller är det ett 

hjälpmedel och stöd åt eleverna? Hur uppfattas läs- och skrivsvårigheter av 

skolans personal? 

Det var Dahlöf som i sin bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 

förde in ramfaktorteoretiskt tänkande i skolområdet. Ramfaktorteorin har haft 

stor betydelse för skolans utveckling och verksamhet (Broady & Lindblad, 

1999; Eklund, 2000). Ulf P. Lundgren och hans assistenter utvecklade 

ramfaktorteorin på 1970- talet och kallade den för läroplansteorin (Broady & 

Lindblad, 1999). När det sedan blev en decentralisering av skolan och 

kommunerna tog över från staten på 1990-talet. Skolverket delades sedan upp i 

två olika oberoende myndigheter, Skolverket och Skolinspektionen 

(Lundgren.1999). Den modell som sedan valdes fanns det en tvåvägs styrning, 

där den ena var att staten styr läroplaner, kursplaner och betygskriterier 

gentemot rektorer och lärare. Den andra var att staten styr kommunerna 

(Lindensjö & Lundgren, 2014). Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen 

att utföra kvalitetsgranskningar av skolväsendet i hela landet. Den löpande 

tillsynen ska bl.a. bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet 

mellan olika skolor. Skolinspektionen ska även granska skolorna utifrån 

skollagen, förordningar som t.ex. åtgärdsprogram (Karlson Vestman & 

Andersson 2007). Ett skriftligt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 

stöd blev obligatoriskt i grundskolan 1995 och med år 2001 avser detta 

samtliga skolformer utom förskoleklass och vuxenutbildning. (Asp- Onsjö, 

2006). 

Den senaste regelbundna till synen från Skolinspektionen på den här skolan 

var kritiken var bl.a. brister i särskilt stöd. Enligt den nya skollagen SFS 

2010:800, ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov av särskilt stöd. 

När någon misstänker att en elev inte kommer att nå målen i läroplanen ska 

det anmälas till rektorn på skolan. Rektorn har då ansvaret för att det sker en 

utredning som syftar till att kartlägga elevens behov. Är en elev i behov av 

särskilt stöd ska detta stöd utformas i ett åtgärdsprogram. Skolverket (2013) 

hävdar att det är huvudmannen som ansvarar att utbildningen genomförs 

enligt de lagar och bestämmelserna som finns i skollagen. Det är också 

huvudmannen som ska se till att skolorna även har resurser och 

förutsättningar att följa skollagens bestämmelser om särskilt stöd.  

Skolverket (2003) hävdar att internationellt sett är arbetena med 

åtgärdsprogram, så ser det lite olika ut i Europa och USA. Problemen med 

elever som är i behov av en individuell studieplan är det ingen skillnad. Det 
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finns både i Sverige såväl som de andra länderna. I USA samverkar IEP:s  och 

federal lag IDEA hur delstaternas special– pedagogiska verksamhet ska se ut. 

Här handlar det om att sätta press på skolan att fördela resurser till elever som 

är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2003). Simon och Black (2011) som i sin 

studie granskat 35 skolor i Florida, kommer också fram till att skolorna måste 

fördela sina resurser bättre till elever med funktionshinder. Storbritannien 

benämns motsvarigheten till åtgärdsprogram och heter IEP. Det är en 

individuell utbildningsplan som är utformat för elever som är behov av 

särskilt stöd. Shevlin, Winter, O'Raw och Zhao (2012) har i sin studie 

undersökt hur individuella utbildningsplaner IEPs har utvecklats och 

implementerats på skolor i Irland. Resultaten visar på att skolorna tar i initiativ 

för att utveckla IEPs. Men det finns en inkonsekvens när det gäller de metoder 

som vidtas för att utveckla och hantera IEP processen. Det förklaras med att 

det inte finns någon tydlig lagstiftning inom detta område 

(Shevlin, Winter, O'Raw & Zhao, 2012). Skolverket (2003) menar att det som 

skiljer Sverige mot Norge är att läraren har en skyldighet att rapportera till 

kommunen, eleven och föräldrarna. I Storbritannien finns det inget krav att 

eleven eller föräldrarna ska vara involverade i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet.  

I det här fallet arbetar numera gymnasieskolan efter Skolverkets allmänna 

råd och har ett elevvårdteam som arbetar med elever med behov av 

särskiltstöd (jmfr Hjörne & Säljö, 2013; Skolverket, 2013).  

Hur uppfattar lärarna arbetet med åtgärdsprogrammen? 

För att kunna få svar på frågorna i min fallstudie valdes Yin (2007) 

enfallsdesign och fler analysenheter. En enfallsdesign med flera analysenheter 

är hållbar under vissa förutsättningar som "(a) en kritisk prövning av en 

teori"(Yin, 2007,s.67). Här kommer Skolverkets allmänna råd prövas som teori 

och svaren från skolans personal kommer att tolkas deduktivt. Skolverket 

skriver att "De här allmänna råden handlar om hur personalen i skolan, 

rektorn och huvudmannen kan arbeta med åtgärdsprogram för att leva upp till 

författningarnas krav" (Skolverket, 2013,s.7).  En av forskningsfrågorna i syftet 

som ställdes var: vad innebär i det här fallet att arbeta med 

åtgärdsprogrammet som fenomen för lärare, skolledning och elever?   

 

Uppmärksamma 
Skolverket skriver "när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen och mot att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, nu eller längre fram under skoltiden" (Skolverket, 2013,s.19). 

I det här fallet uppmärksamma är det skillnader mellan grupperna hur man 

uppfattar skolverkets modell. Det finns en arbetsgång när man jobbar mot 

Skolverkets modell. Ämneslärarna ger ett intryck av att det är svårarbetad 

ärende gång som gör att elevärendet kan bli försenat eftersom det ska 

återkopplas till den undervisade läraren. Det bidrar till att besluten som ska 

fattas av elevvårdsteamet om eventuella åtgärder ska sättas in, kommer att 

försenats. Ämneslärarna menar att det är undervisade lärare, specialpedagog, 

mentorn och rektorn som blir inblandade om det blir ett uppmärksammande 
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på någon elev. Det bör därför arbetas fram enhetliga och mer tydliga rutiner 

om hur en arbetsgången ska se ut. Kommuniceringen mellan mentorer och 

ämneslärare måste utvecklas vid uppmärksammande, så att det blir ett bättre 

samarbete. Här verkar det som ämnesläraren har mycket arbete med att 

dokumentera och uppmärksamma i kärnämnena. Det är kanske naturligt 

eftersom eleverna har valt att läsa på ett yrkesgymnasium och vill läsa mot 

yrket. För vissa av elever kan kärnämnen hamna i andra hand och det blir då 

en belastning för ämneslärarna att få eleverna att nå målen som är satta i 

ämnet. Både yrkeslärare och skolledning anser att vem som helst kan göra ett 

uppmärksammande om en elev har problem med skolan, det behöver inte 

vara den undervisande läraren. Det finns en skiljelinje om hur arbetsgången är. 

Risken med denna skiljelinje är att det lätt kan bli tvåläger i skolan som på sikt 

kan motverka varandras insatser. 

 

Utreda  

Skolverket skriver "en utredning kan rektorn antingen delegera till någon i 

personalen på skolan, eller så kan rektorn själv utföra denna. Under 

utredningen ska samråd ske med personal från elevhälsan" (Skolverket, 

2013,s.23). I det här fallet utreda, är det skillnader mellan grupperna hur man 

uppfattar skolverkets modell. Skolledarna är kritiska till att Skolverkets 

allmänna råd och att dessa kom först ett år senare som det var en 

skolinspektion på skolan. De hävdar att det har blivit för komplicerat att skriva 

ett åtgärdsprogram. Det känns lite egendomligt när skolledarna sedan påstår 

att åtgärdsprogrammen fungerar och att gymnasieskolan numera arbetar efter 

Skolverkets allmänna råd. Det verkar som om skolledarna inte har det klart för 

sig hur ett åtgärdsprogram fungerar fullt ut i praktiskt utförande däremot 

möjligtvis teoretiskt. Därför verkar det vara brist på engagemang från 

skolledarnas sida i denna fråga och en undermening i deras resonemang att ett 

det är nytt instrument som blivit ett måste och ska hanteras för att inte få ny 

kritik från Skolverket vid nästa inspektions tillfälle. Eftersom skolledarna har 

en mer negativ inställning till åtgärdsprogrammets intentioner från skolverket. 

Då skapar det heller inte motivation hos medarbetarna och förutsättningar till 

att genomföra detta uppdrag fullt ut. Ämneslärarna menar att det är brister i 

skolans struktur och tidsbrist i arbetet med elever som är behov av särskilt 

stöd. Denna åsikt kan vara ett utryck för skolledarnas brist på intresse inför 

åtgärdsprogrammet och engagemang som återspeglar sig i ämneslärarnas 

utryck för de brister som finns. Om det fanns ett stöd från skolledarna skulle 

det kunna byggas upp strukturella förhållanden för att åtgärdsprogrammets 

genomförande med klara fasta tydliga rutiner. Tidsbristen skulle då få av en 

mindre betydelse eller helt minimeras. Yrkeslärarna menar att det räcker inta 

bara att göra ett åtgärdsprogram man måste lägga mer resurser för att utreda 

eleven bättre. Det måste till en helhetssyn kring den enskilde eleven, där 

sociala omständigheter kan vara en viktig hämmande faktor som påverkar 

elevens skolutveckling. Både ämnes och yrkeslärarna menar att det i grunden 

är fel på skolans struktur och tidsbristen är en försvårande faktor för 

genomförandet av åtgärdsprogrammet. Detta är något en skolledning ska ta 

med i beaktande av utveckling av skolmiljön och skapa rätt förutsättningar för 
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att kunna genomföra skolans uppdrag. Medarbetarna bör därför vara mera 

delaktiga under denna process. 

 

Utarbeta 

Skolverket skriver "Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare 

ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. I samtal med skolan 

kan de ge sin syn på skolsituationen, elevens styrkor och svårigheter samt 

komma med egna förslag till åtgärder" (Skolverket, 2013,s.31). Enligt 

skolledning fungerar samarbetet mellan specialpedagog och lärarna bra på 

denna skola. Ämneslärarna och specialpedagogen har möte en gång i veckan 

om elever som kan vara i behov av särskilt stöd och vidarebefordrar det till 

elevhälsoteamet. Men här får specialpedagogen en administrativroll i själva 

mötet. Det finns då en uppenbar risk att Specialpedagogen bara ser sig som en 

del av skolledningen och inte är med på lektioner för att vara en aktiv resurs 

där. Yrkeslärarna vilka också är mentorer för eleverna menar att 

specialpedagogen bör vara mer aktiv och efterfråga en återkoppling om 

elevernas utveckling går framåt som planerat eller om ytterligare åtgärder 

krävs. Ämneslärarna känner sig otydliga i sin roll och hur de ska agera. Ett ord 

som benämns är otydlighet och det känns relevant i de svar som avlämnats. 

Skolledningen bör tillsammans med lärarna reda ut detta så att det finns en 

tydlighet.    

Genomföra, följa upp och utvärdera 

Skolverket skriver "rektorn som ansvarar för att det finns fungerande rutiner 

på skolan för att följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram och för att all 

personal på skolan känner till dessa" (Skolverket, 2013,s.40). Det en 

samstämning mellan grupperna hur man uppfattar skolverkets modell. 

Lärarna och skolledning är eniga i överlag kring just denna fråga och hyser en 

åsikt att ett åtgärdsprogram bör vara aktivt så länge eleven har ett behov att 

tillfredställa och så länge det finns en problembild för eleven. Här 

framkommer det kritik och från funderande både kärn- och yrkeslärare över 

specialpedagogens funktion. Det var en yrkeslärare som tyckte att 

återkopplingen av åtgärderna för eleven var dålig mellan specialpedagogen 

och mentor. Det efterfrågas en aktiv uppföljning av Specialpedagogen utifrån 

den profession denna besitter i det praktiska arbetet på lektioner kring elever 

som ingår i ett åtgärdsprogram. En ämneslärare ville ha en lektionsanalys från 

specialpedagogen på sina lektioner, men fick ingen. Det finns en risk att 

specialpedagogen inte utnyttjar sin kompetens och blir den aktiva resursen 

som det var tänkt.  

 

Varför är det så svårt att få åtgärdsprogrammet att fungera? 

Lindensjö och Lundgren (2014) beskrivning av reproduktionsparadoxens tre 

olika arenor där beslut tas och sedan ska verkställas, arenorna är: 

formalisering, transformering och realisering. "Den har två konsekvenser: Den 

första blir att det etableras en skarp gräns mellan beslut om utbildningens mål 
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och innehåll och metoderna för att realisera dessa mål" Den andra 

"konsekvensen innebär att det skapas en klyfta mellan den politiska och den 

administrativa delen av realiseringsarenan". Den klyfta som finns mellan 

formalisering och realisering arenan kan sammanfogas genom att "politiker 

ansvarar för, där en koppling sker mellan politiska handlingslinjer och mål för 

utbildningen" och igenom "det ansvar som central skoladministrationen får ge 

ett objektivt underlag för de detaljerade mål samt innehåll". När besluten tas 

och vidarebefordras till skolledare och huvudmän för att genomföras heter 

transformering, ett mål- B. De som har det stora ansvaret att genom föra 

fattade beslut kallas "street - level - bureaucrats" i detta fall lärare"((Lindensjö 

& Lundgren, 2014, s.171-172). De nya förändringarna i skolan med en ny 

skollag SFS2010:800, läroplanen GY11 som är beslutade på 

formaliseringsarenan av politiker, forskare och Skolverket. Innebär att besluten 

ska verkställas av huvudmän, skolledare på transformeringsarenan och sedan 

av skolans personal, lärare på realiseringsarenan i de lokala 

skolverksamheterna. 

 

Formaliseringsarena: kritik från staten via Skolinspektion 

,Skolverket, forskare och media  
 

På formaliseringsarenan har det förekommit kritik från Skolinspektionen och 

Skolverket, mot huvudmännen som driver skolorna. Skolinspektionen (2013) 

menar i sin kritik mot skolornas arbete med åtgärdsprogram för elever med 

behov av särskilt stöd i hela landet. Att elever med t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den utbildning som de har rätt till, om det 

jämställs med de elever som inte har dessa problem. Flertalet av alla granskade 

skolor behöver utveckla arbetet med att anpassa undervisningen. 

Åtgärdsprogram kan vara ett stöd och redskap för läraren att hjälpa eleven 

som har det svårt eller problem att följa med i undervisningen. Det är skolans 

uppgift att alla elever ska få samma villkor att utvecklas gentemot 

utbildningen och klara av målen i läroplanen. Skolverket menar att 

åtgärdsprogram är ett verktyg som lärare, skolpersonal och rektor kan 

använda sig av, för elever med behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008; 

Skolverket, 2013). 

Forskare  

Asp- Onsjö och Isaksson (2013) anser att efter de senaste reformerna med en 

nyare skollag och läroplan av svenska utbildningssystemet, har medfört nya 

politiska krav hur de ska fastställas och användas. När det gäller 

åtgärdsprogram finns det även tydliga skillnader mellan politik och skolornas 

praktiska arbete. Att genomföra dessa politiska krav för skolorna innebär att 

de inte har haft möjlighet att utvärdera åtgärdsprogram och hur det ska 

användas. Det kan innebära flera problem för skolorna att genomföra 

åtgärdsprogrammen som politikerna vill. Det verkar som att åtgärdsprogram 

numera har blivit ett mer administrativt, istället för pedagogiskt verktyg för 

skolorna. 

 



  

 

36 
 

Media 

Lärarförbundet tycker att det måste bli tydligare formulerat i Skolverkets nya 

allmänna råd som är ute på remiss och kommer våren 2013. Det som måste 

tydliggöras bättre är åtgärdsprogrammen och i vilket skede är det 

huvudmannens ansvar att tillföra mera resurser till skolans arbete med 

åtgärdsprogram anser Lars Svensson, ombudsman på Lärarförbundet (Cevin, 

2013). 

 

Realiseringsarena: kritik från lärare och skolledare  
 

Lindensjö och Lundgren (2014) skriver att ”Field - implementation avser den 

yttersta verkställigheten av reformer"(Lindensjö & Lundgren, 2014, s.176). Det 

är lärarna som ska se till att det genomförs på det lokala planet. Många 

forskare menar att det är lärarna ytterst som avgör om reformen fungerar eller 

om det blir ett misslyckande. Kritiken mot åtgärdsprogrammet av de 

intervjuade lärarna är bl.a. att gymnasieskolan inte har förstått uppdraget med 

Läroplanen GY11 och rutinen med åtgärdsprogram inte är fullt ut 

genomtänkta. Det fattas en klar struktur och fasta rutiner som inte är 

genomförda. Det finns en oklar information om hur ärendegången ser ut. 

Vilket ger möjligheter till olika tolkningar om hur en ärendegång ser ut. 

Uppföljning av de insatser som görs är mycket oklara hur de utförs. 

Åtgärdsprogrammet uppfattas inte heller vara helt förankrat inom 

verksamheten. En försvårande del av genomförandet av åtgärdsprogrammet 

var att Skolverkets allmänna råd kom först ett år senare det var en 

Skolinspektion på den här skolan. Det gjorde att processen med de olika stegen 

i Skolverkets allmänna råd inte var genomförda fullt ut. Det har nu blivit ett 

problem för gymnasieskolan. En annan försvårande omständighet är att 

formulären som ska skrivas i åtgärdsprogrammet, har rent administrativt blivit 

för omständliga och krångliga. Lärarna anser arbetet med att skriva ett 

åtgärdsprogram har blivit för komplicerat, vilket gör det svårare att genomföra 

de åtgärder som det var planerade. Dessa formulär bör vara enkla att fylla i. 

Fungerar åtgärdsprogrammet som ett hjälpmedel och stöd för 

lärarna? 

Skolinspektionens kritik på den här skolan var bl.a. åtgärdsprogrammet. Där 

de anser att elever som är behov av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver. 

En av punkterna som kritiserades av Skolinspektionen på den här skolan var 

åtgärdsprogrammet för elever med behov av särskilt stöd. Enligt Skolverket är 

åtgärdsprogrammet är tänkt att vara ett verktyg för just planering och 

utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven, den 

ska även innehålla en dokumentation på de åtgärder som sätts in (Skolverket, 

2008; Skolverket, 2013). 

 

Resultatet av studien visar att arbetsgången på den här skolan fungerar dåligt 

enligt de intervjuade överlag. Enligt lärarna är det något som har gått fram och 

tillbaka och det oklart vem som ansvarar för vad. Det är specialpedagogen som 
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upprättar ett åtgärdsprogram. Det är den undervisade läraren som 

uppmärksammar om en elev inte kan följa med på lektionerna och riskerar att 

inte uppfylla målen. Specialpedagogen ska till följd av uppmärksammandet 

upprätta ett åtgärdsprogram och som rektorn ska undertecknar och se till att 

programmet fungerar. För att åtgärdsprogrammen ska uppnå största effekt 

anser de intervjuade lärarna att åtgärdsprogrammen ska bygga på elevens 

styrkor först och främst. Man ska givetvis ta in elevens svagheter, kontrollera 

vilka svårigheter eleven har. Även göra en intervju om hur eleven upplever sin 

situation i skolan och ta reda på varför eleven misslyckas i vissa ämnen? 

Åtgärdsprogrammet ska även bygga på vad elev kan och vilka insatser som 

ska till, för att en elev ska uppleva att den ska kunna lyckas med sitt 

skolarbete. Ett åtgärdsprogram bör vara aktivt och pågå så länge en elev har 

ett utbildningsbehov att tillfredställa. Så länge en elev har en problembild som 

behöver åtgärdas, då är ett åtgärdsprogram aktivt  

För att få en struktur i arbetet med åtgärdsprogram jobbar lärarna nu efter 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2013). Där de använder sig av 

Skolverkets dokumentationsblanketter i sin arbetsgång med att: dokumentera 

en utredning, beslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om 

åtgärdsprogram och beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram. 

Enligt Skolverket (2013) är det skolans uppgift att se till att alla elever ska få 

samma villkor att utvecklas gentemot utbildningen och klara av målen i 

läroplanen. När en elev får problem med att nå målen och kunskapskraven i 

läroplanen, samt det föreligger risk för eleven att inte får godkända betyg. 

Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd utreds snarast. En av 

punkterna som kritiserades av Skolinspektionen på den här skolan var 

åtgärdsprogrammet för elever med behov av särskilt stöd. Asp- Onsjö (2006) 

menar att även om man är noggrann och följer alla de regler som gäller i ett 

åtgärdsprogram. Innebär det inte alltid att det blir en kvalitetshöjning av 

arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. När skolans personal 

redogör och analyserar problemet kring elever med behov av särskilt stöd, 

användes språket som ett verktyg. Arbetet med åtgärdsprogram blir då på så 

sätt en språklig eller diskursiv verksamhet.  

Det som har hänt med åtgärdsprogrammet sedan den 1 juli 2014   enligt 

Lärarförbudets webbsida (2014) är att lärares arbete med stöd och 

åtgärdsprogram har blivit enklare. Lärarförbundet har förenklat delat in 

åtgärdsprogrammet i trestegsmodell och beskrivs som en åtgärdstrappa för 

elever som inte når kunskapsmålen. De olika stegen innehåller: extra 

anpassningar för elev, En pedagogisk utredning och stöd med 

åtgärdsprogram. Den här skolan jobbar nu sedan 1 juli 2014 efter Skolverkets 

senaste modell.    

Vilka hjälpmedel finns att tillgå för lärarna att hjälpa elever med läs- 

och skrivsvårigheter? 

Enligt lärarna att det finns datorer med program som heter Vital och Stava 

Rex. Vital är ett talsyntes program och använder en digital röst som 

hjälpmedel, för att läsa upp det som står skrivet på skärmen. Det går även 

spela in upplästa texter och spara som MP3-filer. Där användaren kan sedan 
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lyssna till texten på t.ex. en iPhone, läsplatta, bärbar MP3-spelare, 

Daisyspelare, mediaspelare eller i bilstereon. Det finns även ett 

tilläggsprogram till Vital som heter Stava Rex, som är ett rättstavningsprogram 

för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. 

För att komma åt dessa program måste det gå igenom specialpedagogen om 

elev ska kunna kvittera ut en dator. Enligt lärarna används inte dessa program 

Vital och Stava Rex som finns i datorerna.  Det är mer vanligt att eleverna 

använder sig av vanliga ordbehandlingsprogram som eleverna tycker är 

lättare att använda. Lärarna tycker att det fungerar bra för de elever som har 

dator som hjälpmedel, de använder sig också av den (jmfr Vygotskij, 1978; 

Säljö,2005). Skolledningen svar verkar inte ligga helt i linje med lärarnas 

åsikter om att hjälpmedel kan vara nödvändiga. Här bör eventuellt 

skolhälsovården vara inkopplad utifrån sin expertis och vara i beslutet om 

vilka hjälpmedel som kan bli aktuella och ta in de resurser som kan vara 

nödvändiga. Att ämneslärarna använder sig av vanliga 

ordbehandlingsprogram som hjälpmedel kan vara tillfälle till diskussion. Det 

beror troligtvis på att de inte fått utbildning och instruktioner om hur olika 

hjälpmedel ska användas som t.ex. Vital och Stava Rex som finns i datorerna. 

Yrkeslärarna använder sig av PowerPoint med bilder, talskivor och praktisk 

teori när de undervisar i yrket mer konsekvent. Detta har utvecklats till en 

rutin i undervisningen och är baserat på den erfarenhet som har utvärderats 

genom åren. Det har visat sig vara mer gynnsamt för eleverna att ta till sig 

kunskap via denna form av inlärning.  

Den svenska läroplanen har anammat Vygotskijs teorier i ett 

sociokulturellt perspektiv när det gäller skolan. I ett sociokulturellt perspektiv 

betonas betydelsen av samspel, kommunikation och språkanvändning för 

lärandet. Artefakter kan vara både fysiska och psykiska redskap och spelar en 

stor roll i en människas förmåga att utveckla sitt tänkande och handlande 

(Vygotskij, 1978; Säljö, 2000; Björkman, 2011). 

 

Konklusion  

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för åtgärdsprogram 

som fenomen inom ett ramverkteoretisk/läroplanteoretisk synsätt på skolan. 

Som en avgränsning av åtgärdsprogram och i egenskap av en fördjupning av 

åtgärdsprogrammets innehåll, fokuseras frågor om läs- och skrivsvårigheter. 

En av forskningsfrågorna var: vad innebär i det här fallet att arbeta med 

åtgärdsprogrammet som fenomen för lärare, skolledning och elever? För att få 

en djupare förståelse för åtgärdsprogrammet som fenomen användes 

Lindensjö och Lundgren (2014) beskrivning av reproduktionsparadoxen. På 

den politiska arean där både politiker och forskare ingår, där tas besluten om 

vad ett åtgärdsprogram ska innehålla. Skolverket, skolministern och 

forskarnas har ett mål på formaliseringsarenan på vad åtgärdsprogram ska 

vara och innehålla. Resultaten kanske inte blir som skolverket och 

skolministern önskar i mål- A när det genomförs, utan det blir ett mål- C i 

skolornas värld. Det menar även Asp- Onsjö och Isaksson (2013) att finns 

tydliga skillnader mellan politik och skolornas praktiska arbete med 

åtgärdsprogram. På formaliseringsarenan har det förekommit kritik från 
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Skolinspektionen och Skolverket, mot huvudmännen som driver skolorna 

(Skolinspektionen, 2013; Skolverket, 2008; Skolverket, 2013). Lärarförbundet 

tycker att det måste bli tydligare formulerat i Skolverkets nya allmänna råd 

som är ute på remiss och kommer våren 2013 (Cevin, 2013). Det anser även 

lärarna på den här skolan att Skolverkets dokumentationsblanketter som ska 

skrivas i åtgärdsprogrammet, har rent administrativt blivit för omständliga 

och krångliga. Det menar även Andreasson, Asp- Onsjö och Isaksson (2013). 

Bunge (1996) menar att "criticism is essential" och kreativitet är viktigt, utan 

kritik hade vi inte kunnat förbättra något (Bunge, 1996, s.101). Det som har 

hänt med Skolverkets allmänna råd (2013) är att den har nu ersatts av en ny 

version 2014.  På Lärarförbudets webbsida (2014) menar man att lärares arbete 

med stöd och åtgärdsprogram har blivit enklare. Den här skolan arbetar från 

och med höstterminen 2014 efter den nya versionen av Skolverkets allmänna 

råd.  

 

Den andra forsknings frågan var: uppfattas åtgärdsprogrammet som ett 

pedagogiskt redskap för lärarna eller är det ett hjälpmedel och stöd åt 

eleverna? En slutsats som kan dras är att det är vare sig skolledning eller lärare 

ser åtgärdsprogrammet som ett stöd för dem, utan mer som ett direkt stöd för 

eleven. Denna slutsats stämmer inte överens med Asp Onsjö (2006) där hon 

hävdar att det är viktigt tala om att det är inte är eleven som ska åtgärdas. 

Utan det är skolan som ska hitta de rätta pedagogiska verktygen och hjälpa 

eleven i sina studier för att nå upp till målen (Asp- Onsjö, 2006). Andreasson, 

Asp- Onsjö och Isaksson (2013) menar att åtgärdsprogram numera har blivit ett 

mer administrativt, istället för pedagogiskt verktyg för skolorna. 

Det kan vara en anledning till att åtgärdsprogrammet får svårigheter att 

fungera fullt ut som det var tänkt.  Det även finns en oklar information om hur 

ärendegången ser ut. Vilket ger möjligheter till olika tolkningar av ett ärende 

och på vilket sätt det ska åtgärdas. Även hur en uppföljning av ärendets 

pågående insatser blir utförda och verkställs. Det visar tydligt på att 

gymnasieskolan försöker arbeta med åtgärdsprogrammet och men att 

utvecklingsarbetet kring rutinerna inte kommit långt. Det blir oklart för 

skolledning och lärare, om vem som ska göra vad i ett åtgärdsprogram. Det 

blir därför ännu viktigare att se över rutinerna på skolan för och se att det 

verkligen överensstämmer med de nya direktiven och de förändringar som 

skett. En viktig del i detta är att se till att all personal är insatt i vilka direktiv 

som gäller och all samlad kompetens som lärarna har används. Där behövs det 

ytterligare struktur och utbildning i vad åtgärdsprogrammet innebär och 

varför denna åtgärd är nödvändigt. Risken blir annars det att de intervjuade 

lärarnas egna erfarenheter och skillnader påverkar vad ett åtgärdsprogram står 

för. Dessa skillnader kan kopplas till hur arbetet med åtgärdsprogram går till 

på skolan.  

 

Den tredje forsknings frågan var: hur uppfattas läs- och skrivsvårigheter av 

skolans personal? Den senaste PISA undersökningen visar bl.a. en neråtgående 

trend för svenska elevers läsförståelse. Det stämmer väl överens med 

ämneslärarnas, yrkeslärarnas och skollednings uppfattningar om elevernas 

kunskaper när det gäller läsförståelse på här gymnasieskolan. Ämneslärarna 
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menar att läs- och skrivsvårigheter är när man har svårt att förhålla sig till en 

text och kopplingen till det skrivna ordet. Göransson, Karlsson och Nilholm 

(2011) hävdar i sin utredning att familjer med lägre utbildningsnivå är 

överrepresenterade när det gäller barn som är i behov av särskilt stöd. Föhrer 

och Magnusson (2010) hävdar att "Alla vill ju inte gå på teoretiska linjer. De är 

inte studiemotiverade och en mer praktisk inriktad linje kan då vara ett 

realistiskt val" (Föhrer & Magnusson, 2010,s.131). När dessa elever börjar på 

den här gymnasieskolan är det vanligt att en del av eleverna har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och är i behov av särskilt stöd. Det något som den här 

skolans personal hela tiden träffar på bland sina elever. Den svenska 

läroplanen har anammat Vygotskijs teorier i ett sociokulturellt perspektiv när 

det gäller skolan. I ett sociokulturellt perspektiv betonas betydelsen av 

samspel, kommunikation och språkanvändning för lärande (Vygotskij, 1978; 

Daniels, 2005 ; Branäs & Svelander, 2006). Artefakter kan vara både fysiska och 

psykiska redskap och spelar en stor roll i en människas förmåga att utveckla 

sitt tänkande och handlande (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000; Björkman, 2011). I 

skolan det finns datorer med program som heter Stava Rex och Vital. Ingen av 

ämneslärarna har utbildning för dessa program. Lärarna är i behov utbildning 

för att kunna använda dessa program som finns i datorn. Ämneslärarna 

använder sig av PowerPoint med bilder, talskivor, filmer och vanliga 

ordbehandlingsprogram som eleverna tycker är lättare att använda. Lärarna 

tycker att det fungerar bra för de elever som har dator som hjälpmedel, de 

använder sig också av den. Yrkeslärarna använder sig av PowerPoint med 

bilder, talskivor och praktisk teori när de undervisar i yrket mer konsekvent. 

Detta har utvecklats till en rutin i undervisningen och är baserat på den 

erfarenhet som har utvärderats genom åren. Det har visat sig vara fördelaktigt 

för eleverna att ta till sig kunskap via denna form av inlärning. Här använder 

sig skolans personal av den nya digitala tekniken med datorer, Internet som 

stämmer överens med vad Säljö (2005) och Vygotskij (1978) kallar medierande 

verktyg. Enligt Säljö (2005) är den nya digitala tekniken ett hjälpmedel i 

skriftspråk och en viktig del att av lärandets utveckling.  

Skolledningen svar verkar inte ligga helt i linje med lärarnas åsikter om att 

hjälpmedel kan vara nödvändiga. En slutsats i fallet som kan dras är att det 

finns skillnad i uppfattning mellan skolledning och lärare om när hjälpmedel 

ska bli aktuella. Detta trots att lärarna ser en utveckling i kunskapsnivåerna 

hos den enskilde eleven som har tillgång till hjälpmedel. Det finns studier 

gjorda som visat på nyttan med dessa hjälpmedel och som utvecklar elevers 

kunskaper framåt. Här bör elevhälsoteamet vara inkopplat utifrån sin expertis 

och vara i beslutet om vilka hjälpmedel som kan bli aktuella (jmfr Hjörne & 

Säljö, 2013). 

 

Syftet med min uppsats var att skapa en djupare förståelse för åtgärdsprogram 

som fenomen, genom frågor och svar som har getts i de olika 

forskningsfrågorna. Resultatet visar att åtgärdsprogrammet har blivit ett 

komplext fenomen att bemästra på realiseringsarenan för den här skolans 

personal, föräldrar och elever. Det visar även svårigheter på 

formaliseringsarenan där politiker i riksdagen och forskare är med och 

bestämmer. Där det hela tiden tillkommer nya dokument om hur arbetet med 
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åtgärdsprogram ska förbättras. Även internationellt verkar arbetet med 

åtgärdsprogram vara ett komplext fenomen att bemästra.  

 

 

Framtida studier 

Inför framtida studier kan det vara intressant att undersöka hur överlämning 

av elever som har särskilda behov från högstadiet sker till gymnasieskolan. En 

vecka före skolstarten sker överlämnandekonferens med alla partner som är 

inblandade. Hur fungerar den? Finns det något samarbete mellan grundskola, 

gymnasiet, elev och vårdnadshavare? På Transformeringsarenan– olika 

kommuners förutsättningar att verkställa tagna beslut?  
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BILAGA 1:  

Intervjumall för skolpersonal 

1.   Hur länge har du arbetat inom skolan? 

1. Vilken utbildning har du för ditt yrke? 

2. Har du någon utbildning av att arbeta med elever som har behov av 

särskilt stöd i undervisningen? 

3.  I skolstarten ska man få ett överlämnande från andra skolor av elever 

som är i behov av särskilt stöd, fungerar det samarbetet emellan skolor? 

4. Vad anser du att ett åtgärdsprogram ska innehålla för att uppnå bästa 

effekt?  

5. När bör ett åtgärdsprogram upprättas? 

– Följdfråga: "hur får man eleverna motiverade"? 

"Har skolprestationen för eleverna något samband med självförtroende och 

delaktighet under lektionstid"?  

6. Vem ansvarar för vad i ett åtgärdsprogram? 

– Följdfråga: "finns det några hinder i arbetet med åtgärdsprogrammen?" 

 "Hur fungerar kopplingen mellan specialpedagog och lärare?" 

7. Hur länge bör ett åtgärdsprogram vara aktivt för att uppnå bästa effekt?  

- Följdfråga: "Vem beslutar att inaktivera det? 

8. Vad betyder läs- och skrivsvårigheter för dig?  

Följdfråga: "hur anpassas undervisning för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter på det här gymnasiet"? 

9. Finns det några hjälpmedel att tillgå för elever med läs- och 

skrivsvårigheter på skolan?  

– Följdfråga: hur används dessa hjälpmedel? 

10. Studier visar på att elever har sämre kunskaper i läsning och skrivning. 

Upplever du samma sak att studenterna har sämre kunskaper nu än då? 

  – Följdfråga: hur då t.ex.?   

11. Något om du vill tillägga eller något som vi inte tagit upp i intervjun? 

 



  

 

 

 



  

 

 

   
 

 


