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Åtgärdsprogram kan ses som en del av den dokumentation som inom skolan innebär en språklig 

handling där föreställningar om verkligheten konstrueras. Syftet med uppsatsen var att undersöka 

hur åtgärdsprogram upprättas, hur elever och skolsvårigheter beskrivs samt vilka mål och åtgärder 

som föreslogs i undersökta åtgärdsprogram. Det empiriska materialet bestod av 139 åtgärdspro-

gram som analyserades i den ena fasen och 48 åtgärdsprogram som närlästes och analyserades i den 

andra och tredje fasen. Analysen hade sin metodiska grund i kritisk diskursanalys.  

Resultatet av hur åtgärdsprogram upprättas visar att det återstår en del arbete med att genomföra 

de riktlinjer som anges för arbetsgången. Problematiken visar sig främst när det gäller pedagogiska 

utredningar, närvaro av vårdnadshavare vid upprättandet av åtgärdsprogram, elevens möjligheter 

till att beskriva sin skolsituation samt i lärares dilemman med att beskriva elevers styrkor och svå-

righeter. 

När det gäller den sociala praktiken visar resultatet att det fortfarande är ett traditionellt specialpe-

dagogiskt perspektiv som gör sig gällande på alla plan. Det är ett perspektiv där skolsvårigheter ses 

som bundna till individen och det blir denne som ska anpassas till skolsystem istället för att skolan 

anpassas till individers olikhet. 
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Inledning 

 
En del av lärarens vardag består i att elevers kunskapsutveckling och behov av stöd ska doku-

menteras och relateras till mål i olika ämnen. Den pedagogiska dokumentationen ställer krav på 

att texter ska författas och innehållet förverkligas i olika sammanhang. Det kan vara vid utveck-

lingssamtal, elevvårdskonferenser eller vid upprättandet av ett åtgärdsprogram som textens inne-

håll ska formuleras eller omformuleras.  

När ett åtgärdsprogram ska upprättas ska elevens skolsituation och omgivning beskrivas. För 

den som upprättar åtgärdsprogrammet är textens innehåll, syfte och mottagare tydligt. För en an-

nan läsare som till exempel vårdnadshavare och elev kan texten få en annan mening än den tänk-

ta. Att nå fullständig enighet kring textens mening och innehåll är omöjligt då texten tolkas ut-

ifrån det som vid en viss tid och inom ett visst sammanhang är möjligt att säga. I alla tider har det 

funnits och finns outtalade regler för det som kan sägas eller skrivas inom ett visst sammanhang. 

Den som producerar texten kan medvetet eller omedvetet återskapa de tankar som präglar det 

synsätt som är rådande för hur man ser på skolsvårigheter. Därför kan upprättandet av ett åt-

gärdsprogram vara en skriftlig handling som kan få konsekvenser för hur olika läsare uppfattar 

innehållet. Dokumentationen kan på detta sätt bli ett kraftfullt vapen där en bild av eleven och 

skolsvårigheterna skapas och sedan återskapas varje gång någon läser dokumentet.  

De åtgärdsprogram som upprättas på en skola ger inte en samlad bild av det dagliga arbetet 

som görs för elever i behov av särskilt stöd. Däremot kan de spegla underliggande föreställningar 

om skolsvårigheter. Om dessa föreställningar lyfts fram i ljuset kan de synas och ifrågasättas. Det 

är också det som är målet med denna uppsats, att lyfta fram, att syna och att ifrågasätta de före-

ställningar om elever och skolsvårigheter som förs fram i undersökta åtgärdsprogram.  
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Bakgrund 
 
I denna del beskrivs först åtgärdsprogram och dess tillblivelse och regelverk. Därefter redovisas 

olika perspektiv på skolsvårigheter. I samband med att dessa delar redovisas ges även en inblick i 

den forskning som gjorts inom dessa områden.  

 

Åtgärdsprogram 
 
I utredningen om skolans inre arbete (SIA) från 1974 påtalades vikten av att ett åtgärdsprogram 

upprättades för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2003). Kravet på att upprätta åtgärds-

program för elever i behov av särskilt stöd kom först i Lgr 80. Då fastställdes också att hela    

elevens skolsituation skulle vara grund för vilka insatser som skulle göras. Vikten av att utgå från 

elevens starka sidor påtalades och att förändringar som gjordes skulle bidra till att utveckla      

elevens självuppfattning (Skolverket, 2003). Det var först när skolan fick kommunen som huvud-

man och målrelaterade betyg infördes som kravet på att åtgärdsprogram skulle upprättas fördes in 

i Grundskoleförordningen. Åtgärdsprogram ska upprättas: 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se 
till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn 
se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.  
Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgär-
derna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlig-
het att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

                                                                                                  (5 kap. 1§ Grundskoleförordningen) 

 

Offentlighet och sekretess 

Ett åtgärdsprogram är en allmän handling vilket innebär att det kan begäras ut av vem som helst. 

Åtgärdsprogrammet kan också innehålla integritetskänsligt material och då omfattas det av sekre-

tess för att skydda olika intressen (Rimsten, 2005). Sekretessen skyddar även uppgifter om       

elevens anhöriga såsom vårdnadshavare och syskon. Om vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke 

bryts sekretessen och dokument kan läsas eller lämnas ut (Rimsten, 2005; Skolverket, 2008a). I de 

fall då någon begär ut ett åtgärdsprogram med sekretessbelagt innehåll görs en menbedömning. 

Detta betyder att man avgör om något i innehållet kan vara integritetskränkande. När en menbe-

dömning leder till att innehållet inte lämnas ut kan generalklausulen 14 kap. 3 § i sekretesslagen 

bryta sekretessen (Skolverket, 2008 a). Det kan till exempel ske när en vårdnadshavare inte sam-

tycker till att sekretessbelagt material ska lämnas ut vid en övergång från en skola till en annan. 
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Sekretessen bryts då det är av större intresse att den nya skolan får tillgång till uppgifter vid en 

överlämning av elev än att skydda sekretessen (Skolverket, 2008a; Öhlmér, 2009).  

 

Att upprätta ett åtgärdsprogram 

När en pedagogisk utredning ska göras är det viktigt att observera eleven, diskutera och arbeta 

tillsammans med eleven och att samtala med lärare och föräldrar. Då först kan åtgärdsprogram-

met bli ett verktyg som ger möjlighet till ett framgångsrikt arbete (Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, 

2009; Ljungblad, 2003; Öhlmér, 2009). Alla dessa aspekter bör belysas och analyseras innan fun-

deringar på åtgärder påbörjas (Ljungblad, 2003; Skolverket, 2008a). I de allmänna råden (Skol-

verket, 2008a) anges också att det är viktigt att skolan beskriver åtgärder i ett och samma åtgärds-

program om det finns behov av särskilt stöd i flera ämnen. Det ökar möjligheterna till samord-

ning och förtydligar svårigheter som inte är ämnesanknutna. Åtgärdsprogrammet är också det 

verktyg som kan vara en förbindelselänk vid överlämning eller när en vikarie går in i undervis-

ningen (Isaksson, 2009). 

I Skolverkets undersökning Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (2001) visar 

det sig att intervjuer och observationer av samspel med andra i klassrummet är de vanligaste    

metoderna vid en pedagogisk utredning. Däremot är det mindre vanligt att man granskar kolle-

gors undervisning för att använda observationen som underlag för utformandet av åtgärdspro-

gram. Liknande slutsatser dras av Lahdenperä i avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? 

(1997).  Hon konstaterade att endast 16 % av lärarna i undersökningen sökte orsaken till elevens 

problem i omgivande faktorer. Med andra ord var det 84 % av lärarna som beskrev svårigheter 

som individbundna. Lahdenperä påpekar att åtgärdsprogrammen som ingick i undersökningen 

var utformade på ett sådant sätt att det objektivt sett fanns lika stora möjligheter att beskriva ett 

problem som ett grupproblem. Hon visar ett exempel där det av textens innehåll gick att utläsa 

att det handlade om mobbing eller diskriminering. I detta fall hade läraren behandlat problemet 

som relaterat till individen och konstaterar att problemet har sin grund i ”att hemmet inte hade 

gett någon social träning” (Lahdenperä, 1997, s. 106).  

Den som upprättar åtgärdsprogrammet bör förtydliga vem som har ansvar för att genomföra 

föreslagna åtgärder och vem som ska följa upp och utvärdera åtgärder. När det gäller elevens an-

svar bör man tänka på att det ska vara något eleven har förmåga att klara (Skolverket, 2008a; 

Öhlmér, 2009). Vårdnadshavares ansvar kan inte krävas då det är skolan som har det pedagogiska 

ansvaret kring eleven (Skolverket, 2008a). Forskning visar att det är viktigt att vårdnadshavare  
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tidigt involveras i upprättandet av åtgärdsprogrammet för att åtgärder ska bli framgångsrika (Asp-

Onsjö, 2006; Isaksson, 2009; Öhlmér, 2009). 

I studier av olika elevplaner visar det sig att elever beskrivs utifrån om de är flickor eller poj-

kar, elever med eller utan skolsvårigheter (Andreasson, 2007) eller genom språktillhörighet, istäl-

let för utifrån kunskapsutveckling som relateras till mål (Lahdenperä, 1997). Det visar sig också 

att språket i elevplaner och åtgärdsprogram ofta relaterar till elevers ”personligheter, attityd, upp-

trädande och känslor.” (Andreasson & Carlsson, 2009, s. 9). Även sociala förmågor prioriteras 

vilket leder till att kunskapsmål ofta kommer i andra hand (Skolverket, 2008b).  Det är också så 

att ett könsperspektiv på forskning inom specialpedagogik är relativt ovanligt. Detta påpekas i 

utredningen Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? (SOU 2009:64, s. 174). Det borde enligt 

utredningen vara motiverat då pojkar dominerar i den specialpedagogiska verksamheten. Köns-

skillnader i skolprestationer och attityd till skolan förklaras av forskare på olika sätt. Dessa för-

klaringar får olika utfall och innebörd för flickor och pojkar. Flera forskningsbaserade förklaring-

ar har en utgångspunkt i rådande genusordning (Ärlemalm- Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2009). Inom denna förklaras skillnader i flickors och pojkars sätt att var genom att samhället har 

olika förväntningar på hur de ska vara (SOU 2009:64). Utfallet av dessa studier har lett till att 

Skolverket i allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram också tar upp själva skrivningen av åt-

gärdsprogram. Skrivningen i åtgärdsprogrammet bör vara konkret, tydlig och enkel och åtgärder 

ska handla om pedagogiska åtgärder (Skolverket, 2008a; Öhlmér, 2009).  

Öhlmér ger i skriften Åtgärdsprogram – ett verktyg i skolans vardag (2009) flera förslag på hur ar-

betet med åtgärdsprogram kan utvecklas. Hon menar att denna textpraktik kräver god analysför-

måga, distans till situationen, pedagogisk insikt och träning. Att analysera skolsvårigheter och se-

dan upprätta åtgärdsprogram som fungerar som ett verktyg i vardagen är en process som kräver 

en lång tids träning.  

Åtgärdsprogram i praktiken 

Under åren 2001-2002 gjordes tre studier av åtgärdsprogram i grundskolan för Skolverkets räk-

ning (Skolverket, 2003). Persson och Andreasson undersökte förekomst, användning och innehåll 

i åtgärdsprogram. De genomförde en enkätstudie där 20 % av landets grundskolor ingick. Dess-

utom genomfördes två fallstudier för att söka framgångsfaktorer i arbetet med åtgärdsprogram. I 

fallstudierna genomfördes observationer, intervjuer av personal, elever och vårdnadshavare, samt 

dokumentanalyser. Studierna visade att var fjärde elev saknade dokumentation för det stöd som 

ges i skolan (2003). I de åtgärdsprogram som fanns upprättade var det individuella svårigheter 
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som dominerade och de åtgärder som föreslogs handlade främst om träning av färdigheter (Skol-

verket, 2003). Analyser av svårigheter på grupp- och organisationsnivå var sällsynta.  

När det gällde vårdnadshavares medverkan i upprättandet av åtgärdsprogram visar studierna 

något varierande resultat.  Enkätstudien där skolor tillfrågades visade på en hög grad av medver-

kan. Fallstudierna gav däremot indikationer på att vårdnadshavares medverkan i realiteten var 

mindre. Vårdnadshavare möttes ofta av ett i skolan färdigformulerat förslag till vilket de kunde ge 

kommentarer eller ett samtycke (Skolverket, 2003). Liknande resultat redovisas av Asp-Onsjö i 

avhandlingen Åtgärdsprogram dokument eller verktyg? (2006). Där konstateras att skolan med ett så-

dant arbetssätt förbehåller sig tolkningsrätten av vad som kan ses som svårigheter och behov i 

åtgärdsprogrammen. 

 

Perspektiv på skolsvårigheter 

På vilket sätt man ser på skolsvårigheter kan vara avgörande för var problematiken förläggs. Om 

de perspektiv som används i svensk forskning renodlas är det antingen så att elevens svårigheter 

ses som brister hos individen eller att skolsvårigheter främst ses som förknippade med skolans 

organisation av undervisningen (Fischbein, 2007; Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007; 

Skolverket, 2008a, 2008b). I flertalet av de undersökningar som gjorts påtalas att elevers individu-

ella förutsättningar sätts i fokus för åtgärder. Skolors oförmåga att hantera variation mellan indi-

vider tolkas i dessa som svårigheter hos individen och inte i miljön som omger individen. Indivi-

dualisering av problematiken förklaras med att analyser som görs kring elever i svårigheter inte 

innefattar grupp- och organisationsnivå (Fischbein, 2007; Skolverket, 2003, 2008a, 2008b). Fors-

kare menar att följderna av ett sådant arbetssätt blir att den pedagogiska verkligheten och dess 

tillkortakommanden osynliggörs (Asp-Onsjö, 2006; Nilholm, 2007; Fischbein, 2007).  

Åtgärder som sätts in väljs med utgångspunkt i vad som finns tillgängligt och inte utifrån pe-

dagogiska överväganden på grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2008a, 2008b). Det per-

spektiv som av forskarna anses ha dominerat inom specialpedagogiken är det kompensatoriska 

perspektivet. Nedan redovisas några av de perspektiv som präglat specialpedagogisk forskning i 

Sverige (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Nilholm, 2007). 
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Kompensatoriskt perspektiv 

Det kompensatoriska perspektivet på skolsvårigheter har sitt ursprung i en medicinsk och psyko-

logisk kunskapsbas. Skolsvårigheter som uppstår förklaras i detta synsätt som brister hos indivi-

den och dessa problemgrupper tillskrivs svårigheter med neurologiska eller psykologiska förklar-

ingar. Man söker specialpedagogiska åtgärder som kan kompensera de brister individen uppvisar. 

Exempel på sådana problemgrupper är elever med neurologiska funktionshinder, dyslexi eller läs- 

och skrivsvårigheter. Perspektivet kan korfattat beskrivas som ”problem – diagnos – bot”, skriver 

Nilholm i Perspektiv på specialpedagogik (2007, s. 23). De fördelar som kan tilltolkas detta perspektiv 

kan vara att en medicinsk diagnos befriar individen från skamkänslor. Den medicinska förklaring-

en lättar på bördan och man får en tilltro till att en behandling kan lösa svårigheterna. Nackdelar i 

ett traditionellt synsätt är att man förnekar sociala faktorers betydelse (Isaksson, 2009). I skolan 

kan det innebära att man förbiser orsaker som kan relateras till organisationen eller till brister i 

pedagogiken.  

 
Kritiskt perspektiv 
 

I ett kritiskt perspektiv ifrågasätts en samhällssyn där begreppet normalitet styr över skapandet av 

grupperingar där människor utesluts. Även begreppet specialpedagogik ifrågasätts i detta perspek-

tiv. Man menar att specialpedagogikens särskiljande av barn återskapar underordning av männi-

skor. Genom att rättfärdiga specialpedagogiken tillfredsställs samhällets eller skolans tillkorta-

kommanden med att ge alla barn de stöd de behöver. Specialpedagogik kommer inte att behövas 

den dagen skolan kan bemöta alla barns olikhet, menar de som sällar sig till detta synsätt. Fokus 

flyttas i detta perspektiv från individen till den sociala omgivningen och man talar om elever i 

svårigheter istället för elever med svårigheter. Det är brister i organisatorisk anpassning i skola och 

samhälle som skapar skolsvårigheter hos barn. När fokus flyttas från individ till samhälle ställer 

det krav på att förändra det omgivande samhället. Därför betonas också långsiktighet i detta syn-

sätt. Kritiken mot detta synsätt inriktar sig på de svårigheter samhällsförändringar medför (Nil-

holm, 2007). Det kritiska perspektivets skulle kunna sammanfattas i: inkludering, anpassning till 

elevers olikhet och att forskningen ska vara styrande för hur verksamheten utformas (Nilholm, 

2007).  

I Kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 

2007) renodlas de två dominerande perspektiven på den specialpedagogiska verksamheten. Här 

har författarna enats om att använda sig av begreppen traditionellt (kompensatoriskt) och alterna-

tivt (kritiskt) perspektiv för att särskilja synsätten Även här förtydligas hur användandet av olika 
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begrepp kan definiera vilket perspektiv som berörs. I det traditionella perspektivet talar man om 

elever med behov av särskilt stöd medan man i det alternativa perspektivet talar om elever i behov 

av särskilt stöd.   

 

Tabell 1. Ett traditionellt och ett alternativt synsätt på skolsvårigheter. Tabellen är hämtad ur Nilholm, Persson, Hjerm och Ru-
nesson (2007, s 10). Tabellen anges vara en mindre omarbetning av tabell 1 ur Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, (2001, s 
22). 

 Traditionellt perspektiv Alternativt perspektiv 

Syn på elevers olikhet Kategorisering av elever, bristperspektiv.  Olikhet utgör förutsättningar för sko-
lans arbete. 

Form för specialpedagogiskt stöd Speciallösningar. Stöd ges till elever som är integrera-
de/inkluderade. 

Syn på specialpedagogisk kompe-
tens 

Professionellt stöd relaterat till diagnosti-
cerade svårigheter hos individen. 

Professionellt stöd för att differentiera 
undervisning och innehåll; dvs. för att 
nå alla elever. 

Anledning för behov av särskilt stöd Elever med svårigheter. Svårigheterna är 
bundna till eleven. 

Elever i svårigheter. Svårigheter finns i 
hela undervisningssituationen. 

 

Dilemmaperspektiv 

I ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, betonas utbildningssystemets inbyggda krav på lik-

värdighet i betyg och bedömning. I dagens utbildningssystem ska alla elever ges ”liknande erfa-

renheter och kunskaper” men samtidigt ska systemet anpassas till ”vars och ens individuella för-

utsättningar” (Nilholm, 2007, s. 23). Inom dilemmaperspektivet ifrågasätts det kritiska perspekti-

vets syn på att utbildningssystemets svårigheter anses vara möjliga att lösa genom att specialpeda-

gogik blir allmänpedagogik. De som sällar sig till dilemmaperspektivet menar också att det kom-

pensatoriska perspektivets segregering av barn kommer att medföra problem. En sammanfatt-

ning av dilemmaperspektivet kunde göras med dessa frågor: Vems perspektiv ska vara giltigt? 

Vad får dessa perspektiv för konsekvenser? (Nilholm, 2007, s. 85).    

Teori 

 
I det här avsnittets redovisas de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Först redogörs för 

innebörd i begrepp som används i teori och metod. Därefter följer en beskrivning av diskursana-

lys som teori. Kritisk diskursanalys som metod och analysmodell beskrivs i avsnittet Material och 

metod. Sist i detta avsnitt diskuteras åtgärdsprogrammet som text utifrån teoretiska utgångspunk-

ter.  
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Begreppet perspektiv, dess betydelse och användning  i den här undersökningen bör också för-

tydligas. Den betydelsen som läggs i begreppet av Nilholm i Perspektiv på specialpedagogik (2007, s. 

17) är att begreppet beskriver ”några grundläggande sätt att se på den specialpedagogiska verk-

samheten, dess uppgifter, historia och relation till andra kunskapsområden”. Andra begrepp som 

han föreslår är: föreställningar, diskurser, teorier. Nilholm väljer dock begreppet perspektiv då det är 

mer vardagligt. I denna uppsats är det talet om elever och skolsvårigheter som ska belysas och in-

nebörden i begreppen diskurs och föreställningar likställs. Dessa används i alla delar av undersök-

ningen förutom då det hänvisas till de redovisade specialpedagogiska perspektiven. Begreppen 

diskurs och föreställningar ges då samma innehåll som i Faircloughs kritiska diskursanalys 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I Faircloughs arbeten redovisas innebörden i begreppet 

diskurs på två sätt.  Betydelsen i begreppen kan då vara ”språkbruk som social praktik” och ”som 

ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgen-

sen & Phillips, 2000, s. 72). Fairclough menar med det att språket både är en form och en hand-

ling och att fokus i forskning bör riktas mot de sociala praktiker som gör att vi formar en viss 

världsbild och de maktrelationer som leder oss till att skapa och återskapa dessa (Winther Jørgen-

sen & Phillips, 2000). Kritisk diskursanalys ger på så sätt flera dimensioner i analysen av åtgärds-

programmen. Förutom en inriktning på formen i språket vidgas analysen till att gälla även hand-

lingar kring textproduktionen, men även den sociala praktiken som omger produktion och kon-

sumtion av texterna.  

 

Diskursanalys som teori och metod 
 
Begreppet diskurs har en snäv och en vidare definition. I en snävare definition kan begreppet ses 

som den del av språkanvändningen som enbart kopplas till det som sägs och skrivs (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005). I det fallet görs endast en textanalys utan att analy-

sera det sammanhang den ingår i. I en vidare definition av begreppet kan det ses som en kom-

munikativ händelse som handlar både om att säga och att göra (Bergström & Boréus 2005, s. 17). 

Olika kommunikativa händelser skapar vanor och handlingsmönster i samspelet mellan männi-

skor och det är dessa som sedan bildar olika sociala praktiker. De sociala praktikerna sätter sedan 

gränser för vad man får säga eller göra i samvaron med varandra.  

Vanor och handlingsmönster som skapas genom språket är inte stabila och kan därför inte 

ses som en del av människans inre. Språket och därmed ordens innehåll förändras ständigt och 

det är beroende av sammanhang och organisation vid ett visst tillfälle (Alvesson & Sköldberg  
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2008, s. 459). Alla typer av språkhandlingar innefattas i diskursanalys. Det kan vara skrivna do-

kument eller muntliga yttranden som ingår i olika sociala sammanhang. I diskursanalys är det 

språkanvändning fångad i ett visst sammanhang vid en viss tid som är intressant att undersöka 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I den metodlitteratur som försöker beskriva diskursanalys som teori och metod redovisas 

främst tre olika metodiska inriktningar (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005; 

Börjesson & Palmblad, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det som dessa inriktningar 

har gemensamt är att de har ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som produceras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Kunskap ses som de föreställningar vi gör oss av vår omvärld genom 

att vi delar upp den i olika kategorier. Genom språket och i social interaktion skapas föreställ-

ningar eller representationer som bygger upp gemensamma förgivettaganden om vår omvärld. 

Föreställningarna är historiskt och kulturellt präglade och sätter mentala gränser för vad vi kan 

och får föreställa oss (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom dessa teoretiska inriktningar är 

frågor om makt och språk centrala. Det är då viktigt att söka svar på hur makt reproduceras ge-

nom språket och hur olika diskurser samverkar. 

I den här uppsatsen har jag valt den tredimensionella modellen som skapats av Fairclough 

som analytiskt verktyg. Hans modell ger möjlighet till att vidga analysen då det inte bara blir en 

lingvistisk analys som görs. Modellen innebär att man söker relationer mellan olika diskurser i 

texten, i produktionen av texten och hur dessa resultat samverkar med den sociala praktik som 

omger dessa. Om man applicerar modellen på åtgärdsprogram som upprättas i skolan kan det 

innebära att man undersöker: hur åtgärdsprogram upprättas, det som skrivs i åtgärdsprogrammen 

och hur de diskurser som framträder förhåller sig till olika perspektiv inom specialpedagogiken. 

Analysen har sina naturliga begränsningar då det är skrivna dokument som studeras. En grundli-

gare analys skulle innebära att även de som skriver dokumenten involverades. Det får bli en fråga 

för framtiden. Kritisk diskursanalys som metod redovisas i avsnittet Material och metod. 

 

Åtgärdsprogrammet som text 
 
Texter som produceras är resultatet av det som människor vill förmedla till varandra. När de se-

dan läses får de olika konsekvenser för det vi tänker om dem eller gör utifrån det som framförs i 

dem. Andreasson (2007) beskriver hur texten i en elevplan ger den som skriver den, beskriv-

ningsmakten och hur planen sedan kan bli en del i elevens identitetskonstruktion. Texten blir på  
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så sätt en språklig handling som lever sitt eget liv genom att den omförhandlas, sparas och förva-

ras, utvärderas och i bästa fall används som ett verktyg i det dagliga arbetet.  

Den som producerar texten kan vara den som är det agerande subjektet, den som äger mak-

ten. Det kan också vara så att den enskilda individen endast har makten att forma eller omforma 

makten. När ett åtgärdsprogram formuleras kan den enskilda individen forma innehållet utifrån 

föreställningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet inom denna textpraktik. Texthandlingen kan 

vara medveten eller omedveten, men den som behärskar språket har också möjlighet att definiera 

villkoren i texten (Bergström & Boréus, 2005).   

Texten i åtgärdsprogrammet kan fylla olika funktioner. Det kan vara en text där pedagogens 

kompetens indirekt beskrivs genom innehållet i den. Funktionen kan också vara friskrivande då 

textens innehåll ska användas för att påvisa vilka åtgärder som har vidtagits från skolans sida. En 

annan funktion kan vara att den ska användas för att visa på ett resursbehov (Andreasson, 2007).  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Åtgärdsprogram kan ses som en del av den dokumentation som inom skolan innebär en språklig 

handling där föreställningar om verkligheten konstrueras. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur åtgärdsprogram upprättas, hur elever och skolsvårigheter beskrivs samt vilka mål och åtgär-

der som föreslås i undersökta åtgärdsprogram. För att uppnå detta syfte ställs följande forsk-

ningsfrågor: 

   

- Hur upprättas undersökta åtgärdsprogram? 

- På vilket sätt skrivs elever fram i texten? 

- Vilka svårigheter framkommer i utsagor? 

- Vilka mål och åtgärder föreslås? 

 

Material och metod 

Det empiriska materialet har samlats in i en kommun i södra Sverige. Några skolor med elever i 

år 7-9 tillfrågades om de ville bidra med åtgärdsprogram. Därmed kunde olika skolkulturer och 

olika socioekonomiska förhållanden avspeglas i materialet. Skolorna har också olika elevunderlag 

och även resurstilldelning och arbetssätt skiljer sig åt. Rektorer på dessa skolenheter i år 7-9 kon- 
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taktades genom e-post med ett bifogat missivbrev och de tillfrågades om sitt samtycke att bidra 

med de åtgärdsprogram som skrivits och arkiverats under hösten 2009 (Bilaga 1). I e-post om-

bads rektorerna att förankra projektet hos den personal som berördes. Då det inte fanns några 

tillgängliga siffror för antalet åtgärdsprogram på alla skolor ombads de att bidra med alla åtgärds-

program från en årskurs som var skrivna under höstterminen -09.  

De tillfrågade enheterna använder kommungemensamma dokumentmallar för pedagogisk 

utredning och åtgärdsprogram (Bilaga 2). Till dessa dokument utarbetades också lathundar som 

skulle vara till hjälp i arbetet med att utreda svårigheter för att sedan upprätta ett åtgärdsprogram. 

Mallen skapades i en projektgrupp och det uttalade målet var att skapa en mall som kunde för-

ankras i det innehåll som Skolverket rekommenderar i Allmänna råd och kommentarer. För arbete med 

åtgärdsprogram (2008a). Den mall som utarbetades implementerades under hösten 2009 på de un-

dersökta enheterna. Det är också denna mall som är utgångspunkten för undersökningen av in-

nehållet i åtgärdsprogrammen. Likartad struktur av innehållet ger fördelar i analysen samtidigt 

som utformningen av mallen kan bli styrande för innehållet (Andreasson, 2007). 

Insamlingen av empiri resulterade i att totalt 58 åtgärdsprogram samlades in. Antalet åt-

gärdsprogram ansågs efter en genomläsning vara för litet. Orsaken var att en stor del av pro-

grammen inte var fullständigt ifyllda eller följde den beslutade arbetsgången för upprättandet. Det 

kunde till exempel vara så att det inte fanns en pedagogisk utredning till grund för upprättandet 

eller att det saknades information i de fält som beskrev elevens skolsituation. Det kunde skapa 

svårigheter i analysen och därför gick det ut en ny förfrågan till alla enheterna. Denna gång om-

bads de att bidra med resterande åtgärdsprogram för år 7-9 skrivna under höstterminen. Denna 

förfrågan resulterade i att det empiriska materialet slutligen bestod av 154 dokument. Av dessa 

var 11 stycken skrivna i äldre versioner av dokumentmallar för åtgärdsprogram, två program var 

dubbletter, ett gick inte att identifiera utifrån kön och ett dokument var en pedagogisk utredning. 

Dessa ingick därför inte i undersökningen och återstående dokument blev totalt 139 stycken. Det 

är också dessa åtgärdsprogram som har ingått i analysen av upprättandet av åtgärdsprogram.   

I den del där undersökningen inriktats mot beskrivningar av elever och beskrivningar av 

skolsvårigheter har det varit viktigt att alla delar av åtgärdsprogrammet har upprättats utifrån den 

arbetsgång som anges i Skolverkets allmänna råd (2008a) och i den kommun som undersökts. 

Det innebar att det ställdes krav på att programmet hade en pedagogisk utredning som grund för 

upprättandet och att det var möjligt att utläsa både elevens och pedagogernas syn på skolsvårig-

heterna i dokumentet. Tanken med det här urvalet var att alla dokument på så sätt skulle ha ett 

enhetligt utförande vilket kunde ge flera ingångar till analys av textnivån. 
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Trovärdighet 

En central fråga i det här sammanhanget är forskarens närhet till det som studeras (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I det här fallet 

är både verksamhet och det som studeras ett välbekant område då jag arbetar som specialpedagog 

och är involverade i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram. Där finns både förförståelse om 

hur verksamheterna ser ut, hur arbetet är upplagt och hur arbetet bedrivs, men där finns också 

förståelse för orsaker till att arbetet bedrivs på ett visst sätt. Förförståelsen kan på så sätt bli ett 

hinder i analysen samtidigt som den öppnar upp för att se variationen i resultatet. Genom att re-

flektera över det man tror sig veta, innehåll i empiri och den provisoriska sanning den inlästa 

forskningen kan sägas bilda, skapas ny förståelse. På så sätt formas ett reflexivt förhållningssätt i 

läsning och analys av utsagor och presentation av den förståelse man har tillägnat sig. Ett reflexivt 

förhållningssätt till det som undersöks och val av metod är viktiga delar i att skapa trovärdighet i 

en undersökning (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005). Därför har kritisk 

diskursanalys valts som metod då den ger goda möjligheter till en vidgad analys (Winther Jørgen-

sen & Phillips, 2000). I metoden som redovisas närmare i nästa avsnitt ingår en tredimensionell 

modell. Genom att synliggöra de olika stegen i analysen för läsaren kan denna följa de olika steg 

som tagits för att dra en slutsats om undersökningen. Redovisningen av analysens olika faser är 

också en förutsättning för god tillförlitlighet. Trovärdigheten ökar också genom att textnivån har 

undersökts och motiverats med delar av det regelverk som gäller för lingvistisk forskning 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även valet av att använda citat och att numrera utsagor i 

redovisningen ger en genomskinlighet till undersökningen.  

 

Kritisk diskursanalys   

Fairclough, förgrundsgestalten inom kritisk diskursanalys betonar att språk, makt och samhälle 

hör ihop.  Fairclough menar att användning av kritisk diskursanalys ger möjlighet att granska oli-

ka maktförhållanden och intentionen är då att avslöja hur olika diskursiva praktiker bevarar ojäm-

lika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I den forskning som tidigare redovi-

sats beskrivs det ojämlika maktförhållandet mellan skola och vårdnadshavare i upprättandet av 

åtgärdsprogram (Asp-Onsjö, 2006; Andreasson, 2007; Skolverket, 2003). Även konflikter mellan 

vilket specialpedagogiskt perspektiv som ska gälla synliggörs i den redovisade forskningen (Nil-

holm, 2007).  

I den här undersökningen finns en tanke att skapa medvetenhet om de diskurser som forme-

ras genom upprättandet av åtgärdsprogram och innehållet i dessa. Då kan den här uppsatsen    



 

17 

 

bidra till att maktförhållanden som handlar om vem som har beskrivningsmakten synliggörs. 

Inom kritisk diskursanalys finns också en tanke om att forskningsresultat inte ska resultera i ett 

förändringsarbete där forskningen ska lära människor att använda nya former av diskursiv praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tanken är istället att vi som ingår i praktiken görs medvet-

na om hur vårt språkbruk kan inverka och bidra till ojämlika maktrelationer. Först då kan vi göra 

motstånd och därmed bidra till ”organisatorisk demokratisering” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 92).  

 

En tredimensionell modell 

Fairclough betonar att analyser av diskurser inte ska reduceras till enbart språket och därför kon-

struerade han en modell med tre analytiska dimensioner (Se Figur 1). De tre dimensionerna re-

presenterar olika delar av ett språkbruk eller en kommunikativ händelse. En kommunikativ hän-

delse består av en text, den är en diskursiv praktik och den är en social praktik. På textnivå finns 

den text eller de utsagor som ska undersökas.  I Nationalencyklopedin förklaras en utsaga som 

”något som sägs, ett påstående eller hävdande i språklig form” (NE). På diskursivnivå finns olika 

grupper av diskursiva praktiker som intertextuellt kan relateras till varandra. Det innebär att man 

kan undersöka relationen och utbytet mellan texterna för att finna gemensamma diskurser. Nästa 

dimension är den sociala praktiken i vilken alla diskurser skapar en gemensam diskursordning. 

Nedan redovisas Faircloughs modell och därefter redovisas hur denna modell har använts i analy-

sen (Se Figur 2). 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74).  

 

Analys 

Fördelarna med att använda Faircloughs angreppssätt är att varje dimension i modellen represen-

terar en analytisk tradition. Den innehåller en textanalys som är detaljerad där man använder  
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 lingvistiska verktyg för att analysera bland annat ord och begrepp. Modellen innehåller också en 

del, den diskursiva praktiken, där arbetet med att upprätta åtgärdsprogram analyseras. Den tredje 

dimensionen i analysen innebär att det som framkommit i de andra delarna kan återkopplas till 

den sociala praktiken. Det innebär i det här arbetet att vardagspraktikens arbetssätt och föreställ-

ningar om elever och skolsvårigheter kopplas till tidigare forskning och olika specialpedagogiska 

perspektiv. På så sätt skapas bredd i undersökningen då textproduktion och textkonsumtion 

kring åtgärdsprogram och de forskningsperspektiv som redovisats förs samman. 

Pilarna i modellen representerar det dialektiska förhållandet som råder mellan diskursiv prak-

tik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Pilarna symboliserar också hur tolk-

ningsarbetet har pendlat mellan olika delar och helhet och att en egentlig avgränsning av de olika 

delarna inte är möjlig.  

 
 
 
Figur 2. Analysmodell där det empiriska materialet har relaterats till Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74).  
 

Analysens syfte var att söka efter förbindelser mellan diskursiv praktik, textnivå och forsknings-

perspektiv. Arbetet påbörjades med en förutsättningslös genomläsning av de åtgärdsprogram som 

samlades in i det första skedet av arbetet. Där visade det sig att materialet var ofullständigt på så 

sätt att alla fält i mallarna inte var ifyllda. Varje fält i mallen var märkt med det innehåll det var 

tänkt att fyllas med. I fältet Nuläge angavs till exempel att pedagogen skulle skriva in elevens styr-

kor och behov. Det gjorde att de utsagor som var inskrivna i det fältet lämpade sig för en analys 

av föreställningar av elevers svårigheter och behov. I det skedet av analysen visade det sig att em-

pirin pekade mot att det kunde vara intressant att undersöka hur texterna producerades. Samtidigt 

visade empirin på att en detaljstudie av textnivå kunde bli mer fruktbar om materialet utökades.   
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Efter en andra insamling av material och genomläsning av denna numrerades alla utsagor och de 

märktes med ett f för flicka och ett p för pojke. Vid denna genomläsning sorterades åtgärdspro-

grammen efter hur de var upprättade inom den diskursiva praktiken. Varje program fördes in i 

listor utifrån vilka fält som var utnyttjade. Listorna innehöll till exempel uppgifter om en pedago-

gisk utredning fans och om elevens beskrivning av skolsituationen var ifylld. De iakttagelser som 

gjordes kring upprättandet av programmen var av sådan art att de kunde de kvantifieras och re-

dovisas kvalitativt. I den här fasen av arbetet var det åtgärdsprogrammet som helhet som under-

söktes. Rent praktiskt innebar det ett reflexivt förhållningssätt när det empiriska materialet pekade 

i en sådan riktning att det kunde förklaras utifrån förförståelse från det egna arbetet.  För att be-

möta dessa situationer fick förförståelsen bekräftas eller tillbakavisas i inläst forskning och det 

öppnade upp för en ny syn på utsagorna vilka sedan bearbetades ännu en gång (se figur 2).  

I nästa fas utgjordes empirin av de åtgärdsprogram som hade upprättas utifrån den arbets-

gång som angavs för arbetet med åtgärdsprogram i denna kommun. Dessa åtgärdsprogram skulle 

undersökas utifrån textnivå. I de tidigare läsningarna hade vissa delar som kunde vara intressanta 

att undersöka utkristalliserats. Texten närlästes vilket innebär att man detaljstuderar textinnehål-

let. I denna del av analysen var det analysredskap som användes sådana som är vanliga inom ling-

vistisk forskning. Det som undersöktes var till exempel vilka ord och begrepp som användes i 

beskrivningar av elever eller skolsvårigheter och hur dessa skrevs fram. Inledningsvis söktes svar 

på vilket eller vilka begrepp som användes för att beskriva svårigheter. Begreppet svårigheter är det 

som vanligtvis används i skolpolitiska dokument och därför kunde det vara lämpligt att använda 

som utgångspunkt i analysen. Även i denna fas växlade arbetet i analysen mellan läsning och sor-

tering av innehåll med fördjupad läsning av tidigare forskning. Närläsningen gav sedan möjlighet 

till andra sorteringar av materialet. Dessa redovisas i varje avsnitt i resultatet.  

Därefter vidtog den sista fasen och då närlästes åtgärdsprogrammen återigen. Denna gång 

sorterades materialet i kodningsformulär som var indelade i tre fält. Fälten hade rubrikerna: Svå-

righeter, mål och åtgärd. Även utsagans nummer och könsmärkning fördes in i kodningsformulä-

ret. Målet för analysen var att koppla de svårigheter som angavs i åtgärdsprogrammen till mål och 

åtgärder i dem. Resultatet av analyser av upprättandet av åtgärdsprogram och på textnivå sam-

manfördes sedan i diskussionsavsnittet. Alla analysdelar bildar tillsammans en social praktik som 

kunde jämföras med det som redovisats i tidgigare forskning och i perspektiv på skolsvårigheter.  
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Etiska överväganden 

För att skydda individer finns Vetenskapsrådets riktlinjer (2006) med fyra allmänna huvudkrav 

för forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och dem som deltar i 

forskningen om syftet med undersökningen. Rektorer i de skolor som deltog i undersökningen 

fick informera anställda på de olika enheterna om studiens syfte. Då åtgärdsprogram är allmän 

handling har de som ansvarar för vård av dessa dokument fått följa de anvisningar som finns i 

kommunens dokumenthanteringsplan. Därmed anses samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

till vissa delar vara säkerställt. Kravet på konfidentialitet har också tillgodosetts vid insamling av 

materialet genom att dokumenthanteringsplanen har följts och vid genomförandet av undersök-

ningen. 

I genomförandet har hänsyn tagits till att den undersökta kommunen, deltagande skolor, en-

skilda elever och anhöriga eller de som upprättade åtgärdsprogrammen inte ska kunna spåras ge-

nom att de inte omnämns i uppsatsen.  I presentationen av resultatet togs också hänsyn till etiska 

principer. Det gjordes genom att inte redovisa några fullständiga citat i resultatet då det minskar 

möjligheter till igenkänning.  Nyttjandekravet har tillfredsställts på så sätt att allt insamlat material 

endast har hanterats av en person och förvarats inlåst. 
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Resultat 
 

Rubrikerna i redovisningen av resultatet har valts utifrån forskningsfrågorna. De huvudrubriker 

som har använts är: Upprättandet av åtgärdsprogram, Elever skrivs fram, Skolsvårigheter beskrivs, Mål för 

åtgärder och Åtgärder som föreslås. För att ytterligare förtydliga tillvägagångssättet i analysen kommer 

denna att redovisas i anslutning till varje huvudrubrik i resultatdelen. Underrubrikerna i dessa av-

snitt är de som sorterats fram i de olika läsningarna av empirin. Varje del av resultatet avslutas 

med en sammanfattande kommentar.  

 

Upprättandet av åtgärdsprogram 

I den första fasen av analysen var det resultatet för hur åtgärdsprogram upprättats som analysera-

des. För att kunna beskriva den diskursiva praktiken har 139 åtgärdsprogram undersökts. Dessa 

program är upprättade under höstterminen -09 och totalt 117 elever behandlades i dessa. Av des-

sa var 40 flickor och 77 pojkar . Det vanligaste är att en elev har ett åtgärdsprogram, men några 

elever har upp till 5 åtgärdsprogram. Variationen i antal åtgärdsprogram beror på att vissa åt-

gärdsprogram har utvärderats under perioden och då har ett nytt program upprättats. En annan 

orsak till att vissa elever har flera åtgärdsprogram är de är skrivna till samma elev, men i flera äm-

nen.  

 
Pedagogisk utredning som grund för upprättandet  

I den arbetsgång, som av Skolverket anges för arbete med åtgärdsprogram, betonas vikten av att 

behov av stöd förankras i en pedagogisk kartläggning (2008a). I den undersökta kommunens ar-

bete med åtgärdsprogram har man valt att använda begreppet pedagogisk utredning (PU). Den 

pedagogiska utredningen ska ligga till grund för det som skrivs in i åtgärdsprogrammet. I denna 

ska en bild av elevens hela skolsituation beskrivas. I Skolverkets allmänna råd anges (2008a) också 

att, om elevens behov av stöd finns i flera ämnen, så bör dessa formuleras i ett och samma åt-

gärdsprogram.  

I de analyserade åtgärdsprogrammen finns möjlighet för den som upprättar programmet att 

ange om en PU ligger till grund för upprättandet.  I nedanstående tabell redovisas fördelningen 

av åtgärdsprogram med en PU som grund och åtgärdsprogram utan utredning. Fördelningen re-

dovisas även utifrån kön för att möjligöra en jämförelse i det avseendet. Fördelningen är  
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beräknad på 117 elever då man som utgångspunkt kan tänka sig att varje elev bör ha minst en PU 

om det finns ett upprättat åtgärdsprogram.  

 

 

Tabell 3. Antal åtgärdsprogram med fördelning flickor/pojkar och med PU/utan PU. 

 Elever        Elever med 
                PU 

      Elever utan 
              PU 

Flickor   40    12                                         28 

Pojkar    77  34                                         43 

Totalt    117  46                                         71 

 

För denna grupp har sammanlagt 139 åtgärdsprogram upprättas.  Bland de program som har un-

dersökts är 54 program upprättade för flickor och 86 program för pojkar. Här visar det sig också 

att närmare 61 % av eleverna inte har någon pedagogisk utredning som grund för det som skrivs i 

åtgärdsprogrammet. Om man undersöker relationen mellan PU och kön visar det sig att 30 % av 

flickornas åtgärdsprogram hade sin grund i en utredning. När det gäller pojkar fanns det en PU 

som grund i närmare 44 % av fallen.   

 

Närvarandefältet i åtgärdsprogrammet 

I den kommungemensamma mall som ska användas vid upprättande av åtgärdsprogram har man 

vid utformningen formulerat ett antal rubriker. Dessa har valts utifrån att de motsvarar den 

grundläggande information som åtgärdsansvarig, elev och förälder och läsare bör ha. Rubrikerna 

är: Närvarande, Utvärdering av tidigare delmål och åtgärder om tidigare åtgärdsprogram finns, Elevens syn på sin 

skolsituation, Nuläge, Långsiktiga mål, Delmål, Åtgärder, uppföljning och utvärdering . (Se bilaga 2).  

I materialet visar det sig att det finns en viss skillnad mellan de åtgärdsprogram som har en 

PU och de som inte har det. Vid en sammanställning av hur rubriker har använts för att vidarebe-

fordra information är det främst två rubriker som inte ges något innehåll i åtgärdsprogram utan 

PU. Dessa rubriker är: Närvarande och Elevens syn på skolsituationen. 
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Tabell 4. Användning av rubriker i dokumentmall för åtgärdsprogram. 

 Åtgärdsprogram Närvarande 
saknas 

Elevens syn 
saknas 

ÅP med PU              48  3                                      2 

ÅP utan PU              91  55                                   43 

Totalt              139  58                                   45 

 

Tabellen visar att av det är vanligare att de som är närvarande vid upprättandet av ett åtgärdspro-

gram redovisas i program med en PU som grund.  Det finns 48 program med PU och av dessa är 

det i tre program som det saknas angivelser för närvarande vid upprättandet.  När det gäller pro-

gram utan PU finns det totalt 91 program och i 55 program anges inte de som var närvarande vid 

upprättande. De som anges vara närvarande vid upprättandet är vanligtvis eleven, vårdnadshavare 

och mentor. I något fall har det i detta rubrikfält angivits att endast elev och lärare har träffats 

eller att mötet har utretts per telefon. Information i närvarandefältet saknades i närmare 42 % av 

åtgärdsprogrammen. 

 

Elevens syn på sin skolsituation 

Det är också vanligare att rubriken Elevens syn på sin skolsituation har använts i det program som 

har en PU som grund. Av de program som saknade PU är det närmare 47 % som inte har uppgif-

ter från eleven noterade. När elevens situation finns redovisad kan innehållet vara formulerat på 

flera sätt: 

Trivs i skolan. (106) 
 
Margareta tycker om att gå i skolan, trivs med skolan och har kompisar. Tar emot hjälp och stöd. (68)  
 
Gunnar säger att han trivs i skolan med sina klasskompisar och lärarna i arbetslaget. Han tycker att klassbytet 
har gjort att det fungerar bättre i skolan och på lektionerna. Han tycker att skolarbetet fungerar bättre nu när 
han får lite extra hjälp uppe i […] och han är glad att han har lyckats att nå målen i grundämnena till detta 
utvecklingssamtal. (31) 
 
I några åtgärdsprogram kan man också tydligt följa det upplägg som föreslås i lathunden för en 

pedagogisk utredning (Se bilaga 4). Där har man troligen använt de förslag till frågor som kan 

ställas till eleven och fört in svaren direkt i åtgärdsprogrammet. Ett exempel på en framställning 

som följer lathundens upplägg för frågor till eleven är det här: 
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Olle upplever att han pratar rätt mycket på lektionerna. Han trivs i klassen. Olle äter bra frukost och mat under 
dagarna. […] Han vaknar halv åtta och går och lägger sig runt halv tio. (50) 
 
I de program som redovisar att en PU finns saknas en beskrivning av elevens skolsituation i 4 % 

av åtgärdsprogrammen. Sammanfattningsvis saknas rubriken där eleven får beskriva sin situation 

i skolan i 32 % av åtgärdsprogrammen. 

Sammanfattande kommentar 

En pedagogisk utredning kan vara en enklare dokumentation som handlar om att eleven inte 

uppnår något enstaka mål i ett ämne. Det kan också vara så att svårigheterna visar sig på flera 

plan och då görs en pedagogisk utredning av hela skolsituationen. I den förs alla inblandade par-

ters syn på skolsituationen in och det ger en breddad syn på svårigheterna. Den undersökta text-

praktiken visar att en ansenlig andel av åtgärdsprogrammen inte har en grund i en pedagogisk ut-

redning. Det är också vanligare att det finns en pedagogisk utredning till grund för ett åtgärds-

program till en pojke än en flicka. Nästan hälften av de undersökta åtgärdsprogrammen har inte 

någon information om vilka som är närvarande vid upprättandet infört i programmet. Det är 

också så att närmare en tredjedel av åtgärdsprogrammen inte har en beskrivning av elevens skolsi-

tuation införd i programmet. 

Mall och rubriker i åtgärdsprogrammen är skapade utifrån att Skolverkets allmänna råd 

(2008a) skulle förankras i vardagspraktiken. I den diskursiva praktik som undersökts visar det sig 

att det finns skillnader i hur dokumentmallen används. Förutom att pedagogiska utredningar inte 

görs till alla åtgärdsprogram visar det sig också att arbetsgången som angivits rationaliseras i vissa 

fall. Det görs exempelvis när frågor från lathunden till den pedagogiska utredningen använts och 

svaren förs in direkt i åtgärdsprogrammet istället för att som det är tänkt först föras in i en PU.  

 

Eleven skrivs fram 
 
I undersökningen på textnivå har empirin utgjorts av 48 åtgärdsprogram. Av dessa är 12 program 

skrivna till 12 flickor och 36 program skrivna till 34 pojkar, då en pojke har tre åtgärdsprogram. 

För att skydda de individer som ingår i undersökningen citeras inga utsagor i sin helhet. Däremot 

anges identifieringsnummer på varje utsaga i anslutning till citatet. Varje åtgärdsprogram består av 

flera utsagor. Det är viktigt att påpeka att det inte är de som utövar diskurserna som undersöks 

utan vilka diskurser som gör sig gällande i dokumenten.  
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Tilltal i texten 

Det tilltal som används i texterna ger dokumenten olika prägel. Personliga pronomen kan visa på 

några olika sätt att positionera sig som sändare eller mottagare. I ett dokument där man använder 

du-form skapas en personlig ton med närhet till den som texten riktar sig till, skriver Hellspong 

och Ledin i Vägar genom texten (1997). Då det inte fanns något exempel i de undersökta dokumen-

ten för att förtydliga detta sätt att tilltala mottagaren, hämtas ett exempel ur Elevplanen som text av 

Andreasson (2007): 

 

Klas du är glad och positiv och arbeta bra på i lilla gruppen. Du är nyfiken och … 
 
Andreasson (2007) påpekar likväl att ett du-tilltal kan påverka elevens identitetskonstruktion då 

detta understryker omgivningens bild av jaget för eleven. På så sätt kan en elev bilda sig en upp-

fattning om sig själv med utgångspunkt i det som går att läsa i åtgärdsprogrammet. På samma vis 

kan användningen av jag-form skapa närhet och en mera familjär anknytning till den som är mot-

tagaren av texten (Hellspong & Ledin, 1997). Även här hämtas ett exempel ur Elevplanen som text 

(Andreasson, 2007): 

 

 Jag tror att det kan bli problem för Gustav att klara femmans nationella prov… 
 
Även Andreasson (2007) tar upp hur närhet och distans i texten kan spegla olika förhållningssätt 

hos textförfattaren genom den position som intas i användning av pronomen.  I den tolkning 

hon gör utvidgas synen på användningen av pronomen som du och jag i tilltalet. Andreasson tol-

kar forskaren John Shotter som menar att detta förhållningssätt kan spegla att sändaren beskriver 

en relation som innebär ansvar och moraliska förpliktelser. Den som använder ett tilltal med du 

och jag tar också ansvar för det som uttalas i texten. När jag-form används aktiveras subjektet och 

syftet med detta kan vara flera. Den som skriver kanske vill visa sitt ansvar för det som beslutas 

eller friskriva sig från framtida kritik . Bland de 48 undersökta åtgärdsprogrammen fanns endast 

ett dokument där jag-form användes: 

 
Jag tycker att Göran behöver någon form av avpassad studiegång, men att han i så fall ska delta i engelska så 
mycket som det går…(44)   
 
Här betonas att elevens skolsituation kräver förändring. Den som skriver har tydligt tagit ställning 

för anpassad studiegång och ger även rekommendationer för undervisning i engelska. Kanske vill 

avsändaren friskriva sig från framtida diskussioner genom att detta har dokumenterats.   

I de undersökta åtgärdsprogrammen används ett tilltal i tredje person i alla dokument utom 

ett. När tilltalet skrivs i tredje person kan det tolkas som att det inte enbart riktar sig till eleven. 
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De utsagor som har analyserats har en informell ton utan expertuttryck som skulle kunna skapa 

språkbarriärer mellan lärare och elev och vårdnadshavare:  

 

Jan behöver i nuläget en individuell strukturerad studieplan som han kan tyda. (139) 
 
Berit och Mona tränar varje vecka på att skriva… (18) 
 
Krister behöver hjälp av Anita för att komma igång med uppgifterna. Anita hjälper också till när det är längre 
texter… (40) 
 
Kanske är det så att den informella framtoningen som dokumenten ger beror på att elev och för-

äldrar har varit delaktiga vid upprättandet av programmet. I dessa program är ofta lärares namn 

införda vilket skulle kunna tolkas som ett förtydligande av ansvar. Riktlinjer för arbetet med åt-

gärdsprogram från Skolverket (2008a) betonar också att dokumentet ska ses som ett verktyg i det 

dagliga arbetet och då kan ett tilltal i tredje person upplevas mer inkluderande. Dokumentet ska 

läsas av elev, föräldrar och alla lärare som är engagerade i arbetet med eleven.  

Den förklaring som ges av Andreasson (2007) när det gäller tilltal i tredje person eller med 

tilltalsnamn är att det kan finnas en underförstådd distans till den som är mottagare av texten. 

Det sättet att positionera sig som text-jaget anger en underförstådd eller omedveten tanke om att 

text-jaget inte är ansvarig. Det kan tolkas som att textförfattaren friskriver sig från alla förpliktel-

ser och orsakerna till svårigheterna, skriver Andreasson (2007).  Den som har skrivit texten blir 

med andra ord osynlig för den som läser texten. Tilltalet i tredje person kan också vara ett resultat 

av att man tillskriver eleven svårigheterna. I de undersökta åtgärdsprogrammen är det ovanligt att 

orsaker till svårigheter söks i omgivande faktorer. 

 

Listning av svårigheter 

I de undersökta åtgärdsprogrammen finns också några exempel på att elevers svårigheter radas 

upp i listform. Att man listar svårigheterna kan tolkas som ett sätt att spara på utrymme eller att 

man vill konkretisera problemen för att sätta in rätt stödåtgärd. När elevers svårigheter skrivs i 

punktform eller som listor finns en risk att de framstår som elevens individuella egenskaper. And-

reasson (2007) beskriver hur elevers tillkortakommanden i vissa fall när de har listats förvandlas 

till egenskaper. Det förklaras med att en text i en lista enbart framför ett perspektiv medan en 

brödtext ger utrymme för att synliggöra flera perspektiv och på så sätt blir mer nyanserad. Nedan 

redovisas ett exempel på listning av svårigheter: 

 Tommy behöver utveckla sin läs och skrivförmåga 

 Tommy påverkas starkt av vilka han har runtomkring sig. Han bör tänka på vilka han sätter sig bred-
vid eller väljer att jobba med när eleverna får väja själva. 
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 Tommy har stort behov av att skapa fasta rutiner för läxor, att ta hem och göra dem. 

 Tommy har behov av att ta igen flera ämnen, men startar med att fokusera på kärnämnen.(57) 
 
Eller: 

 Anne-Marie har svårt att ta till sig och förstå innehållet i de olika ämnena i naturkunskap. 

 Anne-Marie har framför allt svårt med läsning har därmed erbjudits inläst material. 

 Anne-Marie behöver använda lektionstiden rätt och vara noga med att ta egna anteckningar.(22) 

 
Listor som dessa kan skapa en bild av elevens svårigheter som individuella och inte situations-

bundna. Omgivande faktorer som att undervisningens innehåll eller organisation kan inverka på 

elevens svårigheter tas inte upp. Ett vidare perspektiv på varför svårigheterna uppkommer i vissa 

situationer hade kanske gett en helt annan bild av det som är svårt. Listning av elevens svårighe-

ter kan skapa en skolidentitet av eleven. Denna identitet möter lärare, elev och föräldrar om och 

om igen i åtgärdsprogram som ska omförhandlas när det ska utvärderas. Utformningen av den 

dokumentmall som används för att upprätta åtgärdsprogram kan vara styrande för hur innehållet 

formuleras. Det är viktigt att den som använder en mall för att formulera ett tankeinnehåll är 

medveten om hur mycket formen kan styra vad som blir innehållet (Andreasson, 2007). Doku-

mentmallen representerar i sig ramarna för ett visst diskursivt innehåll då de är utarbetade för ett 

visst meningsinnehåll (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 
Att framhålla det som är positivt eller det som är svårt 

Språket har en formativ kraft då de ord som används kan förfela sitt syfte. Det som formuleras i 

ett åtgärdsprogram har som syfte att utveckla och främja lärandet hos eleven, men det är också en 

offentlig handling som lever sitt eget liv. Det språk som används när elevens ska beskrivas visar 

på olika diskurser när det gäller vad som kan anses vara ”en elev i behov av särskilt stöd”:  

Lena behöver ständigt stöd från vuxna för att klara sin skolgång. Hon kan inte själv ta ansvar för läxor och 
uppgifter. Om hon är på bra humör och har en positiv inställning kan hon klara uppgifter med handledning. (10) 
 
Han uppvisar nu en större motvilja till att genomföra uppgifter, pratar bort, säger emot vid tillsägelser, följer inte 
regler genom att lämna lektionen utan tillåtelse… (26) 
 
Kristina är en ambitiös elev som vill arbeta och lära sig under lektionerna. Hon är duktig på att fokusera på upp-
gifterna och arbetar bra både enskilt och tillsammans med andra. Kristina är osäker på sin förmåga när det gäller 
matematik och hon är i stort behov av bekräftelse på att det hon gör är rätt. Hon är därför i behov av en liten 
grupp. (9) 
 
Skolans och styrdokumentens normer och värderingar genomsyrar texterna på olika sätt. Tradi-

tioner och rutiner kan på så sätt skapa sanningar som blir förgivettagna. Vilka elever som blir de 

som tillhör gruppen i svårigheter kan bli godtyckligt beroende på vem som gör bedömningen och  
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när bedömningen görs. Att tänka på är att åtgärdsprogrammen som har undersökts är tagna ur 

sitt sammanhang. I denna text speglas de tankar, känslor och åsikter som textförfattaren medvetet 

eller omedvetet velat förmedla. Det kan vara känslor av trötthet och uppgivenhet inför situatio-

nen, men de bildar likväl attityder som kan bli verksamma som värderingar. Dessa värderingar 

kan sedan i sin tur bidra till den bild eleven får av sig själv.  

I närmare hälften av undersökta programmen används begrepp som visar på ett salutogent 

synsätt. I ett sådant synsätt söker man efter faktorer som är viktiga för en positiv utveckling. I 

skrivningen försöker man att fokusera på elevernas kompetenser och möjligheter: 

Lasse är mycket mera koncentrerad än förra året. Arbetet i de olika ämnena går också mycket bättre. Lasse är 
duktig på engelska och klarar målen för årskursen. I so är Lasse på god väg mot målet att kunna läsa ett stycke 
och återberätta innehållet samt att kunna hitta svar på frågor. I matte har Lasse jobbat mycket flitigt hemma. 
(41) 
 
Torgny har startat terminen på ett väldigt positivt sätt. Han har större motivation till att arbeta på lektionerna 
och han vill ha så många betyg som möjligt för att komma in på gymnasiet. (27)  
 
Uttryck som mycket mer och mycket bättre saluterar eleven. Andra ord som används är: duktig, på god 

väg, mycket flitigt, väldigt positivt sätt, större motivation och vill ha så många betyg som möjligt. Den bild av 

eleven som konstrueras av läraren här kan fungera som en spegel för elevens egna förställningar 

om sig själv. Denna spegling ska sammanföras med alla de andra som eleven får av sin omgivning 

i olika situationer. I ett förhållningssätt där elevens positiva utveckling framhålls finns en risk för 

att innehållet kan misstolkas. I Skolverkets allmänna råd (2008a) anges att man ska bygga på ele-

vens förmågor och intressen när åtgärder ska utarbetas och att synsättet ska utgå i positiva för-

väntningar på eleven. Det innebär att elevens starka sidor ska lyftas fram samtidigt som stödet 

sätts in mot det som visat sig vara problematiskt. Att finna den balans som det innebär kan vara 

problematiskt:  

Åke har lätt för att lära sig och han är positiv. Åke är duktig på att själv berätta hur han tänker och vilken 
hjälp han behöver. I so är Åke duktig på att analysera, jämföra och diskutera, berättar Kalle. Han behöver lägga 
ner mer tid på att läsa in fakta och vi pratar om hur vi ska hitta den tiden i skolan. Åke har möjlighet att nå 
betyg i so. I engelska är Åke duktig på att prata.  (36) 

Positiva formuleringar som de som redovisats ovan får funktionen att de ska förmildra det som 

kan upplevas som negativt. Frågan är om texten ovan kan komma att tolkas på samma sätt av 

föräldrar och pedagoger.  

 
Sammanfattande kommentar  

De undersökta texterna visar på att ett enhetligt sätt att använda tilltal i texten har utvecklats. I 

alla utom ett åtgärdsprogram används ett tilltal med tredje person. Där anges elevens namn,  
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lärares namn eller olika yrkeskategorier. Texterna har också en informell framtoning utan expert-

språk som skulle kunna verka uteslutande. Det kan upplevas som att ett inkluderande synsätt har 

utvecklats i skrivningen. Ett synsätt där man tar hänsyn till att flera parter ska kunna tillgodogöra 

sig innehållet i texten. Texterna visar också på svårigheter att finna en balans i beskrivningar av 

styrkor och behov. Det är svårt att beskriva svårigheter utan att styrkor upplevs som tröstformu-

leringar (Andreasson, 2007). Där finns exempel på listning av elevers svårigheter vilka kan ge en 

onyanserad bild av både svårigheter och i vilka sammanhang de visar sig. Det är mycket ovanligt 

att omgivningsfaktorer anges som orsaker till svårigheter utan svårigheterna individualiseras. 

 

Skolsvårigheter beskrivs 

 

I fältet Nuläge i mallen för åtgärdsprogram beskriver pedagogen elevens behov och starka sidor. 

De ord som används för att beskriva skolsituationen för elever i behov av särskilt stöd är: Svårt, 

svårigheter, problem, behöver utveckla och har behov av. Vanligast är att man använder orden svårt, svårig-

het och behöver utveckla. Svårigheter är också det ord som används i Grundskoleförordningen (5 

kap.1 §). Nedan följer några exempel på hur orden svårt och behöver utveckla har använts: 

 
Även spanska är ett ämne där Erik är duktig, men har lite svårt att komma igång med arbetet just nu. […] 
Ibland har Erik svårt för att koncentrera sig i klassrummet och han kan då se trött ut när han tappar koncentra-
tionen och ibland går omkring i klassrummet. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet. (43) 
 
För att säkert nå alla mål i svenska behöver Mona utveckla skrivandet och läsa mycket. (17) 
 
Även begreppet har behov av är vanligt och det är också så det är formulerat i rubriken i mallen (se 

bilaga 2). Begreppet svårighet används vanligtvis när det är diagnosticerade läs- och skrivsvårighe-

ter eller inlärningsvårigheter. Det är inte alltid svårigheterna är uttalade i åtgärdsprogrammet. Det 

återstår för läsaren att utifrån åtgärder uttolka var problematiken ska förläggas när det uttrycks så 

här: 

 

Ulla kämpar med sina svårigheter. (11) 
 
Att använda nulägesfältet för att föra in de behov och styrkor som har analyserats fram i den peda-

gogiska utredningen är en möjlighet som har utnyttjats i alla de 48 åtgärdsprogram som har när-

lästs. Här kan läraren skapa balans mellan det som eleven behöver utveckla och det som anses 

vara positivt. Vid genomläsning av materialet gjordes en sortering av texterna efter indelningen på 

behov och styrkor.  
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Tanken var att sortering en kunde visa på diskurser eller ”sätt att tala om” om elever i behov av 

särskilt stöd. Här bör betonas att sorteringen innebär att texterna har sorterats och inte att elever 

har kategoriserats.  

De behov som oftast omnämns i nulägesfältet är de som kan sägas ge uttryck för att eleven 

har behov av stöttning och vägledning av en vuxen. I närmare en fjärdedel av åtgärdsprogram-

men används uttryck som: ”stöd från vuxna för att göra läxor och uppgifter”, ”stöd av lärare”, ”struktur och 

omedelbar bekräftelse”, ”mycket stöd och hjälp”, ”regelbunden stöttning”, ”planeringshjälp”, ”uppmuntran och 

bekräftelse”, ”stöd för att fokusera” och ”stöttning och vägledning”. Andra behov som har lika stor andel i 

åtgärdsprogrammen är sådana som ger uttryck för att eleverna har svårt att fokusera på uppgifter 

som tilldelats dem. Det kan vara behov som beskrivs så här: ”träna uthållighet”, ”lång startsträcka”, 

”använd lektionstiden rätt”, ”arbeta självständigt”, ”arbeta mer”, ”förstår inte instruktioner”, ”kunna koncent-

rera sig”, ”svårt att komma igång”, ”svårt att koncentrera sig”, ”okoncentrerad, förstår inte” och ”tappar lätt 

fokus”.  

De vanligaste ord som används för att beskriva styrkor var ”duktig”, ”glad”, ”positiv”, ”trevlig” 

och andra ord liknande dessa. Överraskande var också att uttryck som visade på god muntlig 

förmåga var mycket vanliga. Då var det ord som ”verbalt duktig”, ”duktig på att uttrycka sig”, ”munt-

ligt aktiv” och ”muntlighet” som förekom rikligt. Alla dessa uttryck kan sägas beteckna olika munt-

liga kompetenser. Den muntliga förmågan ska bedömas enligt det som gäller i kursplaner och den 

prövas också i samtliga nationella prov. I kursplanen för svenskämnet anges att eleven i år 9 ska 

kunna vara aktiv i samtal, kunna sätta sig in i andras tankar och redovisa ett arbete på ett begrip-

ligt sätt (Skolverket, 2000, s. 101). Kanske är det därför denna förmåga uppmärksammas som en 

styrka hos eleverna av de lärare som är satta att bedöma densamma.  I dessa beskrivningar av be-

hov och styrkor skrivs två olika diskurser fram när det gäller elever i behov av stöd. Dessa är den 

ideala eleven och den omotiverade eleven. Den ideala eleven i behov av stöd beskrivs i texter som dessa: 

Få en större självsäkerhet i att prata engelska. Utveckla sin läsförståelse i både svenska och engelska så böcker 
och texter kan hjälpa henne att lära sig. Lära sig grunderna i multiplikation och disvision för att kunna utveckla 
sina matematikkunskaper. Stöttning från lärare och möjlighet att lära sig i ett lugnt tempo. 
 
Ingela kämpar med sina svårigheter, frågar om hjälp när det behövs och lär sig av det. Hon arbetar fokuserat och 
målmedvetet på lektionerna och lyssnar bra när det är genomgång och kan svara på frågor. (11) 
 
Håkan kämpar envist på. Han ger aldrig upp och han läser alltid sina läxor noggrant och gör dem i tid. Håkan 
är noga med att passa tider och har rätt material med sig till lektionerna. (38)  
 
Här beskrivs en elev som visar vilja att lära och som trots sina svårigheter utvecklas. Denna elev 

är envis, kämpar med sina svårigheter, ger aldrig upp, frågar om hjälp, och lyssnar bra. Orden fokuserat och 
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målmedvetet visar sig också vara flitigt återkommande i åtgärdsprogrammens beskrivningar av be-

hov och styrkor. Antingen så äger man dessa styrkor eller så är det dessa som framställs som be-

hov. De som äger styrkorna är de elever som framställs som den ideala eleven i behov av stöd. Det 

är en elev som klarar de grundläggande studietekniska färdigheterna som krävs i skolan, men som 

behöver stöd i att utveckla läsförmåga, läsförståelse eller matematisk förståelse. Det stöd som of-

tast föreslås i nulägesfältet för dessa elever är stöd och bekräftelse från en vuxen. När styrkor 

som fokuserat och målmedvetet vänds till behov skrivs den andra diskursen av elever fram och det är 

den omotiverade eleven i behov av stöd:     

Pedagogerna upplever att Ulf har svårt att koncentrera sig på lektionstid. Han tappar lätt fokus och har svårt att 
komma igång med och att avsluta uppgifter. Han stör de andra, ibland genom att prata ibland genom att gå om-
kring i klassrummet. 
Ulf är en ambitiös kille med goda kunskaper med sig från mellanstadiet. Han upplevs inte ha några inlärnings-
svårigheter, det är hans bristande koncentration som hindrar honom att utvecklas i den takt han och pedagogerna 
önskar. (51) 
 
Per är verbal och kan föra klara resonemang och motiveringar. Per klarar engelskan bra. Vad ha måste utveckla 
är att bli mer motiverad till sina studier. Detta gör han genom att fokusera på sina läxor och prov. (56) 
 
Här beskrivs den omotiverade eleven som ofta har stor frånvaro. Svårigheterna är diffusa och därför 

svåråtkomliga. Ord som används är: svårt att koncentrera sig, tappar fokus och bristande koncentration. 

Koncentration är en av de vanligaste svårigheterna som nämns i åtgärdsprogrammen. Svårigheten 

beskrivs som bunden till individen och det ifrågasätts inte i något av åtgärdsprogrammen, om 

svårigheterna är allmänt förekommande eller om de kan knytas till någon speciell situation.   

 

Sammanfattande kommentar  

Ur de begrepp som används för att beskriva styrkor och svagheter framträder vissa färdigheter 

och förmågor tydligare än andra. Diskurser kan synliggöras genom att man söker det som inte 

sägs i en text. I dessa texter kan man genom att sorterar styrkor och behov finna vilka förmågor 

och färdigheter som framträder mer än andra. En sammanställning av dessa kan på så sätt peka 

mot de föreställningar som finns om den ideala eleven i behov av stöd. Bilden av den ideala eleven 

träder fram genom det som betonas som styrkor och behov av dem som skriver åtgärdspro-

grammen. Den ideala eleven kommer i tid och har rätt material med sig till lektionerna. Denna elev 

lyssnar bra, för anteckningar och frågar om hjälp när det behövs. Eleven kan arbeta självständigt och arbetar 

fokuserat och målmedvetet med utdelade uppgifter. Det är också en elev som är glad och pigg och som 

kan förmedla sina tankar och kunskaper verbalt. Färdigheter som lyssnar bra, för anteckningar och 

frågar om hjälp när det behövs är inte färdigheter som finns förankrade i några styrdokument. De är  
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inte heller några kunskapsmål och de finns inte införda i läroplanen som sociala mål. Däremot 

speglar de kanske något som ses som förutsättningar för att en skola med stora elevgrupper 

överhuvudtaget ska kunna fungera.  

 

Mål för åtgärder 
 

I de undersökta åtgärdsprogrammen finns även fält där läraren kan beskriva långsiktiga och kort-

siktiga mål för eleven. De kortsiktiga målen är tänkta att leda mot de långsiktiga vilket får till följd 

att kortsiktiga mål oftast sträcker sig över del av termin eller hel termin. De långsiktiga målen där-

emot sträcker sig oftast mot kunskapsmål i år 9. Mål som anges i åtgärdsprogrammen är både 

kunskapsmål och fostransmål.  

De mål som vanligtvis anges som långsiktiga är de nationella kunskapsmålen för godkänt be-

tyg i år 9. De uttryck som oftast används är: ”Godkänt i samtliga ämnen”, ”Nå alla mål” eller ”Klara 

alla mål i alla ämnen i år 9”. De delmål som anges i anslutning till de långsiktiga målen är nationella 

mål som är nedbrutna till delmål. Tanken med att delmålen bryts ned kan vara att göra dem lätta-

re att utvärdera. Detta sätt kan också spegla föreställningar om att kunskap fylls på stegvis i en 

bestämd utvecklingstakt. Andra uttryck för långssiktiga mål som är vanliga är kunskapsmål i olika 

ämnen eller delmål i ett ämne. I dessa fall används uttryck som: ”når målen i matematik, biologi, idrott 

och slöjd”, ”Att bli godkänd i svenska, engelska och matematik” eller ”Når samtliga delmål i ämnet svenska”.  

Det finns också sociala fostransmål som inte kan förankras i styrdokumenten införda som delmål. 

Dessa har ofta en koppling till elevens arbetsinsats: eleven ska närvara på lektioner, utföra tilldelade upp-

gifter, göra läxor och klara läxförhör och att öka uthålligheten. Där finns också i vissa fall förslag till un-

dervisning i liten grupp på grund av stor frånvaro. I delmålen i dessa åtgärdsprogram är det 

främst mål för elevens närvaro, aktivitet och arbetet med läxor och rester i olika arbetsmoment 

som föreslås. Åtgärdsprogrammen i dessa grupper speglar föreställningar om elever, där flertalet 

är pojkar, som behöver tränas i fostransmål som:  

 

Thomas ska ta ett eget större ansvar genom att: 

- arbeta med sina uppgifter under lektionstid 

- vara aktiv och visa sina förmågor 

- ha rätt material med sig till lektionerna (26) 
 

I denna diskurs beskrivs en elev som behöver bättre översikt över skolarbetet. Denna elev behö-

ver också ta ett större egenansvar för planering av skolarbetet för att uppgifter ska bli slutförda. I 

flera åtgärdsprogram uttrycks också en önskan från textförfattaren att eleven ska ”visa”(26, 35, 56)  
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upp olika förmågor. Begreppet förmåga återkommer otaliga gånger i Lpo 94 och det är ett be-

grepp som är väl förankrat hos läraren, men är det lika väl förankrat hos elev och föräldrar?  

Ett fåtal av de undersökta åtgärdsprogrammen har långsiktiga mål som uttrycks så här: ”nå 

målen och få minst godkänt i alla ämnen” (25, 26, 27). Dessa program skiljer sig från övriga genom att 

ordet minst har satts framför måluppfyllelse. De delmål som har skrivits in här är alla fostransmål 

där eleven behöver ta ansvar, fokusera, ta med material och vara aktiv. En tolkning kan vara att text-

författarna genom att använda ordet minst vill poängtera att det här är en elev som har kompe-

tenser att nå kunskapsmål i olika ämnen.  

En fjärdedel av de undersökta åtgärdsprogrammen urskiljer sig från de övriga programmen. 

Formuleringarna i de långsiktiga målen anger på olika sätt att eleven ska nå godkänt betyg i ett 

eller flera kärnämnen. Uttryck som de här används: ”Att nå godkända mål i framförallt kärnämnena” 

(38), ”har som mål att klara betyget G i kärnämnen”(57), ”I först hand arbetar vi med att uppnå målen i 

svenska, engelska och matematik” (132), eller ”bli godkänd i kärnämnen till år 9”(137). Här kan utläsas en 

viss försiktighet då man anger att målet är att få betyg i ämnen som svenska, matematik och eng-

elska. I några av dessa program har man skrivit in sociala mål som långsiktiga mål. Där har man 

valt mål som att eleven ska må bra, känna sig trygg och utveckla en självkänsla. Det som urskiljer dessa 

program från de övriga är hur delmålen formuleras. De kan ofta kopplas till kursplanemål genom 

att de beskriver färdigheter eleven måste träna för att kunna nå mål. Några exempel på del mål 

som anges är: 

utveckla läs och skrivförmåga (57) 
läser bok varje dag, både högt och tyst (60) 
Tränar mer på att skriva lite längre texter (62) 
 
I dessa åtgärdsprogram speglas en föreställning om en elev i behov av särskilt stöd. Denna elev 

behöver träna färdigheter som att lära sig klockan, multiplikationstabellen eller förstå en text som 

ska tränas. De är färdigheter som är grundläggande för att eleven ska kunna öva upp kompeten-

ser som sedan ska bedömas av läraren. Några få, 5 av 48 undersökta åtgärdsprogram, har lä-

roplans- eller kursplanemål inskrivna i de långsiktiga målen. Då har ofta strävansmål i ämnet an-

vänts som långsiktiga mål och uppnåendemål som delmål. Här har man valt ut att fokusera på ett 

eller flera kärnämnen och olika delmål inom dessa. Det som är gemensamt för dessa program är 

att de åtgärder som föreslås är sådana som ska genomföras i en liten undervisningsgrupp.    

Sammanfattande kommentar 

Även här visar sig två olika diskurser kring elever i behov av stöd. Den omotiverade eleven i behov av 

stöd är den elev som främst har fostransmål inskrivna i sitt åtgärdsprogram. Det är mål som att:  
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skaffa sig översikt över skolarbetet, ta större egenansvar och visa sina förmågor. Det är också  

denna elev som har som långsiktigt mål att nå godkänt i alla ämnen eller minst godkänt i alla ämnen. 

Här framträder en bild av en elev som är pojke och som saknar motivation för skolarbetet. Den-

na pojke beskrivs av sina lärare som en elev med dolda förmågor som kan bedömas, om han bara 

visar upp dem för läraren.  

I den andra diskursen framträder återigen den ideala eleven i behov av stöd. Målen för denna 

elev utrycks försiktigt och man anger ofta att målet är att nå godkänt betyg i ett eller flera kärn-

ämnen. Eleven har ofta delmål som innebär att grundläggande färdigheter som läsning, skrivning 

och multiplikationstabell ska tränas. Ibland skrivs sociala mål som trygghet in för dessa elever.  

Slutligen finns en liten andel med åtgärdsprogram som formuleras utifrån strävansmål och 

uppnåendemål ur kursplaner i olika ämnen. Dessa åtgärdsprogram har en skrivning som är i linje 

med det som anges i de allmänna råden.  De är uteslutande riktade mot elever som är i liten un-

dervisningsgrupp. Det som kan tänkas vara gemensamt för dessa är att de är skrivna av någon 

som har kontroll över undervisningen i den lilla gruppen och på så sätt både skrivning och ge-

nomförande av åtgärder. Det ger andra förutsättningar för både genomförandet och utvärdering 

av mål.  

 

Åtgärder som föreslås 
 
I den mall som används finns ett särskilt fält där åtgärder ska föras in. I fältet anges att åtgärder 

ska beskrivas kortfattat och att dessa ska fokusera på skolans insatser. Där ska också anges vem 

som ansvarar för att åtgärderna genomförs. Det är också det arbetssätt som rekommenderas i 

Skolverkets allmänna råd (2008a). I de allmänna råden betonas också att åtgärder bör beröra hela 

verksamheten. Det kan vara åtgärder som att förändra undervisningens organisation och struktur, 

grupper eller klasser, läromedel, pedagogiska hjälpmedel eller samarbetsklimat. I råden påpekas 

också att i de fall en elev behöver skiljas från ordinarie klass är det särskilt viktigt att det anges en 

tidpunkt för utvärdering av omplaceringen. De som upprättar åtgärdsprogram bör också tänka på 

att de åtgärder som föreslås fokuserar på det som skolan ansvarar för och undviker att lägga för 

stort ansvar på elev och vårdnadshavare (Skolverket, 2008a).   

 

Ansvarsfördelning 

Det vanligaste sätt att ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs är att ange namn på 

personer eller olika yrkeskategorier i skolan. De yrkeskategorier som nämns är: lärare,             
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ämneslärare, undervisande lärare, speciallärare och specialpedagoger. Flera olika sätt används för 

att skriva in ansvarsfördelningen. Här är ett exempel där en person och yrkeskategori används: 

 
Lärarna hjälper till med att kolla texterna och påminner – stor bokstav och punkt. 

Åke säger till Gudrun när han ska ha en muntlig presentation i svenska – så att vi kan köra en träning till-
sammans först. (36) 
 
Här kan man tänka att det är Gudrun som är skribenten då hon skriver ”att vi kan köra en träning”. 

Det kan också vara så att Gudrun i det här fallet inte har överblick över vilka som ska bli de lärare 

som ska ”kolla texterna” och därför personifieras dessa inte i ansvarsfördelningen. Ett annat van-

ligt sätt att redovisa ansvarsfördelningen är genom att använda rubrikerna skola, elev och hem för 

att sortera ansvaret för åtgärderna:  

Skolan (se även bifogat schema) 

- erbjuder Mats extra stöttning och hjälp av assistent vid 9 tillfällen/veckan 

- erbjuder Mats undervisning i mindre grupp i engelska och matematik (spec.lärare med) 

- erbjuder Mats 3 tillfällen/veckan med spec.lärare (sv och eng)[…] 
Mats 

- har med sig rätt material till lektionerna 

- sätter sig långt fram i klassrummet 

- ber aktivt om att få använda AlphaSmarten  […] 
 
Hemmet 

- stöttar och hjälper Mats med sina läxor 

- ser till att han kommer i säng   (27) 

 

I det här exemplet har en listning av åtgärderna gjorts vilket kan ge en onyanserad bild av i vilka 

situationer åtgärderna ska genomföras. Ansvarsfördelningen är tydlig i det ansvar som läggs på 

Mats, men de som agerar i skolans roll beskrivs med ord som assistent och spec.lärare. Mats är 

den som är i behov av stöd och då är det viktigt att det ansvar som krävs av Mats är något han 

klarar av. En AlphaSmart är ett löst tangentbord som elever med läs- och skrivsvårigheter kan 

använda för att skriva med för att senare kunna skriva ut till exempel anteckningar. Det är ett 

kompensatoriskt hjälpmedel som ”sticker ut” då det inte är så vanligt bland elever. För att aktivt 

vilja använda den kanske det krävs gott självförtroende och en förstående omgivning. Några få 

åtgärdsprogram anger ingen ansvarfördelning av åtgärder och då kan de formuleras så här: 

 
 
Arbeta i mindre grupp i matematik och engelska. 
Inspelat material i engelska. 
Speciallärarhjälp 1 lektion i veckan. 
Erbjudande av läxhjälp – måndagar 15.00. (54)  
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Skolan, eleven och hemmet 

De åtgärder som föreslås i de undersökta åtgärdsprogrammen har en röd tråd. I nästa alla åt-

gärdsprogram förslås först de åtgärder som skolan och eleven ansvarar för. Därefter följer oftast 

en mycket kortfattad redogörelse för hemmets ansvar. När det gäller åtgärder som skolan ansva-

rar för domineras dessa av åtgärder där elever har undervisning i liten grupp: 

 
Individanpassade åtgärder används, t.ex Skolverkets analysmaterial, dataprogram, materialet ”Genrepet” och 
”Verktygslådan” samt alternativa verktyg. Regelbundna läxor och redovisningar av nådda mål. Detta ansvarar 
den lilla undervisningsgruppen för. (113) 
 
Sv: Daniel får undervisning i svenska i liten grupp med speciallärare. (100) 
 
Martin får möjlighet att lyssna på boken som klassen arbetar med i svenska. I den mindre gruppen, som Martin 
har möjlighet att deltaga i, får han chansen att diskutera innehållet i boken och ställa frågor. Ansvar: Yvonne 
(98) 
 
I den lilla gruppen är det olika färdigheter som läsförståelse, matematisk förståelse och skrivning 

som tränas. Några olika beteckningar för de olika grupperna är: ”mindre grupp”, ”liten grupp” och 

”den lilla undervisningsgruppen”.  I vissa utsagor påpekas att det är i den mindre gruppen ”(med spec-

lär)” eleven ska vistas i. Det kan få en läsare som inte är insatt i ärendet att undra om det finns 

mindre grupper utan speciallärare.  Elever anges få enskild eller gruppundervisning i flera olika 

sammansättningar. Vanligast är att eleven går iväg till en mindre grupp med en speciallärare eller 

en specialpedagog. Där är det kärnämnen som matematik, svenska och engelska som bearbetas. I 

den här undersökningen dominerar matematik som det enskilda ämne som nämns oftast i åtgär-

derna. De här grupperna kan antas vara rörliga då byten kan skrivas in så här: 

 
Joakim använder en av veckans elevens val till matematiken. Då räknar Joakim A-uppgifterna till varje avsnitt. 
Om nästa prov inte går bra bör Joakim byta mattegrupp. Göran ansvarar för att verkställa gruppbyte och delge 
resultat till handledare Barbro som sedan meddelar hemmet. (133) 
 
Här kan man tänkas sig att Joakim får pröva sina förmågor och byta grupp om det skulle visa sig 

att han har behov av enskilt stöd i matematik. I flera åtgärdsprogram finns angivet att eleven går 

till en mindre grupp under delar av veckan och dessutom har tillgång till speciallärare vid andra 

tider i veckan. Det kan vara så att något ämnen har nivågrupperingar och undervisning i andra 

ämnen genomförs i mindre grupp hos speciallärare.  Det finns också förslag på åtgärder där    

eleven går under ett antal lektioner till specialläraren för att få stöd. Det är inte klart angivet om 

det handlar om enskild undervisning eller om det är så att en viss samordning sker och att grup-

pen därför kan bestå av flera elever. I vissa fall finns angivet att specialläraren går in i den 
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 ordinarie gruppen och stöttar någon elev. Vissa skrivningar visar på svårigheter att samordna 

undervisningen för en del elever:  

 
Johan har stort behov av att få hjälp med att kunna koncentrera sig. Finns möjlighet bör Johan vara i en mindre 
grupp eller sitta i grupprum. […] 
 
Som första steg byter Johan till mindre grupp i Matematik där han kan få stöd av speciallärare. I engelska byter 
Johan också till liten grupp. I Svenska finns speciallärare som kan stötta Johan. […] 
 
Där det är möjligt enligt schema ska Johan gå ifrån vissa pass och jobba med specialläraren, riktat mot kärnäm-
nena. […] (57) 
 
Andra åtgärder som skolan ansvarar för som återkommer i flera åtgärdsprogram är stöd för att 

strukturerar elevens skolsituation. I dessa åtgärder anges oftast specialläraren eller specialpedago-

gen som den som stöttar i arbetet. I några fall anges att undervisande lärare bör strukturera upp 

inlärningsområdet, dela ut extra material eller kontrollera förståelsen. Åtgärderna innebär att ele-

ver får hjälp med studieplaner, schemagenomgång, läx- och provdagar och städning av elevskå-

pet.  

 
Gunilla och Susanne skriver läxan i veckobrevet varje vecka. 
Gunilla ger Jonas ett läxschema att ha på skåpet. (41) 

Handledaren ska träffa Ola varje onsdag för att hjälpa honom att planera sina läxor. (51) 

Undervisande lärare och speciallärare ger Roger möjlighet att använda förenklade texter i so, no och sv vid behov. 
(131) 
 

I samråd med undervisande lärare i kemi och fysik upprätthåller Charlotte en strukturerad indivi-

duell studieplan. Ulf erbjuds flera omprovstillfällen och detta kan göras hos Charlotte. (139) 

Vissa elever har stöd av assistent del av dag eller ett visst antal tillfällen i veckan. Andra åtgärder 

som skolan ansvarar för är att eleverna får möjlighet att pröva eller använda kompensatoriska 

hjälpmedel i det dagliga skolarbetet. Det kan vara dator, AlphaSmart, inspelade läromedel på Mp3 

eller USB-minne, individuellt anpassat material, lightböcker, talsyntes och rättstavningsprogram. 

Dessa hjälpmedel administreras av specialpedagog, speciallärare och undervisande lärare. I något 

fall påtalas att undervisande lärare kan bistå någon elev med anteckningar från genomgångar. Det 

hjälpmedel som oftast anges i åtgärdsprogrammen är inläst material:  

Hjälpmedel i form av dator med talsyntes och rättstavningsprogram, mp3 eller daisyspelare finns alltid tillgängliga 
om Roger känner behov av detta. Han får förlängd tid vid prov, så att hans arbetstakt inte ska påverka resulta-
tet, samt vid behov muntlig komplettering. (131)  
 
Några andra åtgärder som omnämns är att mentor håller kontakt med hemmet via e-post, logg-

bok eller veckobrev. Skolorna erbjuder också en fast tid varje vecka då eleverna kan få läxhjälp.  
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 I de flesta fall där läxhjälp är inskriven som åtgärd används uttrycket att läxhjälp erbjuds. Troligen 

för att den ligger utanför skoltid och därför är frivillig. Att söka kompetens utanför skolan är en 

åtgärd som omnämns vid två tillfällen. Där anges det att ansökan till Resursteam ska göras eller 

att psykolog ska kontaktats för utredning. Det är svårt att avgöra om det är en ovanlig åtgärd ge-

nom att endast läsa åtgärdsprogram. Det kan vara så att det är sådan information som endast 

skrivs in i den pedagogiska utredningen.  

De åtgärder som riktas till eleven är vanligtvis läxläsning som behöver struktureras på olika 

sätt. Det handlar om att veta vad som är läxa, ta hem läxböcker och att sedan göra läxan. Läxläs-

ningen stöttas upp genom att eleven får särskilda läxböcker eller så får eleven extra läroböcker att 

ha hemma. En annan åtgärd som riktas till både elev och hem är att eleven ska få lästräning ge-

nom att läsa böcker och tidningar på fritiden. Hemmets ansvar är ofta inskrivet i åtgärdspro-

grammet. Det ansvar som anses vila på hemmet är att stötta i skolarbetet och att påminna om 

läxor. Problematiken med den här ansvarsfördelningen beskrivs också i vissa åtgärdsprogram då 

föräldrar påtalar svårigheterna med att veta vilken läxa som ska läsas och vad som ska göras. Det 

kan också vara känsligt för föräldrar att förhålla sig till en skrivning som denna: 

 
Hemmet: 

- stöttar och hjälper Olle i sitt skolarbete 

- stänger av datorn i rimlig tid 

- ser till att han kommer i säng 

- ser till att han äter tillräckligt (25)   
 

Här har man skrivit in hemmets ansvar genom att beröra föräldraansvaret. Skolan har inte rätt att 

utvärdera det ansvar som vilar på föräldrarna. Skolan kan inte heller kräva att föräldrar ska läsa 

läxor med sina barn. Det är skolan som har det pedagogiska ansvaret och det är det som ska ut-

värderas (Skolverket, 2008a; Öhlmér, 2009). 

 

Sammanfattande kommentar 

De åtgärder som skolan ansvarar för domineras av att elever föreslås undervisning i liten grupp. 

Det kan vara liten grupp med speciallärare, specialpedagog eller enskilt med assistent. I dessa 

grupper tränas främst färdigheter som läsförståelse, skrivning och matematisk förståelse.  

Innehållet i åtgärdsprogrammen ger intryck av att det finns samordningsproblem när det 

gäller organisation av grupper när det gäller tid och rum. I några fall anges att en speciallärare går 

in i ordinarie undervisning för att stötta upp arbetet. Det är också ovanligt att det ställs krav på 

förändringar i den ordinarie undervisningens organisation för att den ska anpassas till elever i  
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svårigheter. Andra åtgärder som skrivs in som skolans ansvar är: kompensatoriska hjälpmedel, 

läxhjälp på fast tid, mentor håller kontakt med hemmet. I något enstaka fall nämns att man begär 

in kompetens utifrån såsom psykolog. 

Om man tittar på de åtgärder som skrivs in som elevens ansvar så domineras de av att läx-

läsning ska struktureras på olika sätt. I andra hand anges att eleven ska lästräna extra i skolan och 

på fritiden. När hemmets ansvar anges domineras det av att man anger att åtgärden är stöttning i 

skolarbetet. 
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Diskussion 
 

Den här delen av arbetet inleds med att resultatet av analysens olika delar diskuteras under rubri-

ken Texten och praktiken. Under rubriken Social praktik knyts säcken ihop genom att resultatet 

sammanfattas och sammanförs med det som redovisats i form av tidigare forskning och olika 

perspektiv på skolsvårigheter. Därefter diskuteras vidare forskning, metod och material och sist 

Några avslutande tankar.  

 

Texten och praktiken 
 
Att skriva åtgärdsprogram ställer krav på texters utformning och att innehållet genomförs och 

tolkas av olika parter. Det krävs att de som skriver dessa texter har ett etiskt förhållningssätt till 

det som förs in i dokumenten. Vissa elever blir väl dokumenterade genom sin skolgång och det 

som skrivs om dem kommer att följa dem genom livet. Alla de åtgärdsprogram som har under-

sökts har upprättas under kort tid och i ett inledningsskede av ett nytt arbetssätt. Olika sätt att 

fördela arbetet med att skriva åtgärdsprogram präglar naturligtvis innehållet. Ibland är det speci-

alpedagoger som har skrivit och ibland är det ämneslärare eller mentor. Kunskap och kompetens 

kring arbetet med särskilt stöd visar sig i skrivningarna av programmen.  Den tid som ges för det 

här arbetet är oftast inte reglerad utan ska finna sin plats bland allt annat som ska dokumenteras 

av läraren. Även mallarna som är gemensamma för alla skolor i kommunen styr innehållet i olika 

riktningar (Andreasson, 2007). Något som inte får glömmas bort är att alla dessa texters mening 

är trots allt att skapa förändring. 

   

Åtgärdsprogram som genre  

 Texter har olika särdrag vilka gör att de kan skiljas åt från andra texter. De bildar olika genrer 

som har olika syfte, struktur och språkliga drag. I den här undersökningen ingår material som 

skapats för att förändra en textgenre som tidigare utvecklats på olika sätt i de olika enheterna i 

kommunen.  Mallar till åtgärdsprogram, pedagogisk utredning och lathundar till dessa har utarbe-

tats utifrån de anvisningar som gavs i allmänna råd från Skolverket (2008a). Utformandet av mal-

larna skulle borga för att ett enhetligt synsätt skulle genomföras och att den information som 

krävdes införskaffades och dokumenterades. Mallen är samtidigt styrande för vilket innehåll som 

den fylls med. I arbetet med att använda mallar är det viktigt att det finns en medvetenhet om 
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deras begränsningar. Eftersom mallen i sig är skapad utifrån ett visst diskursivt innehåll styr den 

också det meningsinnehåll denna ges (Andreasson, 2007; Börjesson & Palmblad, 2007). 

I undersökningen av hur åtgärdsprogram upprättas visar det sig att mer än hälften av de 139 

undersökta åtgärdsprogrammen saknade en pedagogisk utredning. Fördelarna med att utred-

ningsmaterialet förs i en pedagogisk utredning är att information av känslig natur inte behöver 

föras in i åtgärdsprogrammet. Den pedagogiska utredningen kan sekretessbeläggas, men åtgärds-

programmet är offentlig handling (Skolverket, 2008a). Det visar sig också att det är vanligare att 

en pedagogisk utredning görs för en pojke än för en flicka. Att det är så vanligt med en pedago-

gisk utredning i upprättandet av åtgärdsprogram för pojkar kan möjligen kopplas till det som tidi-

gare forskning har visat (SOU 2009:64). Där visar det sig att vi har olika föreställningar av behov 

hos flickor och hos pojkar då vi tillskriver dem olika egenskaper. Även Andreasson (2007) pekar 

på att flera ”genusforskare har visat att pojkar får en större del av lärarnas uppmärksamhet i sko-

lan, medan flickorna är mer osynliga” (2007, s. 91). I dessa studier (Andreasson, 2007; SOU 

2009:64) lyfts också behovet av ett köns- eller genusperspektiv i specialpedagogiks forskning.  

När det gäller innehållet i åtgärdsprogrammen visar det sig att det i 42 % av åtgärdspro-

grammen saknas angivelse i närvarandefältet. Orsaker till att det saknas angivelser kan vara 

glömska eller en faktisk frånvaro av vårdnadshavare och elev vilket också har påvisats i senare 

tids forskning. I flera undersökningar påpekas vikten av att involvera föräldrar och elever i upp-

rättandet av åtgärdsprogram. Alla undersökningar ger också stöd för att en samverkan mellan 

elev, föräldrar och skola ger goda resultat (Andreasson, 2007; Asp- Onsjö, 2006; Isaksson, 2009; 

Skolverket, 2008a, 2008b).  

Det är också så att elevens beskrivning av sin skolsituation saknas i 45 av totalt 139 under-

sökta åtgärdsprogram. När det gäller beskrivningar av elevers skolsituation påtalar Isaksson 

(2009) vikten av att elevens syn och pedagogens syn beskrivs på ett tillfredsställande sätt. Be-

skrivningar av när svårigheterna framträder behöver vara fylliga eftersom åtgärdsprogram ofta 

används som överlämningsdokument. Då är det viktigt att nya lärare eller vikarier på ett enkelt 

sätt kan sätta sig in i problematiken (Isaksson, 2009). När föräldrar och eleven inte involveras 

från början i arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram riskerar texten att endast representera 

skolans syn på skolsvårigheter och hur de ska åtgärdas (Isaksson, 2009). Här kan Faircloughs tan-

kar kring demokratisering av organisationen vara viktiga att ta upp. Elev och föräldrar har rättig-

heter som grundas i tankar om lika värde och demokrati. Dessa innebär att man har rätt att föra 

sin egen talan och att få föra fram sin syn på skolsituationen i åtgärdsprogrammet borde få vara 

självklart.  
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De 48 åtgärdsprogram som har närlästs visar att en ny textgenre kanske börjar växa fram. Rutiner 

i skrivandet har börjat etableras och vissa likheter kan urskiljas. Likheter i tilltal visar sig framför-

allt genom en informell ton i åtgärdsprogrammen. Tilltalet i tredje person och frånvaron av ex-

pertuttryck skapar närhet i läsningen genom att alla parter på det viset inkluderas i textens inne-

håll. Möjligen har detta formats av den delaktighet som arbetssättet ska grundas i. Om föräldrar 

och elever är involverade i utformningen från början blir resultatet kanske detta. Detta är i mot-

sats till det som uttrycks av andra forskare (Andreasson, 2007) där ett sådant tilltal skulle kunna 

tolkas som distanserat och skrivet i ett friskrivande syfte.  

Andra rutiner som kan urskiljas är åtgärdsprogram som har samma meningsinnehåll. I dessa 

program har elevens namn, mål och åtgärder bytts ut, men i övrigt är innehållet likartat med 

andra program. Orsaker till att dessa rutiner har vuxit fram kan säkerligen finnas i brist på tid för 

att skriva åtgärdsprogram eller brist på kompetens. Färdiga mallar som ska fyllas med innehåll 

ökar riskerna för att rutiner som dessa skapas (Andreasson, 2007; Börjesson & Palmblad, 2007). 

Det är även så att de lathundar som har utvecklats till hjälp vid upprättandet av åtgärdsprogram 

styr över innehållet. Lathundarna och de frågor som finns i dessa är elevcentrerade och kanske 

inverkar dessa till att åtgärder blir koncentrerade till individnivå. Något annat som genomsyrar de 

undersökta dokumenten är de positiva förväntningar på elever som skrivs fram i dem. Svårigheter 

som visar sig i skrivningen är att finna en balans mellan beskrivningar av elevens styrkor och det 

som är svårt. 

 

Koncentrationssvårigheter 
 

Behov som skrivs fram i åtgärdsprogrammen handlar ofta om koncentrationsvårigheter, men det 

anges sällan några orsaker till dessa. Koncentrationsvårigheter kan ha ett samband med läs- och 

skrivsvårigheter, enligt Kadesjö (2001). Ett barn som har läs- och skrivsvårigheter får svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet då det kräver en stor ansträngning av barnet. Då läsförmågan prö-

vas i alla ämnen för en elev på högstadiet kan det innebära att hon eller han lätt tappar fokus och 

tröttnar. Dessa elever upplevs ofta av undervisande lärare som omotiverade och ofokuserade. 

Det kan också vara tvärtom genom att koncentrationssvårigheter orsakar inlärningsproblem.   

I något fall av de undersökta åtgärdsprogrammen där koncentrationssvårigheter angavs hade 

en läs- och skrivutredning gjorts eller skulle göras. Det visar att det finns en medvetenhet om att 

denna slags problematik kan ha sin grund läs- och skrivsvårigheter. Koncentrationssvårigheter 

kan också ha socioemotionella orsaker, situationsbundna orsaker och biologiska orsaker. Det 

gäller att först undersöka var orsakerna finns och det kan göras genom att man kartlägger när och 
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var problemen uppstår (Kadesjö, 2001). Förklaringen till att orsaker inte närmare tas upp i de un-

dersökta åtgärdsprogrammen kan vara att man anser att det är tillräckligt att det återfinns i den 

pedagogiska utredningen. Eftersom åtgärdsprogrammet ska vara ett verktyg i vardagspraktiken 

kan det vara så att viss information endast lämnas i den pedagogiska utredningen för att på ett 

etiskt sätt freda eleven. Andra förklaringar till att inte utredningar nämns kan vara att det krävs 

resurser för att genomföra dem och att elev och föräldrar inte samtycker till utredning.  

 

Den sociala praktiken 

I de diskurser som urskiljs i de undersökta åtgärdsprogrammen framträder en social praktik som 

präglas av ett traditionellt perspektiv på skolsvårigheter. I ett sådant perspektiv ses skolsvårigheter 

som brister hos individen och åtgärder som sätts in riktar sig till individen (Andreasson, 2007; 

Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, 2009; Nilholm, 2007). Det är individen som ska anpassas till kun-

skapsmål som genom politiska beslut har kompromissats fram. Individen ska också anpassas till 

normer och beteende som hämtats ur olika föreställningar om det ”rätta” (Andreasson, 2007).  

För att genomföra de åtgärder som krävs behövs en specialist och denna specialist verkar utanför 

den ordinarie klassens ram vilket av individen kan upplevas stigmatiserande (Andreasson, 2007; 

Asp- Onsjö, 2006; Skolverket, 2003).  

Bristperspektivet leder till att eleven ses som en individ med behov av särskilt stöd. För att på 

ett förenklat sätt beskriva utfallet av ett sådant synsätt kan man säga att eleven behöver: särskild 

vuxen, särskild plats, särskild tid, särskild undervisning och särskilda läromedel. Det här är rubri-

ker hämtade ur Andreassons avhandling om elevplaner (2007). Rubriker som väl beskriver det 

resultat som redovisas i avhandlingen, men även här. Det beskriver en elev med behov av stöd 

som går iväg vid några tillfällen till en liten grupp och där tränas olika färdigheter med stöd av en 

specialpedagog (Nilholm, 2007; Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007; Skolverket, 2003). I 

den här undersökningen är det flertalet elever som hänvisas till undervisning utanför klassen ram. 

Detta trots att internationell och svensk forskning talar för att det finns positiva samband mellan 

heterogenitet i grupper och arbetsklimat i gruppen. I dessa grupper råder samhörighet och lärare 

anser att deras undervisning utvecklas genom att de får pröva sin förmåga att anpassa undervis-

ningen (Specialpedagogiska Myndigheten, 2008).  

Innehållet i flera åtgärdsprogram i denna undersökning visar att det finns en viss rörlighet 

mellan den mindre undervisningsgruppen och den ordinarie klassen. Det går inte att utläsa något 

om vilka grupperingar som finns eller varaktighet i dessa. Här finns tydliga rekommendationer 

från Skolverket när det gäller varaktigheten i en mindre undervisningsgrupp (2008b). Samtidigt  



 

44 

 

måste det beaktas att forskning visar att elever som hänvisas permanent till en mindre undervis-

ningsgrupp får sämre självuppfattning, motivation och skolresultaten förbättras inte (Gustafsson 

& Myrberg, 2002; Isaksson, 2009). Det borde skapa frågor kring organisation och kompetens i 

den undervisning som sker i den särskilda undervisningsgruppen. 

I den studie som gjordes av Isaksson (2009) visar vart tredje undersökt program att man i 

skrivningen lade större vikt vid omgivningsfaktorer. Det innebar att man föreslog åtgärder på fler 

nivåer än på individnivå. Där föreslogs åtgärder som berörde organisation av gruppers storlek 

eller att förändra undervisningens innehåll. Det är åtgärder som berör flera och på sikt kan skapa 

en undervisning som anpassas till eleven och inte kräver att eleven ska anpassas till denna. Ett 

sådant arbetsätt gynnar alla elever och behovet finns när det visar sig att det i dagens skola läggs 

mycket tid och omsorg på att stötta elever i fostransmål istället för kunskapsmål (Andreasson, 

2007; Andreasson & Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2006).  

I undersökningen finns ett fåtal åtgärdsprogram där ett perspektiv som speglar omgivnings-

faktorer får en något större roll. I dessa fåtalet program finns exempel på åtgärder där undervi-

sande lärare ska stötta upp med att strukturera innehåll och skolarbete för eleven. Även i små åt-

gärder som när en lärare ombeds att lämna ut anteckningar från genomgångar till elever med läs- 

och skrivsvårigheter visar sig öppningar för ett alternativt synsätt. För att man ska arbeta med 

synsätt där olikhet ses som en tillgång krävs att alla lärare är införstådda i problematiken med ett 

traditionellt synsätt. Det ställer krav på en lärarutbildning med specialpedagogiskt innehåll som 

ger lärare kunskap om hur man bemöter olikheter hos elever. Det kräver också kunskap hos lära-

re som skriver åtgärdsprogram om vad som är omgivningsfaktorer och hur åtgärder kan se ut be-

roende av vilken nivå man analyserar (Öhlmér, 2009). Att skriva in åtgärder som berör skol- och 

gruppnivå kräver också ekonomiska resurser och om dessa inte finns kanske resultatet blir att det 

inte skrivs in åtgärder som man på förhand vet inte går att genomföra. 

Åtgärder som riktas direkt mot lärares undervisning är som beskrivs ovan mycket ovanliga. I 

de fall det finns inskrivet går det ibland att uttolka att det är textförfattaren som riktar åtgärden 

mot sig själv. Det förekommer inga ifrågasättanden när det gäller undervisningens form eller lära-

res förhållningssätt till eleven i de åtgärder som föreslås. En elevs matematiksvårigheter kan tän-

kas vara ett utfall av en lärares undervisningssvårigheter och borde i sådana fall vara något som 

kunde åtgärdas. Här råder en total tystnad i materialet vilket också har visats i annan forskning 

(Andreasson, 2007; Lahdenperä, 1997). Lahdenperä beskriver att orsakerna kan vara: 
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 ”att lärarna i allmänhet saknar legitimitet att arbeta med sina kollegor eller med skolans organisa-

tion. Inte ens i den särskilda elevvårdspersonalgruppen har alla legitimitet att vidröra attityder,  

förhållningssätt, eller arbetssätt och arbetsformer hos den enskilda läraren, om inte hon /han spe-

ciellt har efterfrågat denna form av återkoppling” (1997, s. 106-107) 

I dagens skola är det endast skolans ledning som har legitimitet att föra fram dessa frågor och då 

krävs att ledningen är medveten om vardagspraktiken. Läraryrket har traditionellt sett varit ett 

yrke där läraren själv har styrt över sin arbetssituation. Arbetslagsarbetet består oftast av praktisk 

samordning av vardagen och sedan har läraren själv styrt i sitt eget klassrum. Det gör att det är 

svårt att påverka det som kollegor gör i sitt klassrum.  

Medvetenhet om de perspektiv på verksamheten som man är en del av skapar förutsättning-

ar för ett möte mellan de synsätt som redovisas i de olika perspektiven. Då först kan verksamhe-

ten påverkas av tankar om inkludering på riktigt. När alla elevers behov behöver tillgodoses 

tvingas pedagogen att tänka på ett nytt sätt för att nå ut med undervisningen. Då blir det främst 

elevernas behov som blir styrande för vilka arbetsmetoder som man väljer, inte eventuella dia-

gnoser. Det viktiga i ett sådant synsätt blir att göra undervisningen begriplig och meningsfull för 

alla. Rent praktiskt kan arbete i olika grupperingar skapa möjligheter för alla att delta både i hel 

grupp och individuellt. Med tydliga strukturer och instruktioner skapas en miljö där lärande och 

social utveckling kan ske utifrån individuell förmåga. Interaktion på olika sätt, men på lika villkor 

gör de deltagande förstående inför olikheter hos varandra.  

Vidare forskning 

I avhandlingen Spänningen mellan normalitet och avvikelse har Isaksson undersökt hur elever och för-

äldrar upplever särskilt stöd i skolan (2009). Han har intervjuat elever och föräldrar om delaktig-

het vid upprättandet av åtgärdsprogram, upplevelsen av att få en medicinsk diagnos och om upp-

levelsen av den undervisningsform som barnet har erbjudits. Det är också sådana tankar och upp-

levelser som inte kommer fram i den här studien. I upprättandet av ett åtgärdsprogram ingår flera 

parter. Det är eleven, föräldrarna och läraren eller specialpedagogen. Det vore intressant att un-

dersöka hur dessa parter upplever processen som de genomgår när ett åtgärdsprogram ska upp-

rättas. Från den första kontakten med alla parter till genomförandet av åtgärder. Hur upplever 

eleven läsningen om sig själv i den text där någon annans förställningar om henne eller honom 

redovisas? Hur tänker läraren eller specialpedagogen om de texter som författas när ett åtgärds-

program ska upprättas? En annan aspekt som vore intressant att undersöka är föräldrars delak-

tighet vid upprättandet och hur de upplever det särskilda stödet.  
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Metoddiskussion 
  
De texter som har utforskats bidrar till att konstruera kunskap om skolsvårigheter, men de kon-

strueras också på nytt genom att det empiriska materialet har kombinerats av den som forskar. 

Diskursanalys är alltid ett subjektivt verktyg då det kan vara svårt att värdera de tankegångar som 

har applicerats på materialet. Genom att tillvägagångssättet beskrivs på ett tydligt sätt kan följder 

av de val som gjorts diskuteras, skriver Börjesson och Palmblad (2007). I det här arbetet har 

Faircloughs analysmodell valts för att den ger en grund för de ingående delarna i analysen. Samti-

digt kan den förtydliga både den komplexa process som analysarbetet har inneburit och själva 

redovisningen av resultatet.  

Analysarbetet har inneburit att Faircloughs modell har applicerats parallellt med att materia-

let har undersökts. Arbetet har på det viset pendlat mellan läsning av empiri och sortering och 

sedan omläsning och sökande efter referenser. Litteratur har lästs och anteckningar har först och 

i ett senare skede har redan läst litteratur återigen tagits fram i sökandet efter referenser. På så sätt 

har ett reflexivt förhållningssätt upprätthållits. Sökandet efter referenser och omläsningar av em-

piri och litteratur har gjort det möjligt att inte reducera forskningsfältet till enbart det språkliga. 

Utan verkliga subjekt och objekt har kunnat inbegripas i reflektionen kring empirin. Att reflektera 

över empirin på flera nivåer blir då ett sätt att upptäcka att forskning har både en skapande och 

en omskapande natur (Alvesson & Sköldberg 2008). Dessa nivåer har analyserats genom att utsa-

gor i åtgärdsprogram har relaterats till dokument som är styrande för arbetet med åtgärdsprogram 

och olika perspektiv på specialpedagogik som verksamhet.  Reflektionerna har rört sig kring de 

som upprättar åtgärdsprogram, den som beskrivs i programmet, föreställningar om elever och 

svårigheter i den diskursiva och sociala praktiken, men och så min egen roll som specialpedagog 

och undervisande lärare. Människorna som har upprättat programmen har använt språket och 

genom detta konstruerat utsagor. Dessa utsagor har formats genom att de har gjort aktiva val ur 

de språkliga resurser de har tillgång till. I vilket sammanhang eller med vilka resurser dessa aktiva 

val har gjorts går inte att utläsa i dokumenten. Deras medverkan i undersökningen hade förhöjt 

trovärdigheten, men också belyst undersökningsområdet från flera håll.  

I en diskursanalytisk ansats vill man fånga nyanser i de olika redogörelserna och då är inte 

mängden utsagor intressant (Alvesson & Sköldberg 2008). I den här undersökningen visade sig 

mängden utsagor vara intressant på så sätt att resultatet kunde ge en bild av ett påbörjat föränd-

ringsarbete. Valet av att använda Faircloughs analytiska modell gav också möjlighet att undersöka 

det praktiska arbetet med att skriva texter (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ). Den fasen i ana-
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lysen mynnade ut i resultat som kunde kvantifieras och redovisas kvalitativt. Det som visade sig i 

den analysen var att det fanns en hel del brister i det praktiska arbetet och det kunde påvisas i åt-

gärdsprogram som skrivits för alla elever under en termin.    

Några avslutande tankar 

Den som upprättar ett åtgärdsprogram bär med sig olika föreställningar om vad som kan och får 

skrivas i ett åtgärdsprogram. Det är olika föreställningar om elev, svårigheter, mål och åtgärder. 

Det kan också vara föreställningar som finns förankrade hos ett arbetslag eller en i skola. Alla 

dessa delar bildar en social praktik som kan sägas vara godtagen av dem som ingår i denna prak-

tik. I det här arbetet finns ett ojämlikt maktförhållande mellan den som har beskrivningsrätten, 

läraren och den som beskrivs, eleven (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den som skriver åt-

gärdsprogrammet kan välja att följa de yrkesetiska principer som Lärarnas Riksförbund föreslår 

för att skydda individen (Lärarnas Riksförbunds hemsida). Där anges principer som att: ”vara 

varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten 

om det inte är nödvändigt för elevens bästa” (Lärarnas Riksförbund) 

Den som skriver ett åtgärdsprogram kan däremot inte välja att bortse från det som anges i 

styrdokument för skolan. Skolpolitiska dokument ger läraren ett normativt uppdrag som kan vara 

svårt att balansera mot den omtänksamhet som finns kring eleven. I läroplanen anges både kun-

skapsmål och fostransmål och i arbetet med att uppfylla dessa mål står läraren och eleven i cent-

rum. För läraren innebär det att skapa möjligheter för alla elever att nå över en viss höjd på en 

förutbestämd ribba. Samtidigt ska elever i behov av särkilt stöd utvecklas utifrån sina egna förut-

sättningar (Nilholm, 2007). Det här är ett dilemma som är tydligt urskiljbart i de delar av utsagor-

na där elevens behov och styrkor beskrivs. Styrkor som beskrivs formuleras som en lindring för 

det behov som visar på att eleven inte når upp till den höjd på ribban som är förutbestämd (And-

reasson, 2007; Isaksson, 2009). I upprättandet av åtgärdsprogram framförs vikten av att en an-

svarsfördelning förs in vid åtgärderna. Det kan leda vidare till att åtgärder som skrivs in måste 

diskuteras med de som berörs och på så sätt skapa diskussion i arbetslaget. Diskussioner som lyf-

ter upp de föreställningar vi har om olikhet i ljuset och det i sin tur erbjuder en öppning för för-

ändring. 

 

 

 



 

48 

 

Referenser 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Lund: Studentlitteratur. 
 

Andreasson, I. (2007). Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokument. 
Göteborg: Göteborgs universitet.  
 

Andreasson, I. & Asplund, Carlsson, M. (2009). Elevdokumentation – om textpraktiker i skolans värld. 
Stockholm: Liber. 
 

Asp-Onsjö, Lisa. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 
 

Bergström, G. & Boréus, K. (Red.). (2005). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber. 
 

Emanuelsson, I., Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området - 
en kunskapsöversikt.  
Hämtad: 10-01-25 från: http//www.skolverket.se.  
 

Fischbein, S. (2007). Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv. I Nilholm, C. & Björck-
Åkesson, E. (Red.).(2007). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och 
forskningsfronterna. (s. 17-35). Hämtad 09-07-10 från: http://vr.se 
 

Grundskoleförordning. (1994: 1194). Hämtad 07-09-04 från: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194.  
 

Gustafsson, J. E. & Myrberg, E. (2002). Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat – en kun-
skapsöversikt. Hämtad 10-02-03 från: http://www.skolverket.se/sb/d/193 
 

Hellspong, L. & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitte-
ratur. 
 

Isaksson, J. (2009). Spänning mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser för elever i behov av sär-
skilt stöd. Hämtad 10-03-15 från: http://www.skolporten.com/art.aspx?id=7vXmJ 
 
Kadesjö, B. (2001). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber. 
 

Lahdenperä, P. (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter. En textanalytisk studie av åtgärdsprogram 
för elever med invandrarbakgrund. Stockholm: HLS förlag. 
 

Ljungblad, A-L. (2003). Att möta barns olikheter, åtgärdsprogram och matematik. Varberg: Argument 
förlag AB. 
 

Lpo 94 (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.  
Hämtad 10-01-25 från:.http://www.skolverket.se/sb/ 
 

Lärarnas riksförbund. Yrkesetik. 
Hämtad 100521 från: http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper 
 

Nationalencyklopedin, NE. Uppslagsord: utsaga 
Hämtad 10-02-05 från: http://www.ne.se/utsag 



 

49 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 

Nilholm, C., Persson B., Hjerm, M. & Runesson, S. (2007). Kommuners arbete med elever i behov av 
särskilt stöd. Insikt 2007: 2. Vetenskapliga rapporter från Högskolan för lärande och kommunika-
tion: Högskolan i Jönköping. 
 

Persson, B. (2002). Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och användning.  
Hämtad 09-12-28 från: http//www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../pdf941.pdf%3Fk%3D941 
 

Rimsten, O. (2005). Skolhemligt. Malmö: Gleerups förlag. 
 

Skolverket, (2000). Kursplaner för grundskolan i svenska och svenska för andra språk. Inrättad 2000-07. 
Hämtad 08-04-07 från: http://www3.skolverket.se 
 

Skolverket. (2001): Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram.  
Hämtad 08-01-10 från: 
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../target/pdf888.pdf%3Fk%3D888 
 

Skolverket. (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. 
Hämtad 07-11-20 från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1162 
 

Skolverket. (2008a). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram.  
Hämtad 08-12-10 från: http://www.skolverket.se  
 

Skolverket. (2008b). Särskilt stöd i grundskolan.  
Hämtad 09-12-28 från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1787 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2008). Mot en inkluderande skola? Elevers syn på specialpedago-
giska insatser. Hämtad 09-12-28 från: http//www.spsm.se 
 

SOU 2009:64. Delrapport från Delegationen för jämställdhet i skolan. Flickor och pojkar i skolan – 
hur jämställt är det?. Utbildningsdepartementet. 
Hämtad 09-06-15 från: http://www.regeringen.se/sb/d/11358/a/129434     
 

Vetenskapsrådet. (2006). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad 09-08-24 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 090820 
 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlittera-
tur. 
 

Ärlemalm-Hagsér, E. & Pramling Samuelsson, I.(2009). Många olika genusmönster existerar sam-
tidigt i förskolan. I: Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 14 nr 2 s. 89–109.  
Hämtad 10-01-04 från: http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aerlpram14_2.pdf 
 

Öhlmér, I. (2009). Åtgärdsprogram- ett verktyg i skolans vardag. Västerås: IÖ Respons. 
 
 
 
 
 
 
 
 


