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Sammanfattning 

 

Åtgärdsprogram uppkom i och med att skolan blev mer mål- och resultatinriktad samt att 

kravet på dokumentation ökade. Åtgärdsprogram ska upprättas framförallt till de elever som, 

av olika orsaker, riskerar att inte nå skolans mål. Syftet med denna studie är att, utifrån lärares 

och specialpedagogers perspektiv, undersöka åtgärdsprogrammens effekter för skola, elever 

och skolpersonal. Centralt för studien är att ta reda vilka åtgärder som är effektiva, vilka 

effekter åtgärderna har, vilken betydelse åtgärdsprogrammen har för den pedagogiska 

verksamheten samt om det finns en skillnad mellan specialpedagogers och lärares perspektiv. 

Den tidigare forskningen som undersökts har främst berört vad som skiljer pedagogik mot 

specialpedagogik, vilken roll lärarens kunskap och kompetens har för åtgärdsprogrammens 

effekter, samt på vilket sätt effekterna av åtgärdsprogram och särskilt stöd har för elever. Den 

teori som används för att tolka och förstå det empiriska materialet är en ansats som skiljer 

mellan det relationella och kategoriska perspektivet inom specialpedagogiken. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med två lärare och två specialpedagoger. 

Resultatet visar att åtgärdsprogrammen både verkar ha positiva och negativa effekter för både 

elever, skolpersonal och skolverksamhet samt att det finns en kunskap bland lärare och 

specialpedagoger om vad som ska göras men inte alltid hur det ska gå till.  

Nyckelord: Lärares perspektiv, åtgärdsprogram, specialpedagogik, särskilt stöd. 
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1. Inledning 

 

Under denna runrik redogörs det valda forskningsområdet, samt syftet med studien och 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras arbetets disposition 

 

1.1 Forskningsområde 

 

”Det blir en liten stigmatisering, ett etiskt dilemma som man måste ta ställning till, men 

eftersom att skolverket har beslutat att det ska finnas ett åtgärdsprogram så måste man ju 

förhålla sig till det.” (Specialpedagog).  

 

Under 1900-talet gick skolan från att ha varit styrd av regler till att bli styrd av mål och 

resultat. I och med denna förändring så ökade behovet av dokumentation och därmed behovet 

av att dokumentera de åtgärder som ämnats för elever som inte nådde skolans mål 

(Skolverket, 2003, s 9). Det är lärarens och skolans uppgift att utgå ifrån och beakta varje 

enskild elevs olika förutsättningar och erfarenheter, då ett åtgärdsprogram ska upprättas, och 

rektorns ansvar att besluta om det skall verkställa. Dock kan denna typ av individualisering av 

elever, som åtgärdsprogrammen medför, ses snarare som ett hinder än en möjlighet, då fokus 

ofta ligger på eleven som problembärare (Groth, 2007, s.24). Många lärare har uttryckt att den 

stora andelen dokumentation som numera ingår i arbetsuppgifterna, tar värdefull tid från deras 

lektionsplanering och även annan organisation av det pedagogiska arbetet, samt att 

arbetsbördan har ökat. Det har även visat sig att åtgärdsprogram tycks ha en negativ påverkan 

på elever, då de i många fall känner sig utpekade och avvikande. I och med detta har i 

Skolverkets nya allmänna råd (2004) infört nya rekommendationer om att extra anpassningar i 

första hand ska införas innan ett åtgärdsprogram upprättas. Dessa extra anpassningar präglas 

av ett relationellt perspektiv och innebär en tanke om att eleven i behov av anpassningar ska 

inkluderas i undervisningen. 

Då åtgärdsprogram är något jag kommer att möta i min kommande yrkesroll som lärare, anser 

jag att det är viktigt att undersöka. I möten med verksamma lärare och lärarstudenter framgår 

det att det finns skilda uppfattningar om vad ett åtgärdsprogram innebär och att det också 

finns en stor variation på hur insatta lärare och lärarstudenter är i upprättandet och 

utformandet av ett åtgärdsprogram. Något som även känns relevant, är att få en insyn i hur 
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specialpedagoger ser på fenomenet åtgärdsprogram, eftersom detta är något som de 

förhoppningsvis är väl insatta i. Det jag vill undersöka i denna studie är åtgärdsprogrammens 

relevans i skolverksamheten och på vilket sätt de påverkar eleverna. Jag har valt att utföra 

undersökningen ur lärares och specialpedagogers perspektiv, eftersom båda yrkesgrupperna är 

insatta i åtgärdsprogrammens upprättande fast från skilda håll. Utifrån intervjuer med lärare 

och specialpedagoger, vill jag synliggöra deras syn på vilka effekter och vilken roll 

åtgärdsprogrammen har för dem själva, eleverna och den pedagogiska verksamheten på 

skolan. 

1.2 Syfte  

 

Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka synen på åtgärdsprogram, ur lärares och 

specialpedagogers perspektiv.  

 

1.3 Frågeställning 

 

Hur ser lärarna och specialpedagogerna på effekterna av åtgärdsprogrammen? 

Vilka effekter anser de båda yrkesgrupperna vara mest effektiva? 

 

Hur ser lärare och speciallärare på åtgärdsprogrammens betydelse för den pedagogiska 

verksamheten? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan specialpedagogernas och lärarnas perspektiv på 

åtgärdsprogrammen? 

 

1.4 Disposition 

 

Med denna uppsats vill jag undersöka åtgärdsprogrammens roll i lärares och 

specialpedagogers verksamhet. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med två klasslärare och två specialpedagoger. Dels för att undersöka deras 

respektive perspektiv, dels för att kunna göra en jämförelse mellan de båda yrkesrollerna. I 

det första kapitlet redogörs valet av studie, samt studiens syfte och forskningsfrågor. I kapitel 

två presenteras bakgrunden, för att läsaren ska få en bättre förståelse för åtgärdsprogrammens 
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syfte och historia. I det tredje kapitlet beskrivs sökprocessen efter tidigare forskning samt ett 

urval av forskning som berör synen på åtgärdsprogram och andra specialpedagogiska insatser, 

främst ur lärares och annan skolpersonals perspektiv. Denna forskning har valts utefter vad 

som känts relevant för studiens syfte och har även fungerat som utgångspunkt för studien. I 

kapitel fyra presenteras val av teori, som beskriver två synsätt att betrakta specialpedagogiska 

insatser på. Synsätten benämns det kategoriska – och det relationella perspektivet. Dessa 

perspektiv används även för att analysera studiens resultatdel. I kapitel fem framförs vilken 

metod som valts för att lämpligast kunna genomföra studien. Vidare följer en presentation 

över hur intervjufrågorna utformats och några exempel på varför vissa frågor ställts. Valet av 

informanter beskrivs även samt hur intervjuerna gick till vid valet av analysmetod. I detta 

kapitel redogörs även vilka forskningsetiska ställningstagande som studien har rättat sig efter, 

samt metodologiska reflektioner. I det sjätte kapitlet presenteras resultaten som analyseras 

utefter tidigare forskning och vald teori. En jämförelse mellan specialpedagogers och lärares 

perspektiv och en sammanfattande analys redovisas som en avslutande del i kapitel sex. 

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och begränsningar. Det framförs även vad studien 

kunnat bidra med samt förslag på fortsatt forskning.  

2. Bakgrund 
 

I följande kapitel beskrivs vad ett åtgärdsprogram är, hur det har utvecklats samt dess syfte.  

2.1 Åtgärdsprogram – Historik 

  

År 1974 påbörjades en utredning om skolans inre arbete, kallad SIA-utredningen 

(SIA:1974:53). Detta var på grund av en önskan och ett krav på förbättring för elever i behov 

av särskilt stöd. Utredningen berörde aspekter som påpekade elevens rätt till särskilt stöd i den 

bemärkelsen att det inte bara var eleven som skulle anpassas utan att det även skulle ske en 

anpassning och en förändring av skolans insatser (Asp – Onsjö, 2006, s. 25).  SIA- utredarna 

lade märke till att elevers skolsvårigheter inte bara kunde kopplas till individen ifråga utan 

menade att det handlade om ett samspel mellan miljön och individuella anlag (Tinglev, 2014, 

s.8). Således fanns det en vilja att komma ifrån bristtänkandet och diagnostiseringen av 

elever. Möjligheterna till utveckling skulle uppmärksammas, snarare än att brister skulle 

påpekas. Den läroplan som kom år 1980 genomsyrades av SIA- utredningens tankesätt om 

elever i behov av särskilt stöd och det var i Lgr 80 som begreppet åtgärdsprogram tog form. 

Där förordades att skolpersonalen, utifrån elevens situation i skolan, skulle analysera och ge 

förslag på åtgärder som sedan skulle dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Tinglev, 2014, s.8). 
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Ett ytterligare behov av dokumentation växte fram i samband med bytet av det politiska 

systemet under 80-talet, då skolan gick från att styras av staten till att bli kommunens ansvar. 

Under den här perioden gick även skolan till att bli mer mål- och resultatstyrd, vilket även 

ökade kravet på att kunna dokumentera det som skedde i skolans verksamhet, både på central- 

och lokalpolitisk nivå (Asp - Onsjö, 2006, s.13).  Dock var det först år 1995 som det i 

grundskolan blev obligatoriskt för skolpersonal att utforma åtgärdsprogram och år 2001 kom 

det att gälla för samtliga skolformer, med undantag från förskoleklass och vuxenutbildning 

(Asp – Onsjö, 2006, s.14)  

 

2.2 Åtgärdsprogram – skolans uppdrag  

 

Ett åtgärdsprogram utformas för de elever som riskerar att inte uppnå skolans mål.  

Om en utredning visar på att en elev är i behov av särskilt stöd, så ska ett åtgärdsprogram 

utarbetas för att ge eleven detta stöd (3 kap 8-9 skollagen). Åtgärdsprogrammet fungerar både 

som en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd, men även som ett stöd för hur 

skolpersonal ska lägga upp sitt arbete för att matcha elevens behov. Således verkar det även 

som ett viktigt underlag då eleven byter skola (Skolverket, 2014). ”9 § Ett åtgärdsprogram ska 

utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd 

och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive 

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

åtgärdsprogram utarbetas (Skollagen)”.  Skolverket har sedan år 2001, då kravet på att 

upprättandet av åtgärdsprogram blev gällande för alla skolformer (med undantag från förskola 

och vuxenutbildning), analyserat och undersökt utformningen av dessa program. De 

åtgärdsprogram som analyserats visar oftast på att problemet och svårigheterna ligger hos 

eleven (Runström Nilsson, 2015, s.18). Skolverket har tagit fram allmänna råd för att stödja 

de som jobbar inom skolans verksamhet med särskilt stöd och åtgärdsprogram. 2001, 2008 

och 2013. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, övrig skolpersonal, 

rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. 

”Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en 

enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas, om verksamheten inte handlar på ett annat 

sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls”(Skolverket, 2014, s.7 ).  De senaste 

ändringar som har gjorts, är i samband med de nya lagarna om att extraanpassningar ska sättas 
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in för elever i behov av särskilt stöd i första hand. Om dessa inte ger någon verkan ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. 

3. Tidigare forskning  
 

Under denna rubrik redovisas tidigare forskning. Inledningsvis beskrivs hur jag gått tillväga 

för att hitta relevant forskning för studien, vidare presenteras forskningen och avslutningsvis 

sammanfattas den forskning som redogjorts. 

 

3.1 Sökprocess 

 

I sökande efter tidigare forskning, som berört studiens ändamål, har jag använt mig av 

databaserna LIBRIS och ERIC samt hittat mycket användbart material på befintliga bibliotek. 

De sökord jag använt mig av har varit Åtgärdsprogram, lärares perspektiv, specialpedagogik 

och särskilt stöd. Då jag valt ut forskningen har jag främst letat efter sådan forskning som 

berör både specialpedagogik och vanlig pedagogik och forskning som baserats på intervjuer 

eller enkäter med svar från lärare eller specialpedagoger för att få en överblick av deras 

perspektiv. Jag har riktat in mig på att hitta forskning om vad som skiljer vanlig pedagogik 

från specialpedagogik, vilken roll lärare och speciallärare har vid ett upprättande av 

åtgärdsprogram samt vilka effekter som åtgärdsprogrammen kan medföra. Denna forskning 

har senare fått ligga till grund till min egen undersökning. 

3.2 Skillnaden mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik 

 

Persson (1998) undersöker i sin avhandling vilka skillnader som finns mellan den vanliga 

pedagogiken och specialpedagogiken och hur specialpedagogiska insatser motiveras. I 

avhandlingen framgår att en stor del av dem som intervjuats anser att elever som har svårt att 

klara av kraven som skolan ställer på dem, ska ha rätt till specialpedagogisk verksamhet. De 

menar dock att klassläraren har en begränsad möjlighet till att hjälpa dessa elever. Det som 

även framkom i studien var att de intervjuade ansåg att skillnaden mellan vanlig pedagogik 

och specialpedagogik var att eleverna inom specialpedagogiken fick hjälp med att träna på 

basfärdigheter och då främst i små grupper. Dock menar många klasslärare att 

specialpedagogiska insatser inte alltid leder till bättre resultat för eleverna utan att de elever 

som fick gå iväg till en specialpedagog ofta hamnade efter till ännu större del (s. 8)  
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3.3 Lärarens kunskap och kompetens 

 

I en avhandling av Isaksson (2009) framgår det att flera av dem som arbetar i skolan förlitar 

sig på lärares egna bedömningar av vilka elever som har svårigheter i skolan. I brist på andra 

verktyg utgår ofta lärare från ett normaliserande ställningstagande när de ska identifiera 

elevernas behov av särskilt stöd. Det innebär att många elever anses vara i behov av särskilt 

stöd utifrån enskilda lärares subjektiva bedömningar av vad som är normalt respektive 

avvikande vad gäller beteende och inlärningsförmåga hos eleverna (s.66). Isaksson (2009) 

menar att detta kan innebära en överkonstruktion av de elever som bedöms vara i behov av 

individuellt stöd. Således framgår det även i studiens intervjuer att skolpersonalen ställer sig 

skeptisk till de objektiva bedömningarna av de elever som ansågs behöva stöd, såsom prov 

och texter. De var även tveksamma till de subjektiva tillvägagångssätten då eleven identifieras 

utifrån, som det beskrivs i avhandlingen, ”otydligt utformade kriterier då klassen ofta används 

som referensram” (s.66). Därför upplevdes det svårt att bedöma vilka typer av svårigheter 

som kunde styrka behov av stödåtgärder. Något som även framgick var att det, på grund av 

det ekonomiska läget i skolan, var vanligt att skolans resurser fick ligga till grund för 

definitionen av de särskilda behoven. Då en elev fått en diagnos eller definition, genererade 

det ofta mer resurser till skolan (Isaksson, 2009, s.66). 

 Något som framkommer i en studie av Persson (1998) är att även lärares bristande 

undervisning kan ligga till grund för specialpedagogiska insatser. Åtgärden utgörs då ofta av 

att eleven får gå till en speciallärare och får ta del av undervisningen där. Persson (1998) 

hänvisar till Skrtic (1991) som påstår att man bör avskilja sig från de begränsningar som 

ligger i specialpedagogikens funktionella och professionella utsträckning . Det kan innebära 

att specialpedagogiken bidrar till att den vanliga pedagogiken tvingas konfronteras med sina 

egna misslyckanden. (s.2) 

 

3.4 Effekter av åtgärdsprogram 

 

I en studie av Asp – Onsjö (2006) visar resultaten av intervjuer med skolpersonal att 

åtgärdsprogram resulterar i att eleverna når målen bättre och att eleverna får det lättare i 

skolan. Det framgår även att medverkan av föräldrar och elever ökar chansen för att eleverna 

ska nå skolans mål till större del än annars (s.50).  I samma avhandling utförs även en 

enkätundersökning som visar att samverkan mellan personalen förekommer till större del än 
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medverkan av föräldrar och elever. Detta menar Asp – Onsjö (2006) är en viktig aspekt att 

undersöka, då deras medverkan är en viktig utgångspunkt för elevernas måluppfyllelse (s.51). 

Vidare visar resultaten att elevernas problem kan vara komplexa och svåra att definiera. Det 

är ofta flera svårigheter som hänger samman, vilket i positiv bemärkelse öppnar för dialog och 

klargörande. Samtalen kan underlätta för personal, förälder och elever att tillsammans kunna 

komma fram till hur arbetat ska gå vidare (s.51). 

 

3.5 Stigmatisering och avvikelse 

 

Groth (2007) undersöker i sin avhandling vad elever och speciallärare har för uppfattning om 

specialpedagogiska insatser. I avhandlingen framgår det att speciallärarna ser att eleverna i 

behov av särskilt stöd kan kännas sig avvikande gentemot sina klasskamrater. Groth refererar 

till Haug (1998) som menar att detta kan bero på att den struktur som dominerar i skolan är 

stigmatiserande och marginaliserande. Det är ett beteende som han kallar 

kompensationstanken, det vill säga, att elever behöver kompensera för sina 

tillkortakommanden och som följaktligen kan ha en mycket negativ inverkan på eleven. 

Vidare hänvisar Groth(2007) till Skaalvik (1994) som menar att den kompensatoriska 

specialpedagogiken har visat sig få mycket negativa konsekvenser för individen, även långt 

upp i vuxen ålder. Groth (2007) tar vidare upp att det inte behöver vara den individuella 

hjälpen som eleven får som är negativ i sig, utan kan bero på att specialpedagogisk 

verksamhet i många fall kopplas till negativ avvikelse, vilket leder till att eleven känner ett 

utanförskap. Groth (2007) menar att anledningen kan vara både okunskap om de 

specialpedagogiska insatserna från elever och föräldrar som bidrar till att de elever som 

behöver särskilt stöd känner sig utpekade och avvisande, men även att lärarens okunskap 

spelar en stor roll. I en av studiens intervjuer menar en speciallärare att samarbetet mellan 

klasslärare och specialpedagogerna är mycket viktigt och bidrar till att specialpedagogen kan 

hjälpa fler än de elever som är i åtgärder (s.99).  I en av studiens intervjuer uppger en 

speciallärare att den specialpedagogiska verksamhetens uppbyggnad bottnar i en tidigare 

segregerad syn på elever med olika skolrelaterade problem, såsom problem med uppförande 

eller nedsatt begåvning. Den verksamheten, menar specialläraren hade en utpekande 

benägenhet. Därför menar Groth (2007) att den negativa synen har förts vidare genom social 

interaktion och på så sätt bidragit till negativa följder för elever som är i behov av särskilt 

stöd. Således menar flera av specialpedagogerna som intervjuats i studien att 

specialpedagogiken både var, men även fortfarande till vissa delar är, negativt utpekande. 
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Dock kan åtgärderna i sig vara positiva för eleven. Exempelvis har det visat sig att elever i 

många fall anser det som något positivt att få vara med i en specialpedagogisk resursgrupp.  

3. 6 Skolverket om åtgärdsprogram  

 

Docent Bengt Persson och universitetsadjunkt Ingela Andreasson från Göteborgs universitet 

har, på uppdrag av skolverket, utfört tre studier; intervjuer, enkätundersökning och fallstudier, 

för att ta reda på i vilken grad åtgärdsprogrammen förekommer, hur de används och vad som 

skrivs i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2003, s. 5). Undersökningen visar att 

åtgärdsprogrammen främst fokuserar på elevens individuella problem och åtgärderna berör till 

största delen färdighetsträning. Svårigheterna verkar inte uppfattas på en grupp- och 

organisationsnivå, det vill säga ur ett relationellt perspektiv, utan på individnivå. 

Åtgärdsprogrammen visade sig dock, enligt studien, vara värdefulla i det pedagogiska arbetet; 

som uppföljnings- och utvärderingsinstrument och som grund för pedagogiska samtal 

(Skolverket, 2003, s.8). Något som även framkommer i undersökningen är att 

åtgärdsprogrammen är ett bra dokument för att synliggöra arbetsfördelningen både mellan 

skola och hem, men även mellan skolpersonal och beslutsfattare utanför skolan. Dock var det 

till störst del skolpersonalen som tolkade barnets svårigheter och behov, som föräldrarna 

sedan kunde godkänna eller kommentera (Skolverket, 2003, s.8).  

 

I en annan publikation från Skolverket (2011), som undersöker tre års forskning inom 

specialpedagogik, framgår det att åtgärdsprogrammen fokuserar på individen och individens 

karaktäristiska beteende snarare än de bestämmelser som rör utarbetandet av åtgärdsprogram 

som förutsätter en förståelse för elevens problematik insatt i en undervisningskontext på 

grupp och organisationsnivå (s. 85). Flera studier visar på att utredningarna om behov av 

åtgärdsprogram brister och leder till fel typ av stöd. Något som däremot visat sig leda till 

elevers framgång i skolarbetet är lärares kompetens och förmåga att anpassa undervisningen 

efter alla elevers behov. Läraren bör ha kunskap om olika sätt att undervisa och goda 

relationer till sina elever (Skolverket, 2011, s.85). Vidare visar skolverkets genomgång att 

andelen individuella arbetssätt och hemarbete på senare tid har ökat. Detta minskar, enligt 

forskningen, lärartid för eleverna samt ställer krav på att elever själva ska ta ansvar över sitt 

skolarbete. Dessa krav, menar skolverket (2011), kan i synnerhet för elever i behov av särskilt 

stöd vara svåra att klara av. Det förutsätter även att föräldrarna har kompetensen att stödja 
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sina barn. Skolverket (2011) antyder att forskning visar att lärarens hjälp att tolka och skapa 

förståelser har stor betydelse för elevers framgång (s.86) .  

Slutligen anser Skolverket att elevers svårigheter både går att finna i den enskilda elevens 

förutsättningar, men även i skolmiljön och ställda krav (Skolverket, 2011, s.85).  

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Utifrån tidigare forskning visar det sig att en stor del skolpersonal menar att de elever som har 

svårt för skolans krav är de som ska ha rätt till ett åtgärdsprogram eller specialpedagogiska 

insatser. Oftast får dessa elever hjälp av en speciallärare eftersom läraren har svårt att få tid 

för att stödja. De insatser som framkommer som vanliga är att träna basfärdigheter i små 

grupper och att de specialpedagogiska insatserna gör att elever istället hamnar efter. 

Emellertid behöver inte specialpedagogiska insatser, såsom åtgärder i ett åtgärdsprogram, i sig 

vara negativa. Forskning visar att själva insatserna i sig kan ha en positiv effekt på eleven och 

dess självkänsla. Dock menar många forskare att de specialpedagogiska insatserna kopplas till 

negativ avvikelse och en stigmatisering. En förklaring till det kan vara både att lärare ofta 

avgör vem som är i behov av särskilt stöd utifrån ett normaliserande ställningstagande. Det 

vill säga att klassen i stort är normen och de som avviker eller inte är på samma nivå behöver 

särskilt stöd. Dock menar även många forskare att orsaken till åtgärder kan vara lärares 

bristande undervisning och att lärares kompetens är en förutsättning för elevers framtida 

skolframgång. I många fall då skolpersonal fått uttrycka sin syn på saken framkommer det av 

forskning att de ofta ser elevens problem som komplexa och svåra att definiera, samt att det är 

svårt att avgöra vem som är i behov då kriterierna för detta är luddiga och att tester och prov 

även kan vara ett bristande sätt att ta reda på vad eleven behöver för typ av stöd. En annan 

förklaring till varför specialpedagogiska åtgärder och insatser kan anses negativa är att skolan 

har en kultur och en tradition av att vara stigmatiserande och att detta synsätt förs vidare 

genom social interaktion.  

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

I detta kapitel presenteras val av teori, som beskriver två synsätt att betrakta 

specialpedagogiska insatser på. Dessa perspektiv används även för att analysera studiens 

resultatdel. 
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4.1 Teoretisk översikt 

 

De teorier som den kvalitativa studien har som utgångspunkt, är en ansats som skiljer mellan 

det relationella och kategoriska perspektivet inom specialpedagogiken. Dessa perspektiv har 

valts för att få ett verktyg till att kunna analysera de svar som intervjufrågorna ger och ge en 

inblick i hur lärarna och specialpedagogerna resonerar. Teorierna är relevanta då de reder ut 

åtgärder och specialpedagogiska insatser på ett konkret sätt. I slutet av texten följer en tabell 

över de båda perspektiven för att underlätta förståelsen på ett övergripande plan.    

 

4.2 Relationellt perspektiv 

 

Det relationella perspektivet har som utgångspunkt att elevers svårigheter kan uppkomma på 

grund av miljö och i förhållandet mellan individer. Aspelin hänvisar till Bengt Persson (1998) 

som menar på att svårigheterna som eleven ställs inför skapas i relation till skolmiljön. Därför 

kommer förändringar i skolmiljön bidra till att elevens förutsättningar för att nå skolans mål 

förändras (2013, s. 180). Interaktionen med pedagogiken är alltså det grundläggande synsättet 

i det relationella perspektivet. Det som ska belysas är vad som sker i relationen mellan olika 

individer. Svårigheterna tillskrivs inte eleven i fråga, snarare finns uttryckt att det inte är 

eleven som har svårigheter, utan att eleven är i svårigheter (Emanuelsson, 2001, s.7). 

Emanuelsson (2001) menar även att en viktig komponent i det relationella perspektivet är tid. 

Det går åt mycket tid att lägga upp bra sätt att arbeta på och kunna förstå de 

specialpedagogiska behoven. Arbetsstrategierna bör vara långsiktiga och kanske inte löser de 

kortsiktiga problemen, vilket gör att de kan ses som obekväma. Det relationella perspektivet 

ställer således höga krav på den specialpedagogiska kompetensen och kunskaper om den 

komplexa utbildningsmiljön. Vidare kräver det även mer omfattande planering som sträcker 

sig över tid. Då handlar det inte bara om att planera en lektion eller ett läsår utan även ett 

tänkande över skolformer, lokal och kommun. I det relationella perspektivet ses lärandet som 

en process och något som sker under hela livet, både i samspel med andra och individuellt (s. 

24).  

4.3 Kategoriskt perspektiv  

 

I det kategoriska perspektivet ses svårigheterna som bundna till individen. Svårigheterna 
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kopplas till elevens begåvning eller hemförhållande och dessa elever ses ofta som något 

avvikande. I detta perspektiv pratar man om ”elever med svårigheter”, istället för ”elever i 

svårigheter” som är mer förekommande i det rationella perspektivet (Emanuelsson, 2001, s.7).  

Det kategoriska perspektivet anses vara mycket begränsande då det kommer till den 

pedagogiska brukbarheten, eftersom det innebär att kategorisera eleverna utifrån personliga 

egenskaper. (Emanuelsson, 2001, s.131). Traditionellt har de kategoriserade svårigheterna och 

avvikelsen hos eleven benämnts i form av diagnoser. Detta utifrån en medicinsk och 

psykologisk modell av vad som betraktas vara normalt. Specialpedagogikens tradition har till 

stor del baserats på det kategoriska perspektivet. Emanuelsson (2001) hänvisar till Persson 

(1998), som i sina studier har visat att det även idag finns en stor dominans av det kategoriska 

perspektivet. Detta trots att de nationella styrdokumenten för såväl skola som högre utbildning 

riktar in sig på en relationell förståelse av den specialpedagogiska problematiken 

(Emanuelsson, 2001, s.23). 

 

Nedan följer en tabell ur Atterström och Persson (2010) för att beskriva skillnader mellan det 

kategoriska och det relationella synsättet (s.22). 

 Ett kategoriskt perspektiv Ett relationellt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

 

 

Ämnesspecifik 

undervisningscentrerad. 

Förmågan att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

 

 

Kvalificerad hjälp 

direktrelaterad till elevens 

uppvisade svårigheter. 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

 

 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön. 

Tidsperspektiv Kortsiktighet. Långsiktighet. 

Fokus för 

specialpedagogiska åtgärder 

 

 

Eleven. Elev, lärare, lärandemiljö. 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor (och hemmet). 
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Atterström, H. & Persson, R: Brister eller olikheter 

Specialpedagogik på alternativa grundvalar 

 

5. Metod 

 

Under denna rubrik beskrivs, utifrån metoden, hur insamlingen av data gått till och hur 

intervjufrågor har utformats. Urvalet av informanter presenteras och i kapitlet beskrivs även 

tillvägagångssätt och hur insamlat material har analyserats. Avslutningsvis redogörs 

forskningsetiska övervägande och metodologiska reflektioner. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

 

För insamling av data har jag valt att intervjua två lärare och två specialpedagoger. För att få 

en insikt och förståelse av samtliga respondenters verklighet har jag valt en kvalitativ 

intervjuform (Dalen, 2008, s. 11). Således kan följdfrågor ställas och svaren kan på så sätt 

utvecklas och fördjupas (Bell, 2005, s. 158). Intervjun kommer att vara semistrukturerad, 

vilket underlättar att svaren blir analyserbara och lätta att sammanfatta (Bell, 2005, s.158). 

Samtliga respondenter har gått med på att intervjuerna spelas in och detta underlättar även 

analysen och insamlingen av svaren. Bell (2005) skriver att inspelning av intervjuer gör det 

lättare att citera respondenten ordagrant och bidrar även till att man kan uppmärksamma det 

respondenten säger till fullo. Svaren kommer vidare att transkriberas och analyseras utifrån 

tematisk analysmetod. 

 

5.2 Utformning av intervjufrågor 

 

Intervjufrågorna har utformats utefter de forskningsfrågor och teorin som ligger till grund för 

studien. För att undersöka frågornas brukbarhet testades de på tre olika personer innan 

intervjuerna genomfördes. Efter att ha testat frågorna, ändrades vissa av dem och även 

ordningsföljden. Detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Se bilaga för hela 

intervjuguiden. Exempel på intervjufrågor: 
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Fråga Svar 

Hur ser du på åtgärdsprogram? 

- Vilka styrkor och brister finns? 

Målet med denna fråga var att få en 

övergripande bild över hur lärarna och 

specialpedagogerna resonerade runt 

åtgärdsprogrammens olika dimensioner. 

Hur ser du på effekterna av åtgärdsprogram? 

- Vilka effekter skulle det ha för eleven om 

åtgärdsprogrammet inte fanns? 

Med denna fråga ville jag undersöka 

betydelsen av åtgärdsprogrammet i skolans 

verksamhet och vilka effekter de hade på 

eleverna. 

Vem eller vad ska åtgärdas i första hand då 

ett åtgärdsprogram upprättas? 

Denna fråga utformades för att få en inblick i 

om specialpedagogerna och lärarna såg på 

åtgärdsprogrammet ur ett relationellt eller 

kategoriskt perspektiv 

 

 

5.3 Urval 

 

I studien intervjuas båda lärare och specialpedagoger för att dels ge en mer mångsidig bild 

och dels för att undersöka synen på åtgärdsprogram från två olika perspektiv. Valet av 

respondenter har även gjorts med avsikt att kunna jämföra de bådas perspektiv och undersöka 

vilka likheter och skillnader som finns. Klasslärarna och den ena specialpedagogen har 

erfarenhet av att jobba med lågstadieelever, medan den andra specialpedagogen har jobbat 

både mot yngre och äldre åldrar.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

 

Lärarna och specialpedagogerna kontaktades via e-post, i vilket jag skrev några rader om mig 

själv och varför jag hörde av mig. Vidare berättade jag lite om vad arbetet skulle handla om. I 

brevet informerade jag även om vilka rättigheter lärarna och specialpedagogerna hade samt att 

de i studien skulle vara anonyma. Därefter bestämdes tid och plats för intervjun.  

Intervjuerna varade mellan 30 – 50 minuter. Lärarna intervjuades i par och 

specialpedagogerna var och en för sig. Alla informanter blev tillfrågade om intervjuerna 
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kunde spelas in. Efter nästan varje fråga ställdes en följdfråga och ett samtal uppstod, vilket 

var bra då det framkom mycket mer i de spontana samtalen än vad det gjorde i det direkta 

svaret på frågan.  

 

5.5 Analys  

 

Först transkriberades samtliga intervjuer. Det transkriberade materialet har därefter 

analyserats utifrån en tematisk analysmetod. Till en början bekantade jag mig med det 

transkriberade materialet och läste igenom det upprepade gånger för att hitta betydelsefulla 

meningar och mönster i texten. Jag strök även under det som var intressant för studien och det 

som verkade förekomma ofta i samtliga intervjuer. Sedan gjordes en lista med intressant data. 

Denna lista skrev jag sedan ut för att kunna läsa igenom och koda texten för att hitta 

intressanta aspekter som kunde ligga till grund för upprepade mönster. När jag sedan läst 

igenom och kodat mitt material, skrev jag en sammanställning av allt. Utifrån den sorterade 

jag ut olika koder till potentiella huvudteman, både övergripande teman som tillhörande 

underkategorier. Dessa teman och kategorier namngav jag för att kunna organisera all data till 

en sammanhängande text inom varje tema. Texten var sedan det material som låg till grund 

för min analys. Analysen utfördes med utgångspunkt i studiens syfte; att undersöka lärares 

perspektiv på åtgärdsprogram, i relation till det relationella och kategoriska perspektivet samt 

utifrån den tidigare forskningen.  

5.6 Forskningsetiska övervägande 

 

Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011).  

De huvudkrav som Vetenskapsrådet upprättat är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I överensstämmelse med informationskravet blev 

samtliga respondenter informerade om vem jag var och var jag studerade samt studiens syfte, 

att deras uppgift vara att svara på några frågor, att samarbetet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. I enlighet med samtyckeskravet fick respondenterna 

själva bestämma över sin medverkan i studien och detta gjordes genom ett skriftligt 

godkännande via e-post. Konfidentialitetskravet innebär att allt intervjumaterial ska behandlas 

konfidentiellt. I överrensstämmelse med detta informerades intervjudeltagarna om att all 

intervjudata skulle raderas när arbetet var färdigt samt att de i studien skulle bli 

avidentifierade. Jag har valt att inte skriva ut vilken skola någon av lärarna jobbar på, samt 
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avidentifiera personerna genom att inte nämna dem vid namn eller skriva ut något som är 

identifierbart. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om enskilda personer inte får användas 

till något annat än forskningsändamål. Denna information fick även samtliga respondenter ta 

del av.    

 

5.7 Metodologiska reflektioner 

 

För att avgöra hur tillförlitlig och giltig insamlad information är, måste den kritiskt granskas. 

Tillförlitlighet eller reliabilitet mäter i vilken omfattning ett tillvägagångssätt eller instrument 

ger samma resultat under olika tillfällen under lika omständigheter (Bell, 2006, s.117) 

Informationen som insamlats, det vill säga de transkriberade intervjuerna, har kritiskt 

granskats och för att ytterligare öka studiens tillförlitlighet har en spridning mellan två 

yrkesgrupper valts. Då både specialpedagoger och lärare intervjuats, har de kunnat ha 

synpunkter på varandras yrkesroller, vilket har gett en bredare förståelse för svaren och 

därmed resultatens reliabilitet. Informanterna har även skiftat i åldrar och erfarenhet. En lärare 

och en specialpedagog har varit nyutexaminerade, medan den andra specialpedagogen och 

den andra läraren jobbat i flera år. Jag har även strävat efter att förklara tillvägagångssättet på 

ett omfattande och ingående sätt, samt bifogar intervjuguiden som ett instrument för att, så 

långt som möjligt, kunna återskapa studien. Det kan dock medföra vissa svårigheter eftersom 

det finns olika faktorer som spelar in vid ett intervjutillfälle, samt att följdfrågor ställts som 

inte skrivits ut i intervjuguiden.     

”Validitet eller giltigheten är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 

den ska mäta eller beskriva” (Bell, 2006, s. 118).  För att förtydliga det jag velat beskriva har 

intervjufrågorna utformats utifrån studiens forskningsfrågor och syfte, samt varit relevanta för 

de respondenter som intervjuats. Eftersom syftet med studien var att ta reda på hur lärare och 

specialpedagoger ser på åtgärdsprogram har detta kunnat undersökas då respondenterna har 

varit väl insatta i arbetet och på så sätt kunnat ge utförliga svar. Följdfrågor har även ställts då 

vissa svar har varit oklara. Dock har inte svaren varit generaliserande då jag endast intervjuat 

två lärare och två specialpedagoger.   

 

6. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av studien. Varje resultatdel avslutas med en 



20 
 

analys. 

 

6.1 Utformning av teman och kategorier 

 

Det transkriberade intervjumaterialet analyserades utifrån tre huvudteman med två tillhörande 

underkategorier. Dessa valdes utefter forskningsfrågorna och syftet, samt med utgångspunkt i 

studiens teori och i relation till tidigare forskning. Nedan följer en tabell över vilka teman och 

kategorier som ligger till grund för studiens resultat - och analysdel.    

Tema Kategori 

Effektiva åtgärder - Tidiga och intensiva åtgärder 

- Vem eller vad ska som ska åtgärdas 

Effekter och konsekvenser av 

åtgärdsprogrammen 

- Effekter av åtgärderna 

- Samarbetets betydelse 

Betydelsen för den pedagogiska 

verksamheten 

- Synliggöra verksamheten 

- Skillnader mellan skolor 

 

6.2 Effektiva åtgärder  

 

Under följande rubrik redovisas informanternas syn på effektiva åtgärder i åtgärdsprogram 

samt min analys och tolkning av svaren från intervjuerna.  

  

6.2.1 Tidiga och intensiva åtgärder 

 

I intervjuerna visade det sig att alla respondenter var överens om att en resurs till enskild elev 

samt kunskaps- och färdighetsträning är de mest förekommande åtgärderna. 

Specialpedagogerna var ense om att mätbara mål och tydliga ramar är effektivt för att nå 

resultat. De menade även att tidiga och intensiva insatser är bra. Specialpedagog (2) uttryckte 

att det, enligt henne, är bättre med korta intensiva insatser än att åtgärderna ska stäcka sig 

över lång tid.  

 

”Om man sätter in intensivträning, då är ju de åtgärderna mycket bättre än om man ska se på 

lång sikt. Små korta perioder med intensiv träning är bättre än att ha ett långt 
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åtgärdsprogram som inte gör någon nytta.”(Specialpedagog 2)     

 

Specialpedagog (1) uttryckte även att hon såg mer fördelaktiga effekter av åtgärdsprogram 

som varat under en kort tid. Hon tog specifikt upp ett tillfälle då en elev fått undervisning av 

en lärare under ett lov. Detta menade hon var en av de få gånger hon verkligen märkt resultat 

och att eleven ifråga nått målen på grund av ett åtgärdsprogram. Vidare menade hon att något 

som bidrog till de uppnådda resultaten var att väldigt specifika mål utformats som beskrev 

vad som skulle uppnås. Hon antydde att det ofta handlade om tid och att eleven, i detta fall, 

kunnat ta igen den tid som behövdes. 

Lärarna uttryckte att det är viktigt att barnet blir sett hela dagen i skolan, men även de ansåg 

att åtgärdsprogrammen inte skulle bli för utdragna över tid. De menade att vissa elever bara 

behövde en ”puff” i några veckor. Vidare antydde de att om åtgärdsprogrammen är för 

långsiktiga, kan det resultera i att eleven blir tillskriven vissa negativa egenskaper. De var 

även eniga om att det är viktigt att starta en utredning och en kartläggning av eleven så tidigt 

som möjligt för att upptäcka problem och kunna upprätta ett åtgärdsprogram eller sätta in 

extra anpassningar, samt att ju tidigare föräldrarna engageras, desto bättre. 

 

Att åtgärderna enligt respondenterna främst är att eleven ska få resursstöd  eller ämnesspecifik 

undervisning, kan ses i relation till Atterström och Perssons (2010) förklaring till det 

kategoriska perspektivet som beskriver att uppfattningen av specialpedagogisk kompetens är 

lämplig hjälp direktrelaterad till elevers uppvisade svårigheter, samt att fokus ligger på 

ämnesspecifik undervisning (s.22). Av det första citatet att döma och utifrån samtliga 

respondenters perspektiv, verkar det finnas ett gemensamt samförstånd om att kortsiktiga 

åtgärder är något eftersträvansvärt. Följaktligen kan det tolkas som att samtliga respondenter 

har ett kategoriskt synsätt, då de föredrar kortsiktighet framför långsiktighet i upprättandet av 

åtgärder för eleverna. Emanuelsson (2001) menar att det långsiktiga arbetssättet oftast känns 

obekvämt eftersom att det inte alltid löser de kortsiktiga målen (s.24). Att respondenterna 

ansåg att åtgärdsprogrammen främst rör färdighetsträning, kan även ställas i relation till 

tidigare forskning som visar på att åtgärdsprogrammen främst fokuserar på elevers problem 

och att elever behöver kompensera för sina tillkortakommanden (Groth, 2007, s. 99), samt 

tidigare studier som visat att färdighetsträning är den vanligaste åtgärden (skolverket, 2003, s. 

8). Med det i åtanke uttrycker respondenterna dock att eleverna riskerar att tillskrivas negativa 

egenskaper av ett utdraget åtgärdsprogram.   
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6.2.2 Vem eller vad som ska åtgärdas 

 

När det handlar om vem eller vad som ska åtgärdas i åtgärdsprogrammet så var lärarna 

överens om att det både är verksamheten och eleven som behöver åtgärdas och att arbetet sker 

både på individ, grupp- och organisationsnivå.  Lärare (1) beskrev dock att då 

åtgärdsprogrammet i sig är utformat för en elev så sker mycket på individnivå, men att det 

även handlar om utformning av verksamheten. 

 

”Många av de åtgärder som vi gör, som kanske står i ett åtgärdsprogram, är något som alla 

barnen får. Vi jobbar jättemycket med bildstöd, med individuella instruktioner och med 

förberedelser. Det är ju sådana saker som alla barn mår bra av egentligen.” (Lärare 1) 

 

Lärarna beskrev vidare att eleverna har olika läsgrupper varje morgon och att de elever som 

har ett åtgärdsprogram i läsning får sitta i en grupp med färre barn tillsammans med barn som 

behövde extra lästräning. De beskriver även att dessa barn får gå iväg till en specialpedagog 

och träna några gånger i veckan. Lärare (1) refererar till sin egen skolgång och menar att de 

barn som då hade ett åtgärdsprogram exkluderades från undervisningen, medan de på hennes 

arbetsplats jobbar mer inkluderande. Lärarna diskuterade också om man ska säga ”barn i 

svårigheter” eller ”barn med svårigheter” och att det är en väldigt stor skillnad.    

”Vi vill helst se barn i svårigheter och inte med, att det inte är deras egenskaper som de 

besitter (…). Det är ju inga egenskaper man vill tillskriva eleven, för då kan det ju bli 

negativt, då blir det ju något man lever upp till som elev” (Lärare 1).  

Specialpedagog (2) hade en liknande syn på åtgärder som lärarna, hon talade om åtgärderna 

som två rör. Antingen upprättas ett åtgärdsprogram om eleven är i behov av en resurs, eller så 

handlar det om att eleven behöver kunskapshjälp. Vidare förklarade hon att hos de elever som 

är i behov av en resurs, kunde ett åtgärdsprogram få beskriva utformning av struktur, 

planering, organisering, stöd och lotsning genom övergångar. Hon menade att dessa typer av 

åtgärder ser mycket lika ut, men att åtgärder för elever som behövde kunskapshjälp är mer 

varierande. För de elever som behövde kunskapshjälp kan åtgärden vara att eleven träffar en 

specialpedagog ca tre gånger i veckan, får tillgång till vissa hjälpmedel och hjälp hemifrån. 
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 Specialpedagog (1) var övertygad om att åsikten bland skolans personal till största delen är 

att eleverna ska åtgärdas. Hon menade att lärare ofta inte reflekterar över sin egen 

undervisning, eller undersöker om de hade varit tillräckligt tydliga i sina instruktioner. Vidare 

förklarade hon att hon upptäckt en rädsla bland lärare, att de ofta  tror att de hjälper till för 

mycket. 

”Alltid eleven som ska åtgärdas vilket är problematiskt eftersom det är den här synen som 

skolan inte har lyckats bryta; att det är eleven som har ett problem. Det är väldigt sällan 

läraren går tillbaka till sig själv. Förhoppningsvis kommer det att ändras i och med de här 

extra anpassningarna. Men det är svårt att säga eftersom att det har funnits så kort tid. ” 

(Specialpedagog 1) 

 Hon menade att många lärare tänker att eleverna ska klara för mycket på egen hand. Hon 

ansåg att om en lärare kommer till ett EHT (elevhälsoteam)- möte med en anmälan, så handlar 

det ofta om att läraren menar att eleven inte kan följa dennes instruktioner eller klarar av att 

göra de uppgifter som läraren ger. Specialpedagog (1) menade då att det kan vara en 

bristfällig anmälan då läraren troligtvis inte reflekterat över om denne hade kunnat förklara på 

ett annat sätt. Hur eleverna tar till sig instruktioner och kunskap handlar mycket om deras 

bakgrund.  

 

”Det här kulturella kapitalet ställer till det ibland. Att man inte kan utföra en instruktion på 

grund av att man inte har de kunskaper som förväntas”. 

I intervjuerna framgår det att respondenterna till viss del har ett relationellt - och till viss del 

ett kategoriskt synsätt då det kommer till elevernas behov. I det första citatet framgår det att 

många av de utformade åtgärderna är en utformning av verksamhet och undervisning som 

gynnar alla elever. Atterström och Persson (2010) beskriver att förmågan att anpassa 

undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar tyder på pedagogisk kompetens ur ett 

relationellt perspektiv (s.22). Även viljan som uttrycks av lärare (1) av att jobba inkluderande 

och, som citatet beskriver, att se elever i svårigheter och inte med svårigheter, tyder på 

relationellt synsätt att se på orsaker till specialpedagogiska behov i enlighet med Atterström 

och Perssons (2010) beskrivning (s.22). Lärarna beskriver att eleverna ofta får jobba i 

nivågrupperingar, vilket i relation till tidigare forskning både kan vara gynnsamt men även 

hämnande för eleverna. Skolverket (2011) skriver i en publikation att nivågruppering kan vara 

missgynnande för elevers resultat, eftersom att de inte får det kamratutbyte som kan hjälpa; en 
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högpresterande elev kan hjälpa en lågpresterande. Samtidigt hänvisar de till tidigare studier 

som visar på att lärare tycker att det är lättare att anpassa undervisning efter elevers behov och 

förutsättningar med nivågrupperingar, samt att även många elever tycker att det fungerar bra 

för dem (s.81).   

Specialpedagog (1) antyder att eleven till störst del, ur ett kategoriskt perspektiv, beskrivs som 

problembärande och att lärare ofta brister i sin egen undervisning. Detta stärks även i tidigare 

forskning då Persson (1998) diskuterar att det kan vara lärares bristfälliga undervisning som 

kräver de specialpedagogiska insatserna (s.2). Lärarens kompetens och förmåga att kunna 

tolka och skapa förståelse för elever är även något som skolverket (2011) uppger vara av stor 

betydelse för elevers framgång (s.86) Vidare kan det sista citatet tolkas som en medvetenhet 

om att alla elever är olika och har olika bagage av kunskap och erfarenheter samt att lärare, 

likt Atterhag och Perssons (2010) beskrivning av det relationella perspektivet, bör anpassa 

undervisningen efter de skilda förutsättningarna hos eleverna.     

6.3 Effekter och konsekvenser av åtgärdsprogrammen 

 

Under följande rubrik redovisas informanternas syn på effekter och konsekvenser av 

åtgärdsprogrammen samt min analys och tolkning av svaren från intervjuerna. 

 

6.3.1 Effekter av åtgärderna 

 

Specialpedagog (1) uttryckte att det var svårt att veta hur man ska se effekterna av 

åtgärdsprogrammen. Hon ansåg att det såklart finns åtgärdsprogram som stöttar de elever som 

hamnat i svårigheter, men att det kan vara svårt att följa upp och att se en märkbar skillnad 

hos eleverna. Hon påstod att om eleven till exempel behöver en resurs, så är denne sällan 

utbildad för att kunna stötta, vilket inte ger önskat resultat. Vidare beskrev hon att om ett 

problem fanns det ena året så återkom det ofta  nästkommande år, mer specifikt att det var 

svårt för elever som hamnat efter att komma ikapp resten av klassen.  

 

”Det är lite det här problemet man befinner sig i, att skolan inte står still, man måste hela 

tiden gå vidare och en elev som har hamnat efter har ju svårt att komma ikapp liksom, den 

har ju svårt att hinna med (Specialpedagog 1).  
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Hon ansåg att åtgärderna ofta är ospecifika och alldeles för breda, de större kunskapsmålen 

som ligger i fokus medan de lite kortare målen är otydliga. Det beskrivs inte hur eleven ska 

arbeta för att nå målen, utan snarare vad som ska göras. Vidare menade hon att ett 

åtgärdsprogram kan vara stigmatiserande och få eleven att känna sig utpekad om det inte görs 

på rätt sätt. Hon menade att man genom åtgärdsprogrammet omedvetet kan sätta en stämpel 

på eleven, som hen bär med sig. 

 

”Det blir lite svart på vitt att det inte fungerar för dem. Så det blir en liten stigmatisering, det 

är ett etiskt dilemma som man måste ta ställning till”(Specialpedagog 1) 

   

När Specialpedagog (2) och lärarna fick frågan om åtgärdsprogrammets effekter, valde de att 

fokusera på vilken effekt åtgärdsprogrammet har för föräldrarna. Med detta i åtanke menade 

de att föräldrarnas engagemang i sin tur skapar bättre förutsättningar för eleverna. Således var 

lärarna positivt inställda till effekterna av åtgärdsprogrammen eftersom de ansåg att det 

skapar engagerade föräldrar och leder till regelbunden kontakt med hemmen och 

kontinuerliga möten. De ansåg att det är viktigt att synliggöra verksamheten för föräldrarna så 

att lärare och föräldrar får samma bild av hur verksamheten och barnets situation ser ut. 

Lärare (2) beskrev en känsla av att inte ha föräldrarna med sig i början av upprättandet av ett 

åtgärdsprogram, men att det underlättas när föräldrarna blir mer insatta och engagerade. 

”Genom att jobba med åtgärdsprogram där man har de här träffarna, där man beskriver 

åtgärderna och beskriver svårigheterna, så tillslut så är de ifatt och tillslut så har de förstått 

och då kan de se (…) då kan det ske saker och då är det ju ett jättebra verktyg för att nå 

resultat.”(Lärare 2) 

 

Specialpedagog (2) menade att åtgärdsprogrammen väger tungt hos föräldrarna, i positiv 

bemärkelse, då det blir som ett kvitto på att deras barn får den hjälp de behöver i skolan. Hon 

menade att eftersom barn som hon jobbar med är så pass små, så är ett parallellt samarbete 

med hemmet mycket väsentligt.   

Vad som uttrycktes av specialpedagog (1), om att elever har svårt att hänga med och att de 

resurser som anställs sällan är utbildade, tycks visa på en förståelse för vilka ramar som 

begränsar skolans verksamhet. Hon tar bland annat upp tid och resurser. Detta är ofta något 

som ligger utanför skolpersonalens möjligheter att påverka (Lindström och Pennlert, 2008, s. 

45). I det andra citatet uttrycks en misstanke om att åtgärdsprogrammen kan vara negativa för 
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eleven i en stigmatiserande bemärkelse. Detta stärks även i tidigare forskning då Groth (2007) 

i sin studie referera till Haug (1998) som antyder att det finns en marginaliserande och 

stigmatiserande struktur i skolan där elever behöver kompensera för sina tillkortakommanden 

(s 99). Ett stigmatiserande synsätt tyder även på att eleven ses ha individbundna svårigheter, 

vilket kan ses utifrån ett kategoriskt perspektiv (Atterström och Persson, 2010, 22). Vidare tar 

de andra respondenterna upp vikten goda relationer med elevers familjer och menar på att det 

har positiva inverkan på åtgärdsprogrammets effekter. Detta pekar på ett relationellt synsätt, 

då Emanuelsson (2001) förklarar att detta perspektiv grundar sig på relationer mellan 

människor. Detta kan även ställas i relation till tidigare forskning av skolverket (2003) som 

visar att åtgärdsprogram är ett bra dokument för att synliggöra arbetsfördelning mellan skola 

och hem (s.8). Dock kan det vara problematiskt för de elever som inte har en stöttande familj 

eller en familj som inte har förmågan eller förutsättningarna att hjälpa. Skolverket (2011) 

antyder att individuella arbetssätt och hemarbeten har ökat, vilket ställer stora krav på både 

elever och föräldrar (s. 86).   

 

6.3.2 Betydelsen av samarbete 

 

Lärarna uttryckte att de har ett mycket bra samarbete med specialpedagogen på skolan. De 

beskrev att de sammanställer alla åtgärdsprogram, all kartläggning och andra typer av 

dokumentation tillsammans och att det i sin tur underlättar deras arbetsbörda. Samarbetet 

mellan skolpersonal är även något som specialpedagogerna tyckte var mycket viktigt för att 

åtgärderna skulle komma till sin rätt. Specialpedagogerna nämnde även de betydelsen av att 

ha ett bra samarbete mellan i arbetslagen och med annan personal på skolan såsom rektor och 

elevhälsoteamet.   

”Utan ett bra samarbete kommer det aldrig att ske någon förändring med eleven”  

(Specialpedagog 1) 

Både lärare och specialpedagoger ansåg även, som tidigare nämnts, att hemmet har en 

betydelsefull roll; att föräldrarnas engagemang och förtrogenhet med den pedagogiska 

verksamheten är näst intill en förutsättning. Samarbetet mellan skola och hem är något 

samtliga informanter ständigt kom tillbaka till.  

”Starta samarbetet med hemmen så tidigt som möjligt. Då kanske det också resulterar i att du 

inte alls behöver ett åtgärdsprogram, för det kan man ju också se att ju tidigare och ju bättre 
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samarbete man har med föräldrarna, då kan man ju liksom komma hur långt som helst”. 

(Lärare 2)    

Att lärarna uttryckte att de har ett bra samarbete med specialpedagogen på skolan kan ställas i 

likhet med en undersökning av Groth (2007), som visar att samarbetet mellan lärare och 

specialpedagoger är mycket viktigt för att kunna identifiera och hjälpa fler elever än dem som 

är i behov av åtgärder (s.99). Samtliga respondenter var överrens om att samarbetet, både 

mellan skolpersonal och mellan skola och hem, är mycket viktigt för att det pedagogiska 

arbetet skulle kunna genomföras. Asp-Onsjö (2006) menar att medverkan från föräldrar är en 

förutsättning för elevernas måluppfyllelse (s.51). Detta kan även ses ur ett relationellt 

perspektiv. Atterström och Persson (2010)  skriver att fördelningen av ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten ska delas mellan arbetsenheter och lärare, med aktivt stöd 

från rektor och hem (s.22). I samtliga intervjuer framgår det att samarbete är något alla 

respondenter värdesätter och har goda erfarenheter av. Dock kan det ses som problematiskt då 

alla elever inte har föräldrar som är engagerade eller som har förståelse för skolans 

verksamhet.  

6.4 Åtgärdsprogrammens betydelse för den pedagogiska verksamheten 

 

Under följande rubrik redovisas informanternas syn på åtgärdsprogrammens betydelse för den 

pedagogiska verksamheten samt min analys och tolkning av svaren från intervjuerna. 

 

6.4.1 Synliggöra verksamheten 

 

De fyra respondenterna var eniga om att ett av åtgärdsprogrammens främsta ändamål är att 

synliggöra den pedagogiska verksamheten och insatser samt som ett dokument att beskriva 

elevens problembild och som kan ligga till grund för elevens fortsatta skolgång.  

”Jag tror att man behöver dokumentera vissa insatser, annars kan man inte synliggöra det 

man har gjort och man kan inte se någon röd tråd. Om det är grundskolan så behövs det ju 

för att se hur man har jobbat tidigare, vad som fungerat och inte fungerat, eller hur det har 

följts upp.” (Specialpedagog 1) 

 

I intervjun framgick även att åtgärdsprogrammen enligt lärarna fungerade som ett bevis på att 

de faktisk t gjort sitt jobb och agerat då en elev visat ett behov av särskilt stöd. De menade att 
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det var ett dokument att luta sig mot om de skulle bli ifrågasatta, eller om skolan skulle bli 

ifrågasatt.  

”Åtgärdsprogram är ju ett dokument för oss också; alltså ansvarsområde gentemot föräldrar, 

skola, barn, men också att få ner på papper vad vi faktiskt gör så att vi kan ha någonting 

bakom oss ifall det kommer upp senare”. (Lärare 1)  

 

Lärarna diskuterade även det faktum att ett synliggörande av elevens problematik kan 

resultera i att skolan får resurspengar för den eleven. Lärarna kom även in på behovet att 

utreda de elever som de misstänker har en diagnos. Lärare (2) uttrycker att en diagnos ibland 

kan hjälpa till att få pengar till att anställa en resurs, men att det ibland inte räckte någons 

stans alls. Vidare berättade hon att det finns en elev i klassen som hon misstänker att det ”var 

något med”. Dock menade hon att den eleven inte skulle må bättre av ett åtgärdsprogram, 

detta pågrund av att det sätt som hon arbetar på nu redan fungerar. Hon förklarade att i den 

elevens fall ska förmodligen extraanpassningar sättas in.  

 

Det som framgår i det första citatet är att det finns en positiv inställning till att elevens 

åtgärdssituation dokumenteras. Skolverket (2003) visar i sin studie att åtgärdsprogram tycks 

vara bra för uppföljning och utvärdering, samt en bra grund för pedagogiska samtal. Vidare 

framgår det, i citat två, även att åtgärdsprogrammen till stor del är betydelsefulla som stöd vid 

anklagelser om att skolan inte gjort sitt jobb, samt ett kvitto på hur ansvarsfördelningen ser ut. 

Detta är även något som framkommer i skolverkets (2003) undersökning, som visar att 

åtgärdsprogram är ett dokument som är bra för att synliggöra arbetsfördelningen mellan skola 

och hem, men även mellan skolpersonal och andra beslutsfattare utanför skolverksamheten(s. 

8). Dock uttryckte samtliga informanter att de inte skulle märka någon skillnad om 

åtgärdsprogrammen tog bort, eftersom de skulle arbeta på samma sätt och att det är deras 

ansvar att hjälpa eleverna oavsett om de har åtgärdsprogram eller inte. Lärarna diskuterade 

slutligen att åtgärdsprogram kan underlätta för att få ekonomiska resurser till skolan. Detta 

framgår även i en avhandling av Isaksson (2009) då studiens intervjuer visade att skolans brist 

på ekonomi ofta fick ligga till grund för definition av specialpedagogiska insatser, eftersom en 

definition eller diagnos ofta resulterade i mer pengar till skolan (s.66). 
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6.4.2 Skillnader mellan skolor 

 

Specialpedagogerna menade att det fanns en stor variation i hur skolor arbetar med 

åtgärdsprogram; både vilka rutiner som finns för ett upprättande och även i arbetsfördelning 

och hur åtgärderna ser ut.  

”Skolan är en sådan organisation där alla bitar ska klicka, och då måste ju alla vara 

involverade och det ser lite olika ut på skolor. Vissa skolor har tydliga ramar och rutiner för 

hur man jobbar i arbetslaget, men andra har inte det och då faller själva åtgärden. Då följs 

inte åtgärdsprogrammet upp på rätt sätt och då är det oftast att eleven blir den som 

misslyckas.”(Specialpedagog 1) 

Lärarna antydde att det finns en otydlighet i hur åtgärdsprogram ska utformas, samt att de 

känner att det är något som inte ingått speciellt mycket i deras utbildning utan att det snarare 

är något som de kastats in i. Lärare (1) åsyftade på sina gamla klasskompisar från lärarlinjen 

som inte alls har samma utformning på sina åtgärdsprogram som hon har på sin arbetsplats. 

Hon ansåg att det är väldigt individuellt och att det i sin tur kan vara något negativt. Hon 

trodde att ett standarddokument skulle vara ett bättre alternativ att använda än de riktlinjer av 

skolverket som finns idag. 

   

”Det finns ju riktlinjer, men riktlinjer är ju väldigt luddiga, vilket kan göra det svårt att 

jämföra mellan skolor eller om man vill överföra information.” (Lärare 1) 

I det första citatet beskrivs vikten av samarbete och ett väl utformat arbete för att 

åtgärdsprogrammen ska ge goda resultat för eleverna. Det kan relateras till Skolverkets (2011) 

utredning som visar att utredningarna om åtgärdsprogram ofta brister och att det i sin tur kan 

leda till fel typ av stöd. Det framgår även av informanterna, att det finns en viss otydlighet i 

hur ett åtgärdsprogram ska skrivas och hur det ska gå till, samt att det skiljer till stor del 

mellan skolor. Detta beskrivs även i Isakssons(2009) studie, där skolpersonal förklarar att det 

är svårt att bestämma vilka typer av svårigheter som kan styrka stödåtgärders behörighet, då 

det är svårt att definiera elevers behov utifrån otydligt utformade kriterier (s.66) Detta kan 

tolkas som att kvaliteten på åtgärdsprogrammen skiljer sig till stor del mellan olika skolor, 

vilket kan vara problematiskt. Det sista citatet kan även tolkas som att det kan vara svårt att 

jämföra skolors arbete, vilket kan leda till att skolans kvalitet och resultat sjunker.   
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6.5  Jämförelse och sammanfattande analys 

 

Min empiri visar att det både finns skillnader och likheter mellan specialpedagogernas och 

lärarnas perspektiv på åtgärdsprogram. Det går även att urskilja ett rationellt och ett 

kategoriskt tankesätt hos de båda yrkesgrupperna. Utifrån lärarnas och specialpedagogernas 

beskrivning av åtgärderna, går det att tolka in ett kategoriskt synsätt eftersom de var ense om 

att åtgärderna till största delen ska åtgärda bristande kunskaper hos eller bidra till en resurs för 

eleven. Det kan tolkas som att problemen ligger hos eleven och att det är eleven som ska 

åtgärdas eller stödjas. Lärarna belyste dock att åtgärdsprogrammen även beskriver insatser 

som berör alla elever, vilket tyder på ett inkluderande arbetssätt i klassrummet. Vidare kan 

även ett relationellt synsätt urskiljas hos lärarna då de talade om att åtgärderna berör både 

eleven, klassen och verksamheten. De menade även att det är viktigt att se att eleven har 

hamnat i svårigheter, att svårigheterna inte ska kopplas till eleven som individ och att de ville 

undvika att tillskriva eleven negativa egenskaper. Detta skiljer sig något från 

specialpedagogernas syn då de beskrev mer exkluderande åtgärder, som till exempel att 

eleven ska gå iväg till specialpedagog några gånger i veckan för att öva på ett ämne som de 

halkat efter i. Det uttrycktes även ordagrant av den ena specialpedagogen att det alltid är 

eleven som ska åtgärdas och att problemen tillskrivs eleven, det vill säga det kategoriska 

synsättet att fokus ligger på elevens svårigheter eller avvikande beteende. Dock kan man tolka 

hennes svar utifrån ett relationellt perspektiv eftersom att hon ser problematiken i att skolan 

ofta ser eleven som ett problem. 

Det som visade sig i alla intervjuer var att samtliga informanter värdesätter goda relationer i 

personalgruppen och med föräldrarna. Detta visar på ett relationellt synsätt inom båda 

yrkesgrupperna. Samarbetet i personalgruppen kan dock vara ett problem då samtliga 

informanter uttryckte en oro över att samarbetet kan se mycket olika ut i olika skolor. De 

menade att en bättre struktur och tydligare ramar är bättre, för att kunna ta hjälp av andra 

skolor men även för att kunna jämföra olika skolor med varandra. Detta kan tolkas som en 

osäkerhet bland lärare och specialpedagoger då det, enligt dem, inte finns någon tydlighet i 

hur man skriver ett åtgärdsprogram. Speciellt lärarna uttrycker att det kan vara svårt att veta 

hur man ska arbeta, eftersom riktlinjerna är svårtolkade och de inte fått tillräckligt med 

undervisning under sin egen utbildning.  

Både lärarna och specialpedagogerna var ense om att åtgärdsprogrammen till största delen är 

till för att synliggöra verksamheten för skola och föräldrar. Det kan tolkas som att 
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åtgärdsprogrammen till stor del fungerar som ett dokument för skola och föräldrar, där skolan 

har ett stöd vid ifrågasättanden och där föräldrarna får chansen att engagera sig samt att de får 

ett kvitto på att skolan gör vad som förväntas för deras barn.   

 

7. Diskussion 

 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat. Avslutningsvis redogörs studiens bidrag och 

begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien har varit att utforska lärares och specialpedagogers syn på åtgärdsprogram 

samt att se om det finns någon skillnad mellan de båda yrkesgruppernas perspektiv. Studien 

visar att de båda lärargrupperna verkar väl insatta i åtgärdsprogrammens upprättande och 

utförande till lika stor del och att de är medvetna om hur de vill arbeta. Dock tycks det finnas 

en otydlighet i hur arbetet egentligen ska gå till och en känsla av att arbetet och planeringen 

begränsas mycket av en dominerande, kategorisk tradition som länge har funnits i skolan. 

Även tidsbrist och ekonomiska resurser är ett hinder för att vissa saker ska vara 

genomförbara. Åtgärderna verkar till stor del handla om att en elev ska försöka komma ikapp 

resten av klassen. Således finns det en grund som vilar i det relationella perspektivet. 

Lärarnas uttrycker att det är luddiga riktlinjer för hur ett åtgärdsprogram ska skrivas och att de 

till viss del ser negativt på att alla skolor arbetar på olika sätt. De är medvetna om att 

skolverket har upprättat nya riktlinjer som uppmanar till att färre åtgärdsprogram ska 

upprättas, till förmån för extra anpassningar. Trots det har de tillsammans med övrig personal 

ändå tagit ett beslut att fortsätta med åtgärdsprogram i samma mån, eftersom att de anser att 

det är ett koncept som fungerar bra ur flera aspekter. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men 

stärker tesen av att mycket i skolan styrs av traditioner och det kan vara svårt att göra stora 

förändringar, i synnerhet för ett arbete som tycks fungera bra. Lärarna tycks ha ett relationellt 

synsätt att se på elevernas behov av inkludering i undervisningen, då de talar om anpassningar 

som passar alla. Dock går det att urskilja en tendens att många elever får gå iväg till en 

specialpedagog men detta verkar ändå inte ha någon negativ effekt.  

Ur ett kategoriskt perspektiv framgår det i synnerhet i den ena intervjun med en 

specialpedagog att hon ansåg att det alltid var eleven som skulle åtgärdas i ett åtgärdsprogram 
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och att elever med åtgärdsprogram kan känna sig utpekade och avvikande. Denna lärare har 

erfarenhet från att ha jobbat på större skolor, med både unga men även äldre barn. Det skulle 

kunna tyda på att elever får ta mer ansvar för sig själva ju äldre de blir och att lärare inte 

anpassar verksamheten på samma sätt som i de lägre åldrarna. I hennes fall verkar det finnas 

en medvetenhet om hur arbetssättet borde gå till, men att det finns orsaker till varför hennes 

arbete begränsas. Åtgärdsprogram som fenomen grundar sig dock i att till stor del särskilja 

eleven eftersom det är individanpassat och ska skrivas utefter elevens svårigheter.  ”ÅP ska 

upprättas när en elev riskerar att inte nå målen och det är en individ som är utgångspunkt. Det 

kan alltså vara svårt att skriva ÅP utan att göra eleven till problem” Carlsson, 2007, s. 59). 

Detta märks i både lärarnas och speciallärarnas resonemang, då båda yrkesgrupper utrycker 

att det är svårt att anpassa verksamheten eftersom åtgärdsprogrammet ska vara 

individanpassat. 

Något som framkommit i alla intervjuer var specialpedagogernas och lärarnas positiva syn på 

ett bra samarbete och att det är grundläggande för att åtgärdsprogrammen skulle ha någon 

verkan. Det råder inga tvivel om att föräldraengagemang är något av det viktigaste för eleven 

att lyckas. Å ena sidan kan detta ses som något positivt eftersom att skolan inte längre 

särställs och att eleven får all den hjälp den kan få. Å andra sidan kan det ses som 

problematiskt då alla föräldrar inte har samma naturliga relation till skolan och alla föräldrar 

inte är lika engagerade i sitt barns skolgång. Det kan få negativa konsekvenser om skolan är 

inställd på att ett föräldraengagemang är det som krävs för att barnet ska lyckas.  

 Det råder enighet bland alla informanter om att de inte skulle märka så stor skillnad om 

åtgärdsprogrammen togs bort, eftersom att de anser att deras plikt är att stötta alla barn. Dock 

menar de att föräldrarna troligtvis inte skulle förstå barnets behov lika bra om inte 

åtgärdsprogrammet upprättades. Detta kan tyda på att åtgärdsprogrammen, enligt 

informanterna, till största delen är till för föräldrarna och som ett dokument för att skydda 

skolan mot anklagelser att de inte gjort vad de kunnat. Det kan vara så att eleverna ändå skulle 

få den hjälp de behövde, även om inte ett åtgärdsprogram upprättades. Det skulle även kunna 

bli så att eleverna hamnade mellan stolarna. 

7.2 Studiens bidrag och begränsningar 

 

Denna undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Resultaten av 

intervjuerna begränsades av att det bara var fyra informanter, så svaren kunde inte 
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generaliseras. Dock kunde fenomenet undersökas på djupet eftersom att intervjuerna kunde ta 

tid, det fanns utrymme för följdfrågor och samtal. På förfrågan av de intervjuade lärarna fick 

de ta del av intervjuguiden i förväg. Även detta kan ses som en begränsning då deras svar i sin 

tur var väl genomtänkta och kan ha förhindrat spontana svar och reaktioner. Dock kunde det 

ibland vara svårt för specialpedagogerna, som inte hade tagit del av frågorna i förväg, att 

komma fram till ett svar på vissa av dem.  Svaren kanske i sin tur blev mer ärliga och 

okonstlade.  

Denna studie har förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse av att skolan är en 

organisation som till stora delar drivs av ett traditionellt sätt att se på elever i behov av stöd. 

Mycket av de verktyg som finns i skolan idag, som till exempel åtgärdsprogram, är i sig 

individualiserande, vilket kan leda till att åtgärderna har som syfte att åtgärda elevers problem 

istället för att åtgärda skolans verksamhet.  Detta kan leda till att det är eleven som behöver 

anpassas istället för att verksamheten anpassas för eleven. Något som även framkommit av 

både forskning och intervjuer är vikten av lärares kompetens och förmåga att ge tydliga 

instruktioner och adekvat hjälp till alla elever. Studien har även bidragit till en ytterligare 

insikt om att mycket som rör skolans verksamhet kan bli tydligare. Det har framkommit av 

samtliga respondenter att det är svårt att veta hur ett åtgärdsprogram skall utformas och det 

har även framkommit att tydliga ramar för vilket ansvar samtlig skolpersonal ska ha är viktigt 

och att åtgärdsprogram kan bidra till detta.  

Det har även framkommit av forskning och intervjuer att samarbete är viktigt för att eleven 

ska uppnå målen; både i personalgruppen men även mellan skola och hem. 

Något som dock gjorde studiens resultat svåra att generalisera var att det framgick, både av 

forskning och av informanterna, att användandet av åtgärdsprogram skilde sig till stor del 

mellan skolor. En tanke på något som skulle kunna forskas vidare om är huruvida skolor i 

olika sociokulturella områden och kommuner används. Ett annat förslag på vidare forskning 

kunde vara att om några år undersöka hur skolverkets nya bestämmelser om extra 

anpassningar har implementerats i olika skolor och vilka effekter de, i sådana fall, har haft. 
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Bilaga 1.  

Följebrev 

Hej! 

 

Jag heter Sofia och studerar på lärarprogrammet (F-3) i Uppsala. Jag är nu inne på mitt tredje 

år och ska skriva ett självständigt arbete (c-uppsats). Jag har pratat med XX som sagt att du 

kan tänka dig att ställa upp på en intervju, vilket gör mig mycket glad! Intervjun kommer att 

ta ungefär en halvtimme till max en timme. 

 

I mitt arbete kommer jag att undersöka lärares och specialpedagogers perspektiv på 

åtgärdsprogram och uppsatsen kommer att bygga på intervjuer med två specialpedagoger och 

två klasslärare. 

 

Självklart är intervjun frivillig och du har rätten att avbryta den när du vill, samt att du 

kommer vara anonym. Jag undrar även om jag kan spela in samtalet? 

 

Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att träffa mig för en intervju nu i veckan, om tiden 

tillåter? 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Sofia Fredin 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Hur går arbetet med åtgärdsprogram till på er skola? 

När tas beslutet? Kontakt med föräldrar? Utformning? Dokumentation? 

Hur ser du på åtgärdsprogram? 
Positiva eller negativa erfarenheter? 

 

Hur ser du på effekterna av åtgärdsprogrammen? 

- Hur tror du att det skulle bli om åtgärdsprogrammet inte fanns? 

Vilka typer av insatser är det främst som åtgärdsprogrammen beskriver?  

- Vem eller vad ska åtgärdas i första hand? 

- Exempel? 

 

Vad ser du för svagheter och styrkor med åtgärdsprogrammen?  

- Vilka åtgärder är mest effektiva? 

Hur fungerar samarbetet mellan föräldrarna och skolan? 

Hur fungerar samarbetet mellan personal? 

 


