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1. INLEDNING 

Inledningsvis i vårt examensarbete vill vi ge en personlig introduktion till valet av studie. Vi 

ger en bakgrund till varför vi anser vårt forskningsområde vara viktigt för det 

specialpedagogiska forskningsfältet och för specialpedagogens roll. Vidare presenteras en kort 

historisk bakgrund kring äldre styrdokument. Här presenteras också de styrdokument som 

direkt eller indirekt berör formuleringar i åtgärdsprogram. Slutligen presenteras syfte och 

frågeställningar, samt begränsning och upplägg av studien. 

När vi i början av vår utbildning genom spännande föreläsningar och intressant litteratur blev 

introducerade för det relationella och kategoriska perspektivet, blev det en riktig aha-upplevelse 

för oss båda. Något vi reflekterade över var att det relationella perspektivet gav oss som arbetar 

i skolan en annan betraktelsevinkel på hur man kan se på svårigheter som uppstår kring en elev. 

Med ett relationellt förhållningssätt kände vi båda, att det uppstod ett handlingsutrymme som 

gav oss möjlighet och förutsättningar att undanröja hinder i skolsituationen. Eftersom ansvaret 

skjuts från eleven till skolkontexten och relationer däri, innebär det att vi som 

specialpedagoger, som företräder både elev och skola, har möjlighet att verkligen ta det 

ansvaret och göra någonting konkret för att skapa bästa förutsättningar för utveckling och 

lärande för elever.  

Från våra yrkesliv, som lärare och lärare i förskola, har vi kommit i kontakt med olika former 

av elevdokumentation. Under vår specialpedagogutbildning har vi även skrivit en rapport om 

elevdokumentation. Under arbetet med rapporten kom vi i kontakt med många olika 

formuleringar kring barns och elevers behov, vilka vi fann intressanta. Intressanta eftersom att 

vårt uppdrag som specialpedagoger är att utgå från varje elevs behov i arbetet med att 

undanröja hinder i lärmiljön. Därför finner vi det intressant att i vårt examensarbete 

noggrannare studera vad dessa behovsformuleringar i skolors åtgärdsprogram utgörs av.  

1.1. Bakgrund 

Skolan har, ända sedan den först startade i organiserad form, försökt definiera och avhjälpa 

elevers svårigheter och olikheter. Oftast har detta gjorts genom att skolan genom sina 

dokument och skriftliga rapporter framför åsikter om hur elevens beteende/uppförande skall 

förbättras eller ändras, och hur skolan ska se till att detta sker. Första gången som begreppet 

åtgärdsprogram används är i SIA-utredningen, SOU 1974:53. Det dröjde dock nästan tjugo år 
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innan det lagstiftades om att åtgärdsprogram skulle upprättas, och det skrevs in i 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, Asp-Onsjö, 2008).  

Skolverket initierade en nationell kvalitetsgranskning av hur skolor arbetar med 

åtgärdsprogram (Skolverket, 1999) och studerade hur åtgärdsprogrammen skrevs och användes 

i skolor. Granskningen visade på klara brister i hur skolor hanterade och skrev åtgärdsprogram. 

Skolorna skrev åtgärdsprogrammen, men arbetade inte enligt vad de själva hade skrivit. 

Dessutom användes samma formuleringar i många åtgärdsprogram för majoriteten av eleverna, 

och problematiken som finns i skolans verksamhet blev inte synliggjord. Skulden, och ansvaret 

för bristerna, lades på eleverna, dvs. ett kategoriskt perspektiv antogs (Säljö, 2014). Ytterligare 

en brist var att åtgärdsprogrammen fokuserade på att kompensera för elevens brister istället för 

att titta på den pedagogiska miljön (Asp-Onsjö, 2008). Skolverkets stödinsatser (2014) påtalar 

vikten av att inte skriva elevens brister och svårigheter i åtgärdsprogram av samma anledning 

som ovan.  

Vi tolkar Skolverkets nya riktlinjer från 2014 (Stödinsatser i utbildningen – om ledning och 

stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, 2014; Skolverkets Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014) som ett försök att i svenska skolan 

implementera ett relationellt förhållningssätt, i avseendet att inte skriva ned elevens svårigheter 

under rubriken behov. När behoven skrivs som svårigheter leder detta inte till en förändring av 

lärmiljön, vilket vi tolkar vara Skolverkets intention.  

De styrdokument som vi som specialpedagoger, lärare och förskollärare har att förhålla oss till 

är tydliga. I LGR 11 skrivs det att eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Det 

gäller även språket i de dokument som skrivs i skolan kring elevens eventuella stödbehov för 

att uppnå kunskapsmålen. Vidare står det att skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet, vilja och lust och lära. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men byggs även i skolan. i den senaste läroplanen står även att “varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (SKOLFS 2010:37, LGR 11). Genom 

den kompetens som examensförordningen (SFS 2007:638) gör gällande att specialpedagogen 

skall ha, framgår bl. a att specialpedagogen skall:  

 visa på förmåga att självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,  
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 visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla 

verksamhet och lärmiljöer”. 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens (SFS 2007:638). 

I vårt uppdrag som blivande specialpedagoger ser vi det som vår uppgift att implementera och 

upprätthålla ett relationellt förhållningssätt i den verksamhet vi verkar i, i arbetet med att 

undanröja hinder i och utveckla lärmiljön. Därför vill vi med vårt examensarbete ta reda på vad 

som skrivs under rubriken behov och om dessa formuleras i syfte att ändra i lärmiljön. 

Skolverkets nya riktlinjer angående formuleringar kring elevers behov har, enligt vår förståelse, 

intentionen att implementera ett tydligare relationellt förhållningssätt. Vi vill öka 

medvetenheten kring de fallgropar som finns kring formuleringar under rubriken elevens behov 

och skapa en förståelse för varför det ser ut som det gör.  

1.2. Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur elevers behov formuleras i 

åtgärdsprogram. Vi vill dessutom analysera om elevens behov i åtgärdsprogram formuleras i 

enlighet med de allmänna råd (2014) som Skolverkets föreskrifter ger, gällande hur behov bör 

formuleras i åtgärdsprogram. Dessa påtalar att ett åtgärdsprogram inte ska innehålla en 

beskrivning av elevens svårigheter. 

  

1. Vilka formuleringar förekommer under rubriken behov i åtgärdsprogram? 

2. Hur samspelar formuleringar kring elevens behov i åtgärdsprogram med Skolverkets 

riktlinjer om hur behov bör formuleras? 

1.3. Studiens avgränsning 

Vid studie av åtgärdsprogram finns det många tänkbara områden att forska i. Vi har dock valt 

att analysera hur elevens stödbehov formuleras under rubriken behov i åtgärdsprogram. 

Behoven som skrivs avgör vilka åtgärder som kommer att sättas in till stöd för eleven att nå 

målen. Behoven som uttrycks har olika orsaksförklaringar och även påverkansfunktioner på en 

elev, bland annat en identitetsskapande funktion. Är behoven uttrycka i enlighet med 
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Skolverkets riktlinjer kan åtgärdsprogrammet utgöra ett stöd i att förändra lärmiljön. Därför 

finner vi just behoven i åtgärdsprogram som särskilt intressanta att titta noggrannare på.  

1.4. Studiens upplägg 

Efter detta inledande kapitel redogör vi för vårt teoretiska ramverk. Därefter går vi igenom 

tidigare forskning och förklarar begrepp som är relevanta för studien (kapitel 2). Nästa kapitel 

beskriver metod, metodöverväganden samt det praktiska tillvägagångssättet kring bearbetning 

och insamlande av data (kapitel 3). I kapitel 4 redovisar vi resultat och analys. Avslutningsvis 

diskuterar vi våra resultat (kapitel 5).  
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2. Faktamässig bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick på läroplaner och pedagogiskt stöd som 

leder läsaren fram till hur Skolverket råder skolor att arbeta med särskilt stöd idag. Dessutom 

presenteras olika aspekter av språkets påverkan på individ, lärmiljö och skolkultur. Det ges 

också en kort internationell utblick rörande elevdokumentation. 

2.1. Läroplaner och pedagogiskt stöd 

I den första läroplanen för svenska skolan (LGR 62) framfördes att den skulle ta hänsyn till 

varje elevs särdrag, intresse och förmåga. Det fanns ändå stora möjligheter till segregering och 

kategorisering av eleverna i olika specialklasser, exempelvis: skolmognads-, läs-, hjälp-, hörsel-

, förberedelse-, syn- och observationsklass (Ahlberg, 2013). I nästa läroplan (LGR 69) börjar 

skolan ha som rättesnöre att elever med svårigheter i skolan skulle undervisas i sin vanliga 

grupp så långt det var möjligt. År 1974 kom SIA-undersökningen som visade att det troligen 

inte alls hjälpte att ha särskild, separat, hjälpundervisning för elever i svårigheter. Utredningen 

visade även att skolan måste anpassas för att möta elevers olikheter bättre (SOU 1974:53). När 

så LGR 80 kom, pekades det på att skolan måste organisera sin verksamhet så att den skulle 

kunna tillgodose alla elevers olikheter. Vidare sades att allt stöd skulle ges till eleverna inom 

ramen för den vanliga undervisningen. I och med den då nya specialpedagogutbildningen, fick 

specialpedagogen en viktig roll i samordningen av insatser för elever i behov av stöd. 

Uppdraget utvecklades till att ta ansvar för pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och en 

utveckling av skolans arbetsformer. När nästa läroplan (LPO 1994) kom var skolan 

kommunaliserad sedan 1991, och en typ av NPM (New public management) gällde, dvs. skolan 

blev mer resultatstyrd och målinriktad (Ahlberg, 2013).  I nuvarande läroplan (LGR 11) 

påpekas skolans särskilda ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. 

Läroplanen gör gällande att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja de elever 

som är i behov av särskilt stöd, och slutligen är det rektors ansvar att utforma elevhälsan och 

undervisningen så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. För att skolan 

ska kunna hålla en hög kvalitet kräver detta att verksamheten ständigt utvärderar, följer upp och 

reviderar sitt arbete för att hitta den optimala kombinationen av metoder och modeller för sitt 

arbete (LGR 11, 2011). 
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2.2. Skolverkets allmänna råd före 2014 

Före år 2014 såg delar av de allmänna råden annorlunda ut till skillnad från de råd skolor och 

dess personal har att följa idag. Förutom att arbetsgången vid processen med stödinsatser såg 

annorlunda ut, t.ex. avsaknad av föregående extra anpassningar, så rekommenderades under 

rubriken behov, följande: 

“Inledningsvis i åtgärdsprogrammet anges de svårigheter samt behov av särskilt stöd som 

eleven har” (Skolverket, Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, 2013). 

Dock betonades, precis som idag, vikten av att undvika värdeladdade formuleringar och 

beskrivningar av elevens svårigheter och behov. 

2.3. Skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram och Stödinsatser i 

utbildningen 

Skolverkets allmänna råd (2014 a) grundar sig på bestämmelser i skollagen SFS 2010:800, 

gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) och läroplanerna. Skolor bör följa de allmänna råden, 

då de syftar till att påverka utvecklingen i en bestämd riktning, och för att skapa en likvärdig 

rättslig tillämpning (Skolverket, 2014 a). 

För att arbetet med stödinsatser ska underlättas och för att de allmänna råden lättare ska kunna 

följas, finns det stödmaterial (Skolverket 2014 a; Skolverket 2014 b) upprättat för att vägleda 

rektorer, lärare och annan personal. Syftet med materialet är att underlätta för skolan att 

uppfylla krav från författningar. Stödmaterialet utgår från Skolverkets allmänna råd och 

konkretiseras genom elevexempel som är överförbara i den egna verksamheten. Under den 

inledande delen av åtgärdsprogrammet under rubriken behov ges rådet: “ I åtgärdsprogrammet 

ska elevens behov av särskilt stöd beskrivas. Det ska med andra ord inte innehålla en 

beskrivning av elevens svårigheter eller eventuella diagnoser.” (Skolverket 2014 a).  

I stödmaterialet (Skolverket 2014 a; Skolverket 2014 b) för upprättande av åtgärdsprogram 

beskrivs klart och tydligt att en elevs svårigheter och diagnoser inte ska fokuseras på i 

åtgärdsprogrammet. Stödmaterialet gör också gällande att elever med en funktionsnedsättning 

eller diagnos inte är en homogen grupp, varpå det inte finns något universellt 
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undervisningsupplägg för en specifik grupp, utan stöd i undervisningssituationer ska grundas på 

de behov som varje enskild individ efter en utredning visas behöva (Skolverket 2014 a; 

Skolverket 2014 b). I Skolverkets allmänna råd (2014 a) förklaras att diagnoser överhuvudtaget 

inte behöver nämnas, utan att det viktiga är att koncentrera sig på elevens behov av särskilt 

stöd. Det påtalas också att personliga egenskaper och formuleringar som kan upplevas som 

värdeladdade bör undvikas då de kan påverka elevens självbild under hela uppväxten. I 

stödmaterialet ges exempel på hur elevens stödbehov kan formuleras men också vilka 

stödinsatser som kan föreslås och i vilken omfattning de bör ske. Följande citat är hämtat från 

Skolverkets Stödinsatser i utbildningen (2014), och exemplifierar under rubriken elevens behov 

i åtgärdsprogrammet hur elevens stödbehov kan formuleras:  

[...] lärarstöd på lektioner i SO-ämnena för att kunna skapa ett lugnare och extra strukturerad 

undervisningssituation för Johan. Särskilt stöd behövs för att kunna hjälpa Johan att 

genomföra skoluppgifterna. Särskilt stöd behövs i form av att någon eller några i personalen 

har överblick över Johans raster [...]Särskilt stöd behövs i form av idrott i ett mindre 

sammanhang, vilket Johan själv har uttryckt behov av[...] Johan behöver extra 

färdighetsträning [...]”.  

I de allmänna råden som riktar sig direkt till skolans verksamhet står att läsa:  

  

“De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir 

allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid 

dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt 

offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Utredningar och 

åtgärdsprogram måste därför upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens 

integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen.”  

(Skolverket, 2014 a) 

2.4. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram idag 

Åtgärdsprogrammet syftar till att göra en beskrivning av vilket särskilt stöd en elev ska få av 

skolan. Detta stöd innebär i förlängningen att skolan ska gå vidare och anpassa i lärmiljön efter 

elevens förutsättningar och behov. Med begreppet särskilt stöd menas de insatser som inte är 

möjliga att genomföra för skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. All 

skolpersonal är skyldig att anmäla till skolledningen om det framkommer misstankar om att 
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eleven, trots tidigare insatta extra anpassningar, inte kommer att nå lägsta kunskapskrav. Även 

elevens vårdnadshavare kan anmäla till rektor. När en anmälan kommit in till rektor ska denne, 

eller den som rektor delegerar beslutsrätten till, skyndsamt göra en utredning. Enligt Skolverket 

så ska skolan i första hand se om svårigheter kan avhjälpas genom att ändra i lärmiljön eller 

metodiken (SKOLFS 2014:40). Skolan kan göra extra anpassningar utan att upprätta ett 

åtgärdsprogram och vid en eventuell utredning bör skolan titta på resursfördelning och 

undervisningsformer. Detta eftersom skolan ska ha ”förmåga att differentiera undervisningen 

utifrån elevernas behov.” (Asp-Onsjö, 2008, s 17; SKOLFS 2014:40). 

“I det praktiska arbetet fungerar åtgärdsprogrammet som ett stöd vid planeringen 

och genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Samtidigt är 

det en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd samt vilka åtgärder som 

ska vidtas” (Skolverket 2014 a). 

2.5. Internationell utblick 

I några av våra europeiska grannländer finns dokument liknande våra åtgärdsprogram och 

individuella utvecklingsplaner: Danmark har individuelle laeseplaner, i Norge skriver man 

individuelle oppaeringsplaner, och Englands skolor använder sig av individual educational 

plans. I något land har åtgärdsprogrammet, eller dess motsvarighet, en stark lagrättslig 

funktion. I exempelvis USA ger det föräldrar möjlighet att stämma skolan för att inte ha hjälpt 

eleven enligt det åtagande som ett stödprogram innebär. I denna trycks också på vikten av att 

eleven är inkluderad i den ordinarie skolverksamheten i största möjliga mån (Persson, 2004)  

I UNESCOS servicematerial från 2001, Open file on Inclusive Education, trycks på fördelarna 

med att upprätta motsvarande åtgärdsprogram. Man poängterar också att hänsyn skall tas till 

lärmiljön, och att man bör var observant på att inta ett relationellt perspektiv på elevens 

skolsituation.  

2.6. Behovsformuleringar i åtgärdsprogram 

Andreasson och Carlsson (2009) slår fast att de mål som nedskrivs i elevdokumentation oftast 

utgörs av kunskapsmål, och/eller fostransmål. Kortsiktiga mål dominerar vilket de menar visar 

på svårigheter att formulera utvärderingsbara mål. Målen som skrivs är ofta relaterade till 

elevens förmågor eller snarare brist på förmågor. Andreasson och Carlsson (2009) visar på hur 
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målen i dokumenten är en sammanblandning av metod och mål enligt följande exempel: “-

Träna på att skriva med små bokstäver.”  

Vidare beskriver författarna att färdighetsträning är en av de vanligaste behovsformuleringarna 

i åtgärdsprogram. Lutz (2013) beskriver att vanliga åtgärder är stöd av vuxen, exempelvis: 

“Gösta ska ha vuxenstöd för att komma igång med arbetet och för att kunna hålla 

koncentrationen.” och “Åtgärd: En vuxen måste hela tiden vara beredd att hjälpa.” (Andreasson 

& Asplund Carlsson, 2009, s 104; Lutz, 2013). Det förekommer att de elever som inte klarar av 

klassrumsmiljön, och därmed leva upp till klasslärarens förväntningar, blir utflyttade ur 

klassrummet och satta tillsammans med en vuxen. Lutz (2013) har sett att detta sätt att lösa 

elevens behov oftast förekommer i ett klasslärarlett system.  Ahlberg (2013) förklarar att 

speciallärare har i uppgift att komma tillrätta med elevens svårigheter.  

Ahlberg (2013) förklarar vikten av att formuleringarna i åtgärdsprogrammet bör vara sådana att 

de stärker elevens självförtroende och lust att lära. Hon menar att detta är avgörande aspekter 

när de gäller att de stöd till elever som befinner sig i skolsvårigheter. Dessutom måste 

formuleringarna stämma överens med elevens förmåga. 

2.7.Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs idéer om människans inlärning. 

Vygotskij hävdar att språket och alla de nyanser och abstrakta fenomen vi kan benämna genom 

språket, gör att vi kan dekontextualisera oss, d.v.s. diskutera saker som vi benämner trots att de 

inte är närvarande. Sociokulturellt perspektiv utgår från att alla människor lär sig i alla sociala 

sammanhang. Språket är det enskilt viktigaste redskapet som människan har för att skapa 

förståelse för, beskriva och förklara sin omvärld. Språket påverkas av de olika sammanhang det 

används i. Eftersom språket påverkas av ett kollektivt historiskt och kulturellt arv är det aldrig 

neutralt och är bundet till vilken praktik som den ingår i. Skriftspråket är i sin tur en för 

människan konstgjord form av kommunikation. Därför har inte vår hjärna de rätta biologiska 

förutsättningarna för att tolka innebörden av skriftspråket. Vi behöver ett språk för att tolka det 

skrivna ordets mening. Dessutom måste vi lära oss att tolka innebörden av skriftspråket, och 

måste därigenom ha ord för att beskriva innehållet i det som skrivs (Säljö, 2014). I det 

sociokulturella perspektivet förklaras att det språk och den kommunikation som förekommer i 

skolan tillhör en specifik språkpraktik som kan förekomma i särskilda praktiker, exempelvis 

skolan. Den skolpersonal som upprättar dokumentation om individen, blir på detta sätt 
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företrädare för skolan. När en yrkesgrupp har ett eget språk och egna begrepp för att beskriva 

fenomen som är typiska för yrkesgruppens vardag, gör man det oftast för att skapa en 

gemenskap inom gruppen, men även för att hålla borta de oinvigda och obehöriga. Det blir ett 

maktspråk (Säljö, 2014). Det som en människa gör, skriver eller säger beror på den kontext i 

vilken hon befinner sig och på om den man pratar med har högre status eller ej. I 

skolsammanhang är det nästan alltid så att det är vuxen-barn-interaktion, där barnet har lägre 

status och därför inte kan förväntas säga exakt vad han/hon tänker på. Språket är en länk mellan 

eleven och omvärlden. Språket som omger eleven är det som skapar en föreställning om vad 

som är “sanning”, och de formuleringar som används om eleven skapar en verklighet hos 

individen, enligt det sociokulturella perspektivet. Därför är kommunikation intressant ur ett 

sociokulturellt perspektiv och inte minst den kommunikation som sker genom dokument (Säljö 

2014).  

  

För att kunna förstå och analysera texter måste forskaren vara insatt i de tolkningsregler som 

omgärdar dokumentet. Det gäller att vara förtrogen med den hermeneutik med vilken texten 

skall läsas. Textens betydelse och funktion är avhängig i vilket sammanhang den har skapats. 

Följaktligen räcker det inte att enbart kunna “läsa i teknisk bemärkelse” (Säljö, 2014) utan för 

att göra en analys av en texts mening och innehåll behöver man även behärska språket korrekt 

samt vara väl insatt i vilka värderingar, vilken kultur och vilka utbildningstraditioner som 

format författaren. En skolas specifika diskurs kan forskaren få syn på genom att titta på 

språket i skolans officiella dokument och handlingar. Diskurser formas i en skola, och kommer 

till ytan genom de normer och förhållningssätt som råder där. Dessa diskurser hänger samman 

med vilken kommunikation som råder på skolan, och visar sig både i språk och i åtgärder 

(Ahlberg, 2013, Säljö, 2014).  

2.8.Skolspråkets betydelse för eleven 

I samtal formas eleven, genom de ordval som görs och de förväntade framtida egenskaper som 

eleven ska tillägna sig. Elevens identitet gestaltas genom åtgärdsprogrammets ordval, och 

samtalet i samband med detta. Inom utbildnings- och samhällsforskningen har ordet diskurs 

blivit alltmer framträdande de senaste åren. Den ”diskursiva vändningen” är ett begrepp som 

brukar användas för att beskriva hur man fått större insikt i om hur språk och språkhandlingar 

påverkar oss människor. (Andréasson & Carlsson, 2009). Detta är också något som framhävs i 
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det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Ytterligare en dimension av ”skolspråket” är 

vikten av att beakta att det är unga människor man som lärare arbetar med, och vikten av att 

skapa en fungerande relation mellan lärare och elev kan inte nog understrykas (Ahlberg, 2013; 

Danielsson & Liljeroth, 2012). I detta relationsbyggande krävs ett adekvat ordförråd som på 

rätt sätt talar till mottagaren (Assarson, 2009). Språkbruket i skolan är komplext och 

mångfacetterat, och Assarson (2009) menar att de begrepp och ord som används i 

styrdokument antas förstås av alla, men vid närmare analys visar det sig att orden har olika 

innebörd beroende på i vilket sammanhang de uttalas, och vem det är som säger orden. En 

följdreaktion av denna dubbeltydighet är att det framkommit en önskan om ett gemensamt 

professionellt språk som kan användas i elevdokumentationen för att underlätta pedagogiska 

samtal (Assarson, 2009).  

Andréasson & Carlsson (2009) beskriver hur den elevdokumentation som sker i skolan är en 

institutionaliserad genre av text i det att språket i den är specifikt för skolans värld. Den kan 

exempelvis presentera s.k. sanningar om hur världen borde vara, och även metoder för 

utestängning och restriktioner för eleven. Några forskare har undersökt hur människor 

använder språk och röst för att behålla en överordnad ställning. Inom skolan används oftast en 

diskursiv praktik, dvs. vi ser bara det praktiska i elevdokumentationen, inte det sociala som 

sker runt dokumenterandet (Andréasson & Carlsson, 2009). Inom skolans s.k. språkvärld finns 

många ord och fraser som används för att definiera eleven. Forskare (Andréasson & Carlsson, 

2009) som orienterat sig i begreppet makt och maktförhållanden i språket, har formulerat en 

diskursteori där man säger att relationer är en flytande rörelse. Dessa ändras, upplöser och 

etablerar föreställningar vi har om varandra. I skolan kan en elev beskrivas som att ha 

koncentrationssvårigheter, men utanför skolan, i en helt annan kontext beskrivs denne som 

“livlig och intresserad av sin omgivning” (Andréasson & Carlsson, 2009).  

Dokumentationskulturen som finns i skolan är sådan att den som har språket har makten, och 

det är den som definierar hur samtalet ska utföras. Föräldrar och elever har ringa möjlighet att 

påverka, eller invända, eftersom de inte kan språket (Assarson, 2009). 

Asp-Onsjö (2008) belyser hur eleven genom möten och dokumentation lär sig vilka egenskaper 

som är önskvärda i skolan: ”vara ambitiös men inte påstridig, självständig men samtidigt 

social” (s 135).  Eleven lär sig i dessa samtal och dokument hur han/hon förväntas uppträda 

och vilka egenskaper som är önskvärda från skolans sida (Asp-Onsjö, 2008). Pedagogerna i 
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skolan pratar sig fram till en bild av hur eleven är, och skolan har tolkningsföreträde, dvs. 

vårdnadshavare har inte mycket att sätta emot vad gäller språket i elevdokumentationen 

eftersom de inte kan de textuella koder som används i skolan (Asp-Onsjö, 2008). 

2.9.Kategorisering 

Kategoriseringen av människor ledde till att staten tvångssteriliserade många individer som inte 

ansågs ha lämpligt genetiskt material att föra vidare. Under 40-talets början tonades de rådande 

rasbiologiska tendenserna ner en aning, och röster höjdes för att även de som ansågs vara 

svagbegåvade och sinnesslöa kunde utvecklas. Olika begrepp användes för att kategorisera 

folks förmodade intelligensnivå: idiot, kvartsidiot, debil, dum, trög, etc. Barn som blivit utsatta 

för denna kategorisering sattes på institutioner, där låga förväntningar och undermåliga 

pedagogiska insatser gjorde att barnens förutsättning för utveckling och lärande var bristfälliga. 

Kategoriseringen av barnen hade en stigmatiserande effekt (Hjörne & Säljö, 2014). Den förste 

professorn i läkepedagogik, Hanselmann, opponerade sig dock mot att kategorisera barn på 

detta, och andra senare tillkomna, sätt. Han skriver (1948) att ”varje allvarlig uppfostrare må 

bemöda sig att beskriva ett abnormt barns sätt att uppträda istället för att, med ett än så skönt 

klingande ord, benämna det.” (Hjörne & Säljö, 2014). Andréasson & Carlsson (2009) beskriver 

hur skolan bedömt elever på olika grunder och man har kategoriserat elever, dvs. de elever som 

avviker från normen/idealeleven.  

2.10.Idealeleven och identitetsskapande 

Skolan styr eleven mot idealeleven genom sina språkhandlingar och vokabulären i 

elevdokumentationen. Detta sker genom att man beskriver elevens avsaknad av önskvärda 

egenskaper, alltså hur de skiljer sig från idealeleven. Elevdokumentationens texter lyser igenom 

av en styrningsmentalitet, avsedd att guida eleven mot idealet. Vidare beskriver 

dokumentationen i skolan eleven med värdeladdade ord, och framför både implicit och explicit 

värderingar om hur eleven ska vara (Andréasson & Carlsson, 2009). 

Skolan har i och med sin dokumentation ett stort ansvar med sin påverkan på eleven och att 

vara medskapare av hans/hennes identitet. Identiteten är i ständig förändring hos individen. Den 

skapas, omförhandlas och förändras hela tiden beroende på den sociala kontext som individen 

befinner sig i (Lorentz & Bergstedt, 2006). Vi kan vara flera olika identiteter under olika 

tidpunkter i livet, beroende på vem vi interagerar med. Därför är det viktigt, enligt Assarson 
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(2009), att se hur pedagoger pratar om elever i svårigheter, och hur de hittar en orsak till 

elevens beteende, än själva beteendet i sig. Det är hur barnet blir bemött när det befinner sig i 

svårigheter som är avgörande för dess identitetsskapande (Assarson, 2009).   

Elevdokumentationen i skolan består ofta av ett åtgärdsprogram, där förändringar hos eleven 

skall föreslås. Dokumentet börjar oftast med att peka ut brister och felaktigheter hos eleven. I 

förlängningen kan man inte annat än utgå från att detta påverkar elevens identitetsbegrepp. Av 

tradition är elevdokumentationen en språkhandling som förmedlar, både mellan raderna och 

helt öppet, normativa värderingar generella för det svenska samhället, som påverkar elevens 

identitetsbygge (Andréasson & Carlsson, 2009). För lärare och förskollärare är det viktigt att 

veta de olika sociala spel som ligger bakom elevens identitetsskapande: rangordning i 

barngruppens hierarki, möten med andra barn och vuxna för att nämna några (Assarson, 2009). 

När eleven väl har börjat prata om sig själv som sin diagnos, exempelvis dyslektiker eller att 

han/hon har ADD, så visar det att han/hon har gett efter för den s.k. maktordningen och 

anpassat sin identitet efter hur andra ser på honom/henne (Lutz, 2013).  

Assarson (Helldin & Sahlin, 2010) beskriver hur läraren skall socialisera elever, främja deras 

personliga utveckling och stödja dem till att ta plats i samhället. Läraren måste vara medveten 

om och inse vilken makt detta innebär, och handskas varsamt med den eftersom elever både 

utvecklar och skapar sin identitet i samklang och relation till den omgivning eleven befinner sig 

i (Helldin & Sahlin, 2010). Von Brömssen skriver motsvarande: ”I relation till skola och 

utbildning, formas elever som delaktiga eller marginaliserade i en ständigt pågående 

identitetsskapande process som ofta sker i strukturers sprickor [...]” (Lorentz & Bergstedt, 

2006). När en elev får en diagnos, en etikett, så påverkar det hans/hennes självbild. Det 

påverkar hur människorna omkring eleven ser på eleven, och vilka förväntningar de har på 

honom/henne. Det är i relationen till den andre som våra identiteter skapas, förändras, befästs 

och formas (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009).  

Hjörne & Säljö (2014) skildrar hur elevers beskrivna beteende kan härledas till diagnostiska 

kriterier, som till exempel ADHD, med beskrivningar som “svårt för förändringar”, 

“utåtagerande”, “lätt att fastna”, impulsstyrda”. Dessa beskrivningar av elevens personliga 

egenskaper kan ses som symtom för diagnosen ADHD, men de skriver inte diagnosen rakt ut, 

utan på allmängiltigt sätt. 
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2.11. Lärmiljö 

Enligt Skolverket (Skolverket, 2014 a) definieras lärmiljö som de miljöer som elev kan möta 

under en skoldag, exempelvis klassrummet, lektioner, rastaktiviteter eller matsal. I de allmänna 

råden trycks på vikten av att skolan ser över sin organisation så att den reflekterar över hur man 

fördelar resurser, både pedagogiska och materiella, hur elevgrupper samarbetar och fungerar 

samt hur lärmiljön kring eleven är organiserad. Ett stort ansvar ligger på rektor som ska se till 

att lärare, assistenter och övrig skolpersonal får stöd i att anpassa lärmiljön kring eleven inom 

verksamheten. Det ligger även ett ansvar på den specialpedagogiska personalen att identifiera 

hinder i lärmiljön och ge förslag på hur lärmiljön kring eleven kan struktureras upp (Ahlberg, 

2013, SOU 1974:53, Skolverket, 2014 a). I förarbetet till ett beslutat åtgärdsprogram skall det 

ingå en pedagogisk utredning av elevens stödbehov. Denna ska göras i samråd med elevhälsan, 

utom i de fåtal fall där det är uppenbart onödigt. I denna utredning skall en analys av elevens 

lärmiljö ingå för att se om man kan stötta eleven genom förändringar i lärmiljön. Det är rektors 

ansvar att se till att det finns rutiner för att utreda och tillgodose varje elevs behov (Skollagen 

SFS 2010:800, Skolverket 2014 a).  

Aspelin (2013) redogör för den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 

2008:109), som i stora drag skildrar hur undervisning handlar om möten människor emellan, 

samt vikten av en gemenskap som skapar mening. Aspelin beskriver att det är lärarens ansvar 

att skapa goda relationer till sina elever i klassrummet. Vidare förklaras hur betydelsefull 

relationen mellan elev och lärare är för undervisningens resultat och kvalitet. För att 

undervisningen ska hålla en god kvalitet krävs hos läraren en medvetenhet om goda sociala 

relationers betydelse för en god lärmiljö, och att läraren tar det pedagogiska ansvaret för dessa 

(2013).  

2.12. Diagnostisk/medicinskt synsätt och individperspektivet 

Forskning (Andréasson & Carlsson, 2009; Hjörne & Säljö, 2014) visar att den traditionella 

dokumentationskulturen i skolan intar ett kategoriskt perspektiv, dvs. den antar att ansvaret för 

de problem som upplevs kring en elev i skolan ligger hos eleven, individen. De medicinska och 

neuropsykologiska förklaringsmodeller som kommit på senare år har blivit mycket 

uppmärksammade, och kommit att tas för sanning i skolans rådande diskurs. “Det är otvetydigt 

så att forskningen inom individinriktade perspektiv har fått genomslag i skolans verksamhet, då 
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elevens svårigheter vanligtvis förklaras genom den enskilda elevens avvikande från normen.” 

(Ahlberg, 2013 s 44).  

Att hitta svar och begrepp till varför en elev gör som den gör har skett sedan de första skolorna 

startades. Några exempel: ett barn som idag får diagnosen ADHD idag, skulle på 50-talet 

kategoriseras som hysteroid, på 60-talet som att ha sociala problem, och på 80-talet få 

diagnosen DAMP (Hjörne & Säljö, 2014). Begreppet svag och svårighet används ibland i 

elevdokumentation. Detta är ett exempel på en osäker svårighet som är diffust uttryckt. Ofta 

blir elevernas problem listade i olika åtgärdsprogram. Syftet genom att rada upp elevens 

problem är att kunna sätta in lämpliga åtgärder. Tillkortakommanden blir presenterade på ett 

överskådligt sätt. Nackdelen med att lista problem på detta sätt, är att problemen görs till 

elevens egna. Problemen plockas ur en kontext, d.v.s., det beskrivna problemet blir inte 

bunden till en specifik situation, utan blir i åtgärdsprogrammet en individuell egenskap hos 

eleven. Detta resulterar i förlängningen till att när elevens svårigheter beskrivs i ett kontextlöst 

sammanhang, tas sällan relationella aspekter på grupp- och organisationsnivå upp. 

(Andréasson & Carlsson, 2009). 

En diagnos kan vara både positivt och negativt för individens självbild. En diagnos kan ge 

känslan av att man inte passar in eller att man är avvikande. Den kan inge en känsla av 

hopplöshet och att det inte lönar sig att försöka i skolan. En positiv effekt av en diagnos kan 

vara att det ger individen en förklaring till en viss svårighet. Det har debatterats om elevens 

diagnos ger en förståelse för elevens svårigheter i skolan. Många har argumenterat för att 

elevens stödbehov i skolan inte ska vara avhängigt av en diagnos (Andreasson & Carlsson, 

2009). 

Till synes pågår det en diskursförändring i hur skolan etiketterar eleven. Exempelvis har man 

gått från att använda ordet funktionshinder till att istället använda funktionsnedsättning. Denna 

till synes enkla förändring i språkval visar på ett skifte hur omgivningen ser på personen och 

hans/hennes potential (Andréasson & Carlsson, 2009).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenterar vi relevant forskning för att visa vad som påverkar hur 

åtgärdsprogram ser ut som de gör och vilka konsekvenser dessa får, både för den enskilda 

eleven och för vilket synsätt som råder i skolverksamheter. Avslutningsvis i avsnittet ges en 

kort internationell jämförelse mellan specialpedagogiska praktiker och policys.  

3.1. Styrdokumentens genomslag i praktiken 

I Isakssons avhandling (2009) analyseras spänningsförhållandet mellan normalitet och 

avvikelse, vilket visar sig i skolans arbete med elever som är i behov av särskilt stöd. Isaksson 

anger att det är problematiskt att avgränsa och definiera vilka elever som kan anses vara i 

behov av särskilt stöd, bland annat på grund av skolpolitiska dokument är allmänt formulerade, 

vilket lämnar skolorna med ett eget ansvar för att tolka och definiera dessa. Men också på 

grund av att styrdokumentens formuleringar påverkar hur man ser på och förstår elevers 

skolsvårigheter. I Asp-Onsjös artikel Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den 

svenska skolan (2012) beskrivs att intentioner som förmedlas genom lagstiftning och allmänna 

råd inte följs i praktiken vid upprättande av åtgärdsprogram. En annan slutsats som skildras är 

att detaljfrågor, exempelvis rörande hur mallar av åtgärdsprogram bör se ut, fokuseras. Detta 

för att möta upp bestämmelser och lagar. Gunilla Lindqvists avhandling Who should do what to 

whom? (2013) syftar bl. a till att undersöka hur olika yrkesgrupper i skolan ser på arbete med 

elevers behov av stöd. I avhandlingen skildras vilken påverkan utbildningspolitiska dokument 

och intentioner har, när de når fram till det dagliga pedagogiska arbetet i skolan. Skolledaren 

ska tolka styrdokument rörande specialpedagogiskt stöd, vilka Lindqvist menar kan vara vagt 

formulerade, vilket i sin tur gör att de lämnar ett stort tolkningsutrymme i skolornas arbete med 

exempelvis utformande och upprättande av åtgärdsprogram. Westling Allodi (2016) har gjort 

en genomgång av andra länders utbildningssystem och deras policydokument kring särskilt 

stöd och jämfört dessa med det svenska utbildningssystemets policydokument, och hennes 

granskning visar att Sverige har en separat skolform för elever med funktionsnedsättning, vilket 

är unikt för Sverige. Andra skolsystem betonar vikten av att det offentligt finansierade 

utbildningssystemet även ska passa de mer sårbara eleverna samt ha en kompensatorisk och 

social funktion. Precis som Asp-Onsjös forskning, visar Westling Allodis sammanställning att 

svenska styrdokument däremot, är vagt formulerade och lämnar stort utrymme för egen 

tolkning (Asp-Onsjö, 2006). I andra skolsystem har man inte lika stort motstånd mot att 

benämna elever utifrån behov för att kunna erbjuda specifika insatser och förebygga 
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svårigheter. I Sverige, till skillnad mot andra länder, kan man ana en motvilja mot att skriva ner 

vilka typer av behov eleven kan uppleva i rädsla att kategorisera elever (Westling Allodi, 

2016): 

“Det svenska skolsystemet uttrycker i sina dokument höga ambitioner och demokratiska 

målsättningar, men vilka grupper som är i riskzon och vilka som ska stödjas uttrycks inte 

tydligt, och fokus på en kompensatorisk uppgift i skolan verkar ha bleknat. En möjlig 

förklaring är att det i den svenska kulturella kontexten över tid har etablerats en motvilja mot 

att benämna vilka typer av behov eller svårigheter elever kan uppleva.  

Westling Allodi, 2016, s 6 

  

Formuleringar i styrdokumenten gör det möjligt för skolor att fortsätta att se elever som 

avvikande och segregera dessa från den ordinarie undervisningen. Att tillsammans i skolan 

tolka styrdokument och vad som innefattar specialpedagogiskt arbete och hur ansvar bör 

fördelas är betydande, menar Lindqvist (2013). Skolor försöker genom sin formulering i 

åtgärdsprogrammen visa att de följer den centrala lagstiftningen på lokal nivå. Det kan vara en 

förklaring till diskrepansen mellan vad styrdokumenten begär och hanterandet av dessa 

dokument i praktiken (Lindqvist, 2013). 

Isaksson, Lindqvist och Bergströms artikel School problem or individual shortcomings? A 

study of individual educational plans in Sweden (2006) analyserar hur specialpedagogiska 

behov definieras och beskrivs i individuella utvecklingsplaner (IUP), samt vilka stödåtgärder 

skolan föreslår som insats. Studien visar att nationella riktlinjer kring upprättande av 

åtgärdsprogram, har svårt att få genomslag då processen är komplex. Både lärare och skolor 

måste tolka dessa riktlinjer och handla utifrån sin tolkning (Isaksson, et al. 2007).  

  

3.2. Åtgärdsprogrammet som kvalitetsindikator på verksamheten 

Asp-Onsjös avhandling (2006) behandlar huruvida åtgärdsprogram är ett dokument eller ett 

pedagogiskt verktyg i svenska skolor. Huvudsyftet med studien har varit att ge en ökad 

förståelse kring det arbete som sker när åtgärdsprogram utarbetas och används i praktiken. 

Delar av resultatet visar att åtgärdsprograms utformning och arbete med detta, kan stärka sättet 

man redan arbetar på. Dessutom kan dokumentation ge indikationer på kvaliteten i 

verksamheten och i arbetslaget. Åtgärdsprogram som är utformade enligt konstens alla regler, 
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behöver inte nödvändigtvis höja det praktiska arbetet runt eleverna. Snarare, tyder studien på, 

att enkla dokument oftast utarbetas i väl fungerande skolor. Det viktiga verkar vara att 

åtgärdsprogrammet utgör underlag för pedagogiska diskussioner i arbetslaget, och att arbetet tar 

sin utgångspunkt i elevens behov och intressen. 

Bengt Persson (2004) analyserar resultatet i rapporten Kartläggning av åtgärdsprogram och 

särskilt stöd i grundskolan (Skolverket 2003). Syftet med studien var att få svar på vilka behov, 

vilken omfattning och vilken riktning det specialpedagogiska arbetet har i grundskolan, och 

vidare hur det visar sig i vid upprättande av åtgärdsprogram. I enlighet med Asp-Onsjös rapport 

(2006) visar analysen att åtgärder som beskrivs skiljer sig åt mellan olika skolor, och kan 

skildra kultur och tradition inom en viss skola. Också Isaksson (2009) tar i sin diskussion upp 

hur åtgärdsprogram kan visa på vilken kultur samt vilken syn på normalitet och avvikelse som 

råder i den aktuella skolan. 

Persson skildrar också att åtgärdsprogram kan uttrycka ett gemensamt ansvarstagande, men 

också en verksamhet där den specialpedagogiska verksamheten är frånkopplad från den 

pedagogiska verksamheten (2004). Vid en analys av åtgärdsprogram kan man också se hur 

skolan använder åtgärdsprogrammet i praktiken och om innehållet tillämpas för att göra 

lärmiljön så positiv och stimulerande som möjligt. Om den specialpedagogiska verksamheten 

och skolverksamheten arbetar i samklang med varandra så kan det visa sig genom att man har 

en samsyn på vad skolans uppdrag är. Dock menar Lindqvist (2013) att den traditionella 

skolorganisationen är formad så att elever behöver specialundervisning, vilket den 

specialpedagogiska undervisningen underblåser, och därmed har störst inflytande över vilket 

pedagogiskt innehåll som riktas mot eleven. Perssons (2004) resultat visar att åtgärdsprogram 

kan synliggöra att den specialpedagogiska verksamheten är avskild från den övriga 

skolverksamheten. En indikator på så kan vara fallet är om åtgärdsprogrammet innehåller 

diagnostiska inslag.   

Persson (2004) presenterar resultat som visar att om åtgärdsprogrammen formuleras i samråd 

och i pedagogisk diskussion i t ex arbetslag finns det större chans att det blir ett s.k. levande 

dokument, där man i åtgärdsprogrammet kan skönja ett gemensamt ansvar att förändra i 

elevens lärmiljö för att avhjälpa elevens stödbehov.  
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3.3. Identitet 

Asp-Onsjö (2006) hävdar att ”de professionella pratar fram elevens identitet” genom 

elevhälsoteamsmöten, utvecklingssamtal och möten med vårdnadshavare, och att trots att det 

bara är läkare som kan ställa diagnos, så kan på det sätt man som man pratar om en elev, 

underblåsa en medicinsk tolkningsgrund hos de som arbetar i skolan. Isakssons (2009) fann i 

sitt material fyra olika modeller som förklarar hur skolpersonal försökt förstå skolsvårigheter. 

Dessa relaterades till skolans kunskapsmål, elevens sociala situation, anpassningssvårigheter 

och sjukdom/hälsa. Isaksson diskuterar också hur många åtgärder riktas mot att eleven får 

individuell träning med en speciallärare eller specialpedagog, och där en stödåtgärd där en elev 

får lämna klassrummet kan ha en stigmatiserande effekt, då eleven ses som avvikande, dock 

pekar avhandlingen inte på att avvikelse utgör en grund för identifiering (Isaksson, 2009).  

Persson (2004) beskriver att elever som på något sätt inte lyckas med sina studier, kan se till att 

deras skolgång får mening t ex genom att revoltera mot normen och skolans försök att styra 

eleven mot idealet. Eleven tar makten över sin skolsituation genom att exempelvis inte arbeta 

under lektionstid eller bryta mot regler.  

[...] Den nära kopplingen mellan identitet och beteende blir då problematisk i 

åtgärdsprogrammens mål- och åtgärdsbeskrivningar. I en alltmer komplex värld riskerar 

individen att bli bärare av en problematik som vuxenvärlden förser henne med. Frågan blir då 

om skolan har rätt att patologisera ett beteende som kan vara ett alldeles rationellt svar på en 

sådan situation och som individen själv har mycket små möjligheter att styra. 

(Persson, 2004, s 112) 

I samtal formas eleven, genom de ordval som görs och de förväntade framtida egenskaper som 

eleven ska tillägna sig. Elevens identitet gestaltas genom åtgärdsprogrammets ordval, och 

samtalet i samband med detta. Inom utbildnings- och samhällsforskningen har ordet diskurs 

blivit alltmer framträdande de senaste åren. Den ”diskursiva vändningen” är ett begrepp som 

brukar användas för att beskriva hur man fått större insikt i om hur språk och språkhandlingar 

påverkar oss människor (Asp-Onsjö, 2006, 2008).  

Kategorier är inte oproblematiska att använda (Asp-Onsjö, 2006, 2008). De är värdeladdade 

och kan göra att man generaliserar kring ett begrepp. “Människor med samma diagnos kan 

behandlas på liknande sätt utan att hänsyn tas till individuella skillnader.” (Asp-Onsjö, 2008, s 
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187) Eleven riskerar att kategoriseras, och få en identitet skapad, av den som skriver 

åtgärdsprogrammet. Denna person är oftast klassläraren, som då har den språkliga makten att 

kategorisera eleven (Asp-Onsjö, 2008).  

Dokumentationskulturen som finns i skolan är sådan att den som har språket har makten, och 

det är den som definierar hur samtalet ska utföras. Föräldrar och elever har ringa möjlighet att 

påverka, eller invända, eftersom de inte kan språket (Asp-Onsjö, 2006, 2008). 

Genom att beskriva en elev som livfull eller hyperaktiv bestämmer man hur åtgärdsprogrammet 

skall utformas. När pedagoger benämner ”elever med behov av särskilt stöd” benämns 

samtidigt den problematik som eleven anses vara bärare av. Genom att använda språket på 

olika sätt, som olika diskurser, vid samtal om barn, får kommunikationen olika utfall. En följd 

av en diagnostisk diskurs, är att eleven kategoriseras som t.ex. en elev med 

”koncentrationssvårigheter”. Det är ett exempel på hur problematik som uppstår i en speciell 

kontext, ändå görs till ett problem som är knutet till eleven. Det kan finnas en risk att ett 

medicinskt perspektiv blir en förklaringsmodell för skolproblem som uppstår (Asp-Onsjö, 

2006, 2008). Bengt Persson ställer sig bland annat frågan med vilken rätt skolan tar sig den 

professionella rätten att beskriva elevens problem (2004).  

3.4. Diagnos 

Isakssons (2009) resultat visar på att diagnoser ges ett stort utrymme i åtgärdsprogram, trots att 

dessa i sig inte förklarar hur det pedagogiska arbetet bör läggas upp. Diagnostisering medför en 

ökad risk för att sociala aspekter såsom skolans miljö och skolpersonalens roll får mindre 

fokus. Enligt Asp-Onsjös avhandling kategoriseras eleven i skolans dokument, t ex med 

dyslexi, ADHD eller ADD. Det innebär oftast att han/hon placeras i samma fack som många 

andra, trots att det bevisligen finns stora skillnader i hur de olika diagnoserna yttrar sig (2006). 

Språket i elevdokumentation uppvisar en diagnostisk praktik där elevens diagnos ges stort 

utrymme i åtgärdsprogrammets text. I samtal kring eleven utgår man från diagnosen för att 

förklara elevens svårigheter. I enlighet med Isakssons resultat (2009), visar Asp-Onsjös resultat 

att den upplevda problematiken är knuten till diagnosen vilket gör att reflektioner kring 

pedagogik och lärmiljö blir sekundär eller utelämnas helt.   

En diagnos kan vara både positiv och negativ för individens självbild. En diagnos kan ge 

känslan av att man inte passar in eller att man är avvikande. Den kan inge en känsla av 

hopplöshet och att det inte lönar sig att försöka i skolan. En positiv effekt av en diagnos kan 
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vara att det ger individen en förklaring till en viss svårighet. Det har debatterats om elevens 

diagnos ger en förståelse för elevens svårigheter i skolan, men argument har framförts för att 

elevens stödbehov i skolan inte ska vara avhängigt av en diagnos (Asp-Onsjö, 2006, 2008).  

3.5. Rådande synsätt 

Utifrån den forskning (Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson, 2013; Asp-Onsjö, 2006; Asp-

Onsjö, Isaksson et al, 2007; Lindqvist, 2013; Persson, 2004) som vi har tagit del av inför detta 

examensarbete framgår det att samtliga i sina artiklar och avhandlingar funnit att det råder ett 

kategoriskt perspektiv i skolor i Sverige idag.  

Asp-Onsjös avhandling (2006) visar att den traditionella dokumentationskulturen i skolan intar 

ett kategoriskt perspektiv, dvs. den antar att ansvaret för de problem som upplevs kring en elev 

i skolan ligger hos eleven, individen. Asp-Onsjös (2012) artikel Elevdokumentation, 

föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan (2012), syftar till att föra en diskussion 

om dokumentation kring elever, i relation till motstånd och makt i skolan. Artikeln bygger på 

Asp-Onsjös avhandling (2006) och visar på resultat där samtal och texter i samband med att 

åtgärdsprogram upprättas segmenterar och låser fast skolans sanningar. I artikeln beskrivs hur 

åtgärdsprogram får funktionen som sanningsskapare utifrån skolans verklighet, och dessutom 

beskrivs problem som tas upp, som individburna. De ses inte ur ett relationellt perspektiv, d.v.s. 

att de uppstår i möte med omgivningen. Detta leder i sin tur till att personal inte beaktar 

verksamheten och anpassning av denna, för att bättre kunna möta elevens behov. Att sätta dessa 

etiketter på eleven är också det ett uttryck för ett medicinskt synsätt på elevens beteende, som 

om det avvikande kan botas genom medicinska insatser eller annan åtgärd. Avhandlingens 

resultat pekar på att det råder ett kategoriskt perspektiv på skolsvårigheter bland skolans 

personal (Asp-Onsjö, 2006, 2008). Isaksson et al (2007) förklarar hur bedömningar av behov 

görs utifrån riktlinjer, men också utifrån en normativ grund i form av moraliska bedömningar.  

Lindqvists (2013) resultat skildrar hur olika yrkesgrupper i förskola och skola förklarar varför 

barn har svårigheter i skolan. De flesta yrkesgrupper ansåg att svårigheter och brister på 

individnivå var anledning till att barn är i behov av stöd. Få svarade brister i dåligt fungerande 

klass eller brister hos läraren. De flesta yrkesgrupperna menade att specialpedagogens roll var 

att ha individuell undervisning med enskilda elever. Resultatet visar även på att skolledare var 
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av synpunkten att det var individuella brister som låg bakom anledningen till att elever är i 

behov av särskilt stöd.  

I Westling Allodis sammanställning (2016) problematiserar hon kring det svenska systemet att i 

skolor utgå från ett relationellt respektive kategoriskt perspektiv, och menar att denna skarpa 

polarisering kan ha skapat ett motstånd till att benämna elever i behov av stöd då denna 

identifiering riskerar att kategorisera eleven. I enlighet med det relationella perspektivet kan det 

ses som sympatiskt att inte kategorisera elever. Men Westling Allodi problematiserar, till 

skillnad från vår övriga presenterade forskning, hur en stor grupp av elever i skolans värld 

riskerar att osynliggöras genom rädslan att kategorisera. Westling Allodi menar att 

utvecklingen av en verksamhet med lämpliga resurser för dessa icke identifierade grupper av 

elever i Sverige riskerar att avstanna, eller till och med har avstannat. I jämförelse med 

exempelvis Norge och Finland som har bedrivit teoretisk empirisk och praktikrelevant 

forskning inom det specialpedagogiska forskningsfältet, så har den specialpedagogiska 

forskningen i Sverige inte utvecklats nämnvärt, menar Westling Allodi, utan har istället varit 

inriktad på att beskriva eller kritisera specialpedagogiska verksamheter.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I förestående avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter vi haft för kategorisering och 

analys av våra insamlade data.  Bryman (2011) skriver att begreppet “teori” kan användas på 

flera olika sätt. För att orientera oss i våra data, som härstammar från en så pass komplex 

verksamhet som skolan är, kommer vi att utgå från det kategoriska och relationella 

perspektivet.  

4.1. Det relationella perspektivet 

I det relationella perspektivet söks förklaringar till skolsvårigheter i mötet mellan eleven och 

den omgivande miljön (Ahlberg, 2013). Funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter hos 

elever, uppstår i relationen individ-miljö (Sundqvist, 2012). Inom det relationella perspektivet, 

fokuseras samspel och interaktion mellan olika aktörer. Specialpedagogik som verkar ur ett 

relationellt perspektiv, riktar sina insatser mot den kontext som eleven befinner sig i (Sundqvist 

2012).  I ett relationellt perspektiv, ses det som hela skolan och dess personals ansvar att 

stödjande åtgärder riktas mot skolmiljön. Specialpedagogiken är sammankopplad med den 

vanliga pedagogiken (Ahlberg, 2013). Persson menar att utifrån det relationella perspektivet är 

det vad som händer […]”i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer” [..] 

som är det viktiga. Vidare förutsätts att skolan genom förändringar i elevens omgivning och 

lärmiljö ska kunna skapa de rätta förutsättningarna för att eleven ska kunna nå måluppfyllelse. 

(Persson, 1998).  

4.2. Det kategoriska perspektivet 

I det kategoriska perspektivet ses de skolsvårigheter som uppstår som knutna till individen. 

Inom det kategoriska perspektivet får eleven själv bära ansvar för uppkomna svårigheter, och 

bland annat speciallärare har i uppgift att bidra till att komma tillrätta med elevens svårigheter. 

Eleven ses som bärare av ett problem, och åtgärder riktas mot att korrigera eleven och dess 

brister, i syfte att normaliseras. Specialpedagogikens främsta uppgift blir att kompensera eleven 

för de brister som den är bärare av. Det kategoriska synsättet bygger på medicinska och 

psykologiska teorier. Diagnoser och kategorisering ges stort utrymme (Ahlberg, 2013). Persson 

(1998) beskriver det kategoriska perspektivet som ett synsätt där en elevs svårigheter […] 

”reduceras till en effekt av t ex låg begåvning eller svåra hemförhållanden.” 
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De båda perspektiven kan ses som två motpoler som är dragna till dess ytterlighet för att 

förklara hur insatser och åtgärder sätts in i syfte att undanröja skolsvårigheter. “[...] idealtypers 

funktion är att tydliggöra teoretiska positioner utifrån vilka man kan orientera sig inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet” (Ahlberg, 2013, s 53). Eftersom de båda perspektiven är 

idealtyper, och inte finns i sin renodlade form, går det inte att finna i det verkliga livet. 

Däremot, förklarar Ahlberg (2013) anses det relationella perspektivet representera något att 

sträva mot, medan det kategoriska perspektivet representerar något negativt som skolan bör 

sträva bort från. De båda idealtyperna kan synliggöra olika synsätt i verksamheten, vilket också 

är vår förhoppning då vi utgår från dessa perspektiv vid vår analys av åtgärdsprogrammen 

(Ahlberg, 2013). Persson (1998) beskriver tydligt förhållandet mellan dessa perspektiv och dess 

konsekvenser inom sex olika pedagogiska huvudområden. 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

1. Uppfattning av 

pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

2. Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera i 

differentiering i undervisning 

och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers uppvisade 

svårigheter 

3. Orsaker till 

specialpedagogisk

a behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individburna 

4. Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

5. Fokus för 

specialpedagogisk

a åtgärder 

Elev, lärare och lärmiljön Eleven 

6. Förläggning av 

ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor. 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

 
(Persson, 1998, s 31) 
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En teori kan vara ”påståenden om samband på en övergripande nivå som kan förklara mer 

konkreta fenomen” (Gustavsson, 2004). Vårt val, att utgå från beskrivna teman kan motiveras 

genom att det är just dessa övergripande paradigm, som kommer till uttryck i åtgärdsprogram 

och i samtal om barn, vilket ger en bakgrund och förståelse till varför det kan se ut som de gör i 

praktiken.  
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5. METOD 

I metodkapitlet motiveras inledningsvis vårt val av att använda dokumentstudie och kvalitativ 

innehållsanalys med hermeneutisk ansats. Vi redogör för genomförandet av studien samt 

bearbetning av materialet. Avslutningsvis beskriver vi studiens tillförlitlighet.   

5.1. Val av metod 

När man ska genomföra en vetenskaplig undersökning ska man låta forskningsproblematiken 

styra valet av metod. Det står forskaren fritt att kombinera olika metoder om han/hon så anser 

vara nödvändigt. När man som forskare vill ha svar på hur verkligheten ser ut kan man med 

fördel använda sig av dokumentstudier (Bryman, 2011). 

  

Vi har valt att utföra en dokumentstudie och vår forskningsansats utgörs en kvalitativ 

innehållsanalys med hermeneutisk ansats (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver om studiet 

av dokument som en metod där materialet inte påverkas av forskarens personliga värderingar. 

Dokument är icke-reaktiva, på det sätt att deras utformning och innehåll inte påverkas av 

forskarens blick. Eftersom de inte skapats med forskningssyfte i bakhuvudet så påverkas inte 

validiteten i materialet. Författarna av detta examensarbete har kunskap om hur man kan tolka 

åtgärdsprogrammen, eftersom vi båda har kännedom om det akademiska språket och 

vokabulären som används inom skolan. Det gör att vi kan få en djupare förståelse för vad 

språkbruket i åtgärdsprogram egentligen vill säga. Vi, författarna, blir till viss del en slags 

deltagande observatörer av dokumenten, och vi kan basera vår analys av åtgärdsprogrammen 

utifrån vår erfarenhet inom skola och förskola. 

  

Forskare får ofta förlita sig på de dokument som är officiella och tillgängliga för allmänheten 

när de ska göra dokumentstudier (Bryman, 2011). Vi valde åtgärdsprogram eftersom dessa är 

en offentlig handling och vi förutspådde att vi genom att begära ut dessa från skolor skulle få 

ihop tillräckligt med data att analysera. Genom att använda åtgärdsprogram som källmaterial 

kan studien visa vilka formuleringar som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogrammet och 

även om skolor har tagit till sig de råd som Skolverket gav ut 2014.  En invändning mot detta är 

att forskarens bakgrund och erfarenhet med stor säkerhet påverkar exempelvis valet av tema, 

tolkning av textmassan, hur språkbruk skall tolkas, etc. Bryman skriver att denna påverkan inte 

nödvändigtvis är av ondo; tvärtom kan den ge ett djup av analysen som en oinsatt eller 
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ointresserad forskare inte kan se. Bryman tar även upp hur dokument kan avslöja en 

bakomliggande diskurs och företagskultur. Forskare som invänder mot detta påstående (Asp-

Onsjö, 2006, Bryman, 2011) hävdar att dokument ska analyseras dels utifrån den kontext i 

vilken de tillverkas, dels med tanke på vem som ska läsa dokumenten. Författarnas goda 

kännedom om denna s.k. företagsmiljö gör att vi har goda möjligheter att se eventuella 

diskurser och tolka dessa utifrån vår erfarenhet och kunskap om skolan. Forskare måste vara 

medvetna om att denna vår kännedom och erfarenhet också kan påverka vår objektivitet och 

vårt angreppssätt av vår forskning.  

  

För att problematisera kring dokumentstudier som forskningsmetod finns det två sidor: 

1. Att tolkningen av dokumentet kan ge en bild av myndighetens organisation, tradition 

och sociala kultur genom att dokumenten s.a.s. berättar något om den etiska grundsyn 

som råder inom organisationen.  

2. att dokument ska analyseras och tolkas utifrån den sociala kontext de tillverkas i och 

vem den tilltänkta läsaren av dokumentet är och inte minst att dokumenten skapades för 

att presentera en bild av organisationen för sagda läsare (Bryman, 2011). 

5.2. Dokumentstudie 

För vår studie av åtgärdsprogram är en kvalitativ dokumentstudie en passande metod. 

Hermeneutiken har sitt fokus på den kontext i vilken dokumenten skrivs och trycker på vikten 

av att forskaren tolkar dokumentet utifrån sin egen erfarenhet samt den historiska och sociala 

kontext skrivelsen skapats i (Bryman, 2011).  

  

När forskaren ska välja ut lämpliga dokument att studera finns det fyra kriterier man bör ha i 

åtanke: 

a. Autencitet. Är materialet äkta och av otvetydigt ursprung? 

b. Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

c. Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

d. Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? 

5.3. Autenticitet och trovärdighet 

Dokumenten vi har begärt in kommer från allmänna grundskolor runt om i landet. Dessa är 

ålagda att följa föreskrifter och riktlinjer från Skolverket. Enligt ovan angivna kriterier kan 
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autenticiteten anses vara säkrad, eftersom vi begärt ut officiella dokument. I fråga om 

autenticitet anser vi att materialet är begripligt och äkta, i fråga om trovärdighet anser vi att det 

inte bör finnas några skevheter. Dock utgörs åtgärdsprogram av subjektiva bedömningar, vilka 

vi inte kan validera. 

5.4. Representativitet och meningsfullhet 

Åtgärdsprogram kan uppvisa likheter, representativitet, i sin utformning eftersom Skolverket 

har gett skolorna i landet riktlinjer och rekommendationer att förhålla sig till. Skolverket 

tillhandahåller mallar för upprättandet av åtgärdsprogram. Detta gör att många åtgärdsprogram 

är lika till sin grundform vad gäller exempelvis rubriker. Det finns typiska drag för den kategori 

som dokumentet tillhör (Bryman, 2011). Andreasson och Asplund, (2009) påvisar dock att 

många skolor använder egna blanketter, formulär eller mallar med en egen utformning av 

åtgärdsprogrammet. Detta gör att det kan finnas en variation i både innehåll och typsnitt/layout 

i vad som beskrivs i åtgärdsprogrammen.  

5.5. Genomförande och bearbetning av material 

Vi har vid insamlande av data, gjort på två olika sätt. Vi har dels bett våra studentkollegor 

samla in fysiska åtgärdsprogram från sina skolor och ta med till oss, dels har vi begärt ut 

dokument från olika skolor i Sverige. Skolorna valdes ut genom att vi på en Sverigekarta 

pekade ut olika orter, från norr till söder, för att få en jämn geografisk spridning. I första 

omgången valde vi ut 8 skolor och begärde ut 10 avidentifierade åtgärdsprogram från 

årskurserna 4-6. Vi valde antalet 10 eftersom det är det antal som en myndighet är skyldig att 

skicka utan att begära brevporto och vi valde åtgärdsprogram eftersom detta är en offentlig 

handling (Förvaltningslag 1986:223).  De åtta slumpmässigt utvalda skolorna mailades med en 

begäran om tio anonymiserade åtgärdsprogram från åk 4-6 (bilaga 1). När det gått 16 dagar 

utan svar skickade vi ytterligare ett mail med påminnelse om offentlighetsprincipen som skolor 

är skyldiga att följa. Då meddelade två skolor att de telefonledes ville förhöra sig om syftet med 

vår begäran. En specialpedagog ringde för att kontrollera att vi var de vi utgav oss för att vara. 

Efter att ha fått in 17 (av förväntade 80) åtgärdsprogram från skolor och kollegor, valde vi på 

samma sätt ut ytterligare nio skolor från andra kommuner. Även till dessa fick vi skicka 

påminnelsemail, och en rektor meddelade att hennes specialpedagog skulle kontakta oss för att 

verifiera vår identitet. Efter att ha mailat till 17 skolor fick vi slutligen in åtgärdsprogram från 7 
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olika skolor, och med de dokument vi fick från kollegor och studentkamrater, fick vi 

sammanlagt in 65 stycken åtgärdsprogram att analysera.     

  

För att vi inte skulle kunna härleda från vilken skola de olika åtgärdsprogrammen kom, klippte 

vi ur behoven från själva åtgärdsprogrammen och numrerade dessa slumpmässigt. I 

resultatdelen benämns dessa med förkortningen “åp”. Vi började med att läsa igenom samtliga 

behovsformuleringar. Vi tog notis om att våra erfarenheter av vokabulär och språkbruk i 

elevdokumentation påverkade oss, varför vi valde att låta våra teorier; relationellt och 

kategoriskt perspektiv, utgöra grunden för vår systematisering och för att, i möjligaste mån, inte 

låta oss påverkas av våra personliga åsikter, eller låta vårt tyckande ta fokus från det 

systematiska analysarbetet. Utifrån det relationella perspektivet fokuserade vi på formuleringar 

där elevens behov definierades i interaktion med den omgivande lärmiljön, skolpersonals 

förhållningssätt, relationsbygge, om hela skolan involverades i det specialpedagogiska arbetet 

samt klasslärarens undervisning. Samtliga områden är beröringspunkter att utgå ifrån vid 

kategorisering utifrån ett relationellt perspektiv. Typiska kännetecken för det kategoriska 

perspektivet är att uppkomna skolsvårigheter beror på tillkortakommanden, individburna 

svårigheter och personliga egenskaper. Diagnoser och kategorisering ges stort utrymme, och 

det beskrivs att individens problematik ska kompenseras för genom bl. a speciallärare. När vi i 

enlighet med ovan beskrivna teoriers beröringspunkter sammanställt behovsformuleringarna i 

grupper, blev dessa våra sju teman som presenteras i resultatdelen. För att få fram procentuell 

statistik på hur frekvent varje tema förekom i vårt material skapade vi ett excel-ark där vi 

markerade hur många gånger dessa förekom, dessa utgör cirkeldiagrammen i resultatdelen. 

5.6. Studiens tillförlitlighet 

Kvalitativa studier inbegriper många olika variationsmöjligheter, och det kan vara 

problematiskt att finna kriterier för hur läsaren kan validera kvaliteten och trovärdigheten i 

studien. Ett sätt att validera studien är att forskaren är noga vid beskrivandet av processen för 

att tydliggöra för läsaren vilka val som forskaren gjort för att sammanställa, och tyda, den 

empiri som rapporten behandlar.  

Hammersley (Bryman, 2011) problematiserar kring begreppen tillförlitlighet och kvalitativ 

forskning, och menar att det finns en social yttre verklighet som forskaren har möjlighet att 

beskriva och bedöma. Vidare menar Hammersley (Bryman, 2011) att forskarens empiriska 

förklaring måste vara möjlig och trovärdig. Dessutom, menar Hammersley att forskaren bör ha 
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i beaktande mängden data och vilken typ av data som presenteras. Han betonar att relevans för 

forskning måste vara med som ett kriterium för att bedöma reliabiliteten i kvalitativ forskning, 

d.v.s. en diskussion kring hur viktigt ett ämne är inom forskningsområdet och om den 

framlagda forskningen kan bidra med nya kunskaper i ämnet. Bryman (2011) skriver om flera 

forskare som arbetat fram kriterieschema för kvalitativ forskning. Bland dessa nämner vi här 

Yardleys (Bryman, 2011) fyra kriterier för att validera kvalitativ forskning: sensitivitet när det 

gäller kontexten, engagemang och strikthet, tydlighet och sammanhang samt effekt och 

betydelser.  

Detta arbete fokuserar på formuleringar kring elevens behov i åtgärdsprogram. Det empiriska 

materialet består av 65 åtgärdsprogram från skolor runt om i Sverige vilket innebär att om man 

(som student eller forskare) skulle göra en större undersökning, och i den rapporten följde de 

teman vi fann i vår undersökning, vore det möjligt att säkerställa resultatet från vår 

undersökning.  

5.7. Etiska övervägande 

I de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsknings 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 1990) nämns fyra huvudkrav som bör tillgodoses för att 

säkerhetsställa individens anonymitet när det gäller insamlande av data. Gällande 

informationskravet gjorde vi på följande sätt: Vi har begärt ut offentliga dokument som man 

som medborgare har rätt att kräva ut från kommunala instanser. Däri inräknas skolor. Det finns 

en möjlighet för skolor att kringgå dessa offentlighetsregler. Då kan den enskilda skolan göra 

en sekretessbedömning av varje åtgärdsprogram och därefter sekretesstämpla 

åtgärdsprogrammet (Skolverkets Allmänna Råd, 2014). I vårt kontaktmail informerade vi om 

att vi begärde ut åtgärdsprogram för att använda dessa i ett examensarbete för 

specialpedagogprogrammet. Vi begärde ut offentliga dokument och har därför inte tillämpat 

samtyckeskravet. Vi har begärt ut anonymiserade åtgärdsprogram för att möta 

konfidentialitetskravet och det har de allra flesta skolor tillmötesgått. I de fall skolorna missat 

så har vi själva avidentifierat åtgärdsprogrammet. När vi citerat från ett åtgärdsprogram har vi 

tagit bort detaljer som eventuellt kan avslöja något om identiteten på skolan eller eleven. Det är 

endast vi som har tillgång till de specifika uppgifter som åtgärdsprogrammen lämnar. Det är 

förvisso offentliga handlingar, men eftersom skolans placering och elevens identitet är gömd, 

så får nyttjandekravet anses vara uppfyllt. Vi lägger stor vikt i rapporten att det inte ska gå att 

härleda eller identifiera den enskilda individen, eller skolan. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras inledningsvis hur våra teman växt fram. Därefter redovisas och 

analyseras det resultat som våra data genererat med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. 

Resultatet kopplas även till litteratur och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med våra 

slutsatser.  

6.1. Teman växer fram 

Vi har intresserat oss för hur skolor uttrycker elevens behov under rubriken behov i 

åtgärdsprogram och vidare om dessa formuleringar skrivs i enlighet med Skolverkets riktlinjer 

(2014 ab). Vi har funnit vissa mönster för hur behov i åtgärdsprogram formuleras. Resultatet 

har kommit att delas in i två övergripande rubriker: Som svårighet och Som behov. Under dessa 

rubriker skildras de teman som har utkristalliserats vid vår analys. Dessa har vi valt att titta 

noggrant på var för sig, trots att de i vissa fall har förekommit sida vid sida under en del 

behovsformuleringar i åtgärdsprogrammen.  

Utifrån resultatet på vår frågeställning har det utkristalliserats sju olika teman utifrån hur 

stödbehov skrivs i åtgärdsprogram. Dessa illustrerar vi genom figur 1 nedan. Med teman menar 

vi återkommande kluster av begrepp och formuleringar. För att tydliggöra våra teman i 

resultatpresentationen har vi valt att göra cirkeldiagram. I våra cirkeldiagram visar vi hur stor 

andel av behovsformuleringarna som representeras i respektive tema. Dessa teman kan 

förekomma enskilt i ett åtgärdsprogram. Det kan också förekomma flera teman i samma 

behovsformulering. Vårt syfte har inte varit att ställa våra övergripande rubriker emot varandra, 

inte heller de teman som framkommit, eller ta hänsyn till om de förekommer tillsammans eller 

ej. Vi har velat söka svar på vilka formuleringar som förekommer under rubriken som behov i 

åtgärdsprogram, och utifrån det besvara frågan huruvida de lierar med Skolverkets riktlinjer 

eller ej. I slutet av resultatdelen presenterar vi en del av resultatet som vi kallar Utanför tema.  

Övriga procent som redovisas i cirkeldiagrammet och som inte representerar temat, illustrerar 

övriga analyserade åtgärdsprogram. 
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6.2. Som svårighet 

I merparten av våra analyserade åtgärdsprogram beskrivs svårigheter. Under denna rubrik har 

vi samlat samtliga svårigheter, oavsett vilka de beskrivs utgöras av. Vi har tematiserat 

beskrivna svårigheter utifrån vanligast förekommande kategorier: 

1. Fastställd diagnos som svårighet 

2. Oönskat beteende, personliga egenskaper, sociala svårigheter 

3. Oreflekterade/informella beskrivna svårigheter 

4. Utredning som förklaring till svårighet 

6.3. Tema 1: Fastställd diagnos 

Inom detta tema, beskrivs elevens diagnos trots att diagnosen i sig inte ger någon upplysning 

vilket stöd eleven är i behov av.  
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Figur 2. 

Följande diagnoser har vi sett i åtgärdsprogrammen: språk- läs- och skrivsvårigheter, ADD, 

ADHD, generell språkstörning, stammar, dyslexi, lägre kunskapsbegåvning och 

ansiktsförlamning.  

“Farid har diagnoserna ADHD, generell språkstörning samt specifika läs- och 

skrivsvårigheter/Dyslexi. Det har även gjorts en kognitiv utredning som visade att Farid har en 

lägre kunskapsbegåvning. Han är ibland väldigt trött vilket beror på hans diagnos ADD.“ (åp 

58) 

  

“Mustafa har ett stort behov av särskilt stöd i samtliga teoretiska ämnen. Han är ibland väldigt 

trött vilket beror på hans diagnos ADD.” (åp 56) 

  

“[...] Elsa är utredd av skolpsykolog [...] och i utredningen framkommer att Elsa befinner sig i 

den nedre delen av spannet för normalbegåvning. [...]Utifrån resultatet av utredningen fastställs 

det att Elsa inte bara har specifika läs- och skrivsvårigheter, diagnos F81.0 utan även generell 

språkstörning diagnos F80.2C. [...]” (åp 16) 

  

“[...] lite ansiktsförlamning kvarstår men han pratar och skrattar relativt obehindrat [...] (åp 17) 
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“ [...] eleven har generell språkstörning.” (åp 4) 

  

Under rubriken behov, fann vi att nästa en fjärdedel av de 65 åtgärdsprogrammen innehåller en 

diagnos. I samtliga åtgärdsprogram kopplas inte diagnosen till vilka pedagogiska stödinsatser 

eleven är i behov av. Här är det diagnosen som utgör behovet. Asp-Onsjö (2008) beskriver 

detta som en diagnostisk praktik, där elevens diagnos ges stort utrymme i åtgärdsprogrammets 

text. Man använder diagnosen för att förklara elevens svårigheter och reflektioner kring 

pedagogik och lärmiljö blir sekundär. Eleven får sin identitet skapad av den som har 

maktspråket, och riskerar att behandlas slentrianmässigt och likartat, utan hänsynstagande till 

individuella skillnader (Asp-Onsjö, 2008). En följd av detta kan vara att eleven “blir” sin 

diagnos, och de förutfattade meningar som omgärdar diagnosen kan skapa en självuppfyllande 

profetia, en s.k. looping-effekt (Andreasson & Carlsson, 2009, Hjörne & Säljö, 2014). När 

eleven har börjat prata om sig själv som sin diagnos, exempelvis som dyslektiker eller att 

han/hon har ADHD, har eleven anpassat sin identitet till hur andra ser på honom/henne (Lutz, 

2013). En annan aspekt är att det i vissa fall kan vara positivt för individen att få en diagnos för 

att få en förklaring till vissa svårigheter han/hon upplever sig ha (Ahlberg, 2013). Skolverket 

gör gällande att: “I åtgärdsprogrammet ska elevens behov av särskilt stöd beskrivas. Det ska 

med andra ord inte innehålla en beskrivning av elevens svårigheter eller eventuella diagnoser.” 

(Skolverket, 2014 a,) I stödmaterialet (2014 a, b) görs gällande att en funktionsnedsättning eller 

en diagnos inte är en homogen grupp, varpå det inte finns något homogent 

undervisningsupplägg för en specifik grupp, utan stöd i undervisningssituationer ska grundas på 

de behov som varje enskild individ efter en utredning visas behöva. 

6.4. Tema 2: Oönskat beteende, personliga egenskaper, sociala 

svårigheter 

I tema 2 finner vi under rubriken behov i åtgärdsprogrammen beskrivningar av elevers 

beteenden. I samtliga fall beskrivs dessa som negativa och oönskade. Detsamma gäller 

de personliga egenskaper som beskrivs och de sociala svårigheterna.  
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Figur 3.  

  

“[...] De basala grundfunktionerna fungerar inte som för ett barn i motsvarande ålder. Hon 

torkar snor på kläderna, gräver i näsan och fiser utan att tänka på omgivningen. Tycker inte att 

man behöver tvätta händerna efter toabesök. Är ofta inte duschad och har samma kläder fler 

dagar än vad som är rimligt [...].”(åp 39) 

  

“Eleven är i behov av särskilt stöd när det gäller beteende i skolsituationen, att följa skolans 

regler, att lyssna på och respektera vuxnas instruktioner”. (åp 1) 

  

”Trots vuxenstöd är det svårt att få honom villig att arbeta. Han är till viss del intressestyrd. 

Melker jagar lätt upp sig om han känner sig pressad, detta kan framkalla panikattacker hos 

honom. [...] det är dock inte alltid han tar emot undervisningstillfällena.” (åp 52) 

  

“Vid upplevda oförrätter reagerar eleven ofta impulsstyrt och utåtagerande. [...]” (åp 6) 

  

“[...] Beatrice har svårigheter med det sociala samspelet och att samarbeta.” (åp 20) 
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“[...] Blir fortfarande lätt arg och hamnar därför ibland i konflikt. [...]” (åp 29) 

  

“[...]Relationer med klasskamrater fungerar inte jättebra. [...]” (åp 30)  

  

“ [...] har svårt med impulskontroll/ilska och då kan tillhyggen förekomma.[...]” (åp 37) 

  

“[...] toalettrutiner fungerar inte i full utsträckning. [...]” (åp 38) 

  

“ [...] Runt Charlie uppstår ofta konflikter då han har mycket svårt med sociala samspel som 

exempelvist turtagning, överenskommelse och konfliktlösning. Han upplever att de andra vill 

honom illa och att de inte tycker om honom.[...]” (åp 40) 

  

Under rubriken behov i åtgärdsprogrammen finner vi att mer än hälften av alla åtgärdsprogram 

innehåller beskrivningar elevers oönskade beteende, personliga egenskaper och sociala 

beteenden (se figur 3). Vi har sett mycket få exempel på hur elever och deras beteende 

förtydligas. Det påtalas att personliga egenskaper och formuleringar som kan upplevas som 

värdeladdade bör undvikas då de kan påverka elevens självbild under hela uppväxten 

(Skolverket 2014 a; Skolverket b). Ett exempel på detta är citatet ovan från åtgärdsprogram 39. 

Vårt resultat uppvisar det som Andreasson och Carlsson (2009) skriver om att elevens problem 

blir listade i åtgärdsprogram med syftet att kunna sätta in lämpliga åtgärder. Nackdelen med att 

lista problem på detta sätt är att problemen blir till elevens egna, och kan ses som en personlig 

egenskap. Asp-Onsjö (2008) skriver om hur eleven genom möten och dokumentation lär sig 

vilka egenskaper som är önskvärda i skolan. Ovan skildrade citat kan ses som ett försök att 

förmedla dessa till eleven. Vidare under tema 2 beskrivs elevens beteende som icke önskvärda 

och något som de bör bli av med, vilket vi tolkar som att skolan i enlighet med Andreasson & 

Carlsson (2009) med sin språkhandling implicit förmedlar normativa värderingar generella för 

det svenska samhället. Skolans personal formar elevens identitet genom sitt språkbruk i 

dokumentation, elevhälsoteamsmöte och samtal kring eleven. (Asp-Onsjö, 2009). 

Formuleringarna som skildras under tema 2 kan visa på att skolan genom sitt språk och sina 

formuleringar styr eleven mot “ideal-eleven” (Andreasson & Carlsson, 2009). I 

åtgärdsprogrammet beskrivs elevens avsaknad av önskvärda egenskaper, och hur dessa skiljer 

sig från idealeleven. Eleven blir kategoriserad utifrån hur skolan tolkar hans/hennes beteende 

(Andreasson & Carlsson, 2009). Persson går steget djupare och vill både ge en förklaring till 
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varför ett ur skolans synvinkel avvikande beteende kan uppstå, men också hur ansvaret för det 

beteendet läggs på individen. En elevs beteende kan uppfattas som irrationellt av omgivningen, 

men för eleven själv kan beteendet vara en strategi för att få uppmärksamhet och mening i 

skolsammanhanget, när eleven på ett eller annat sätt inte lyckas med sina studier. När identitet 

och beteende kopplas ihop under åtgärdsprogrammets behovsbeskrivning, som vårt resultat 

också visar på, riskerar eleven att bli bärare av problematiken (Persson, 2004). Vårt resultat och 

citaten från tema 2 kan i många fall härledas till diagnostiska villkor, vilka Hjörne och Säljö 

(2014) beskriver kan var egenskaper som är synonyma med en viss diagnos. Diagnosen skrivs 

inte rakt ut, men antyds i andra ordalag.  

  

Asp-Onsjö skriver om begreppet “frames” som ett verktyg för att analysera samspel människor 

emellan. “Frames” kan kort beskrivas som det förväntade uppförandet mellan människor i vissa 

situationer (2008) och citatet från åtgärdsprogram 6, 20, 29 och 30 kan anses visa på detta. 

Formuleringarna “behov av särskilt stöd när det gäller beteende i skolsituationen”, “svårigheter 

med det sociala samspelet”, “mycket svårt med sociala samspel” visar på att eleven inte följer 

de förväntade sociala reglerna som gäller i skolans kontext.  

6.5. Tema 3: Oreflekterade, informella, beskrivna svårigheter 

Detta tema karakteriseras av att de svårigheter som beskrivs är odefinierade. Elevens 

skolsituation beskrivs onyanserat och med ett informellt språkbruk. Ansvaret för 

skolsituationen beskrivs som elevens eget. Formuleringarna kan ge intrycket av att det är en 

persons individuella tyckande om en elev. 
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“[...]Rickard har ojämna dagar för hur bra han kan fokusera i skoljobbet och det påverkar vad 

han kan göra och utveckla från dag till dag. [...]” (åp 46) 

”Per står för tillfället och stampar i sin kunskapsinhämtning. Han har för tillfället tagit för vana 

att avvika från lektion när det är något han inte vill göra” (åp 8). 

  

“Behöver fortfarande hitta strategier för att kunna koncentrera sig, men det fungerar bra att gå ut 

och ta en paus. [...] (åp 21) 

  

“Kognitivt är Henrik en fungerande elev och han har en uppfattningsförmåga. Han har mycket 

svårt att tillgodogöra sig dessa förmågor då hans egen problematik hindrar honom. Han har 

förmåga att visa positiva resultat i alla ämnen men har svårt att nå dit. Han lär sig rätt så snabbt 

men har svårt att använda sina kunskaper på ett konstruktivt sätt. Henriks funktionsnivå har 

försämrats under senare tid. [...] Henrik är svår att fånga och i dagsläget tycker han knappat att 

någonting som har med skolan att göra är roligt. [...]” (åp 49). 

”Felix koncentrationsförmåga, stresskänslighet och sociala tillkortakommanden är de 

övergripande faktorer som främst sätter gränser för hans fungerande/lärande i skolan [...]” (åp 

37). 
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“Olivias dagar i skolan är närmast att likna vid en vandring längs en mycket smal och krokig 

stig. Hon har stora koncentrationssvårigheter vilket medför att klassrumssituationen i alla 

avseenden blir “för mycket” [...] Det mesta upplever hon som jobbigt som till exempel att 

lyssna, veta vad hon ska börja med, komma igång, bli avbruten, jobba i grupp, minnas, vänta, 

orka göra färdigt, osv. [...]Vid höga stressnivåer kan hon bli så arg att allt blir svart och hon inte 

vet vad hon gör. Hon kastar saker omkring sig och skriker otidigheter. [...] Hon tycker till 

exempel att lärare och böcker inte behövs, det man behöver veta kan man få till sig via datorn. 

[...]Olivias fasta punkt, hennes trygghet, är att dra sig undan till sitt arbetsrum tillsammans med 

resurspersonen och där få ge utlopp för frustration och tillkortakommanden. Sittande vid datorn 

är enda gången hon kan slappna av och slipper lyssna på kroppen. [...]” (åp 39).  

Andreasson och Carlsson (2009) skriver om hur elevdokumentation av tradition är en 

språkhandling som förmedlar, både mellan raderna och helt öppet, normativa värderingar 

generella för det svenska samhället, som kan påverka elevens identitetsbygge. Citaten ovan 

från åtgärdsprogram nr 37 kan anses illustrera detta. Assarsson skriver om hur läraren skall 

socialisera elever, främja deras personliga utveckling och stödja dem till att ta plats i samhället. 

Under detta arbete måste läraren vara medveten om vilken makt hans/hennes språk har, och 

handskas varsamt med den eftersom eleven både utvecklar och skapar sin identitet i relation till 

sin omgivning (Helldin & Sahlin, 2010). Vårt resultat kan tyda på att läraren gör det motsatta. 

Läraren bör vidare använda en adekvat vokabulär som på rätt sätt talar till mottagaren 

(Assarson, 2009). Ordvalet och språkbruket påverkar hur människor omkring eleven ser på 

eleven och vilka förväntningar de har på honom/henne (Andreasson & Asplund, 2009, Lorentz 

& Bergstedt, 2006). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkar vi det som att när behovsformuleringar har inslag av 

svårigheter knutna till eleven, påverkar det eleven och blir en sanning, eftersom att det i ett 

sociokulturellt perspektiv påtalas att det är genom att lyssna på vad andra talar om, och hur de 

föreställer omvärlden som han/hon urskiljer vad som är väsentligt och intressant (Säljö, 2014). 

Även det språk som omger eleven skapar en sanning hos individen enligt det sociokulturella 

perspektivet (Asp-Onsjö, 2006).  

6.6. Tema 4: Utredning 

Tema 4 visar på hur skolan under rubriken behov i åtgärdsprogrammet har tagit med en 

beskrivning som skulle kunna tolkas som hela eller delar av den pedagogiska utredning som 
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ska föregå ett upprättande av ett åtgärdsprogram. I vissa fall är den utredande texten flera sidor 

lång, och beskriver olika händelseförlopp i och utanför skolan, psykologiska utredningar, 

olycksfall, mediciner, sjukhusvistelse mm. Elevens behov är inte nedskrivna. Under rubriken 

behov skriver man inte en beskrivning av vilka behov av anpassningar av lärmiljön som eleven 

är i behov av. I samtliga fall skildras eleven på ett mycket personligt sätt. Vi har därför valt att 

inte ta med några längre citat ifrån detta tema, med hänsyn till beskrivna elever.  

 

Figur 4. 

I knappt 3/5 delar av åtgärdsprogrammet återfinns text som kan anses vara en slags pedagogisk 

utredning. Enligt Skolverkets riktlinjer skall en sådan utredning inte skrivas i ett 

åtgärdsprogram, under rubriken behov (Skolverket 2014 a; Skolverket b). De åtgärdsprogram 

som vi kategoriserat i detta tema innehåller i några fall mycket detaljerade beskrivningar om 

hela elevens skoltid, från förskoleklass och uppåt, och det förekommer också 

minnesanteckningar kring sjukhusbesök, psykologiska utredningar och dylikt. Dessa 

formuleringar, under rubriken elevens behov, kan visa på att skolan är omedveten om 

Skolverkets riktlinjer om att “åtgärdsprogram [...] måste upprättas på ett sådant sätt att de tar 

hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen” (Skolverket, 2014 a). 

I riktlinjerna står även att “när skolor har gjort en utredning där medicinska, psykologiska och 
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sociala utredningar gjorts är uppgifterna ofta sådana att de ska beläggas med 

sekretess”(Skolverket, 2014 a) vilket inte har gjorts eftersom vi har tillgång till dessa 

dokument.  

6.7. Som behov 

Under rubriken behov, samlas alla åtgärdsprogram där någon form av behov skrivs. 

Behoven uttrycks på främst tre olika sätt. Dessa kan dock förekomma tillsammans med 

svårigheter. Tre teman har framträtt: tema 5) att kunna/läromål, Tema 6) enligt stöd från 

vuxen, Tema 7) Skolverkets riktlinjer.   

6.8. Tema 5: Att kunna, läromål 

I temat att kunna, läromål beskrivs elevens behov som “att kunna”. Behov uttrycks som 

uppnåendemål eller ämnesspecifika kunskaper.     

                                                                                      

 

Figur 5. 

“Att kunna använda de fyra räknesätt för att lösa textuppgifter. Att kunna räkna ut hur mycket 

en viss procent av någonting är samt räkna rabatten på en vara. Att förstå problemet, välja 

lämplig metod och löser problem. [...]” (åp 10) 
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“[...]Behov av ett större ordförråd i svenska.” (åp 11) 

“Matematik: positionssystemet - att kunna talsorterna tusental, hundratal, tiotal och ental samt 

veta dess plats och värde. Addition och subtraktion - att kunna addera och subtrahera inom 

talområdet 0-1000. Begrepp - att kunna använda begrepp såsom addition, subtraktion, addera, 

subtrahera, talsorterna.[...]” (åp 13) 

“NO & teknik. Att kunna använda ämnet i olika sammanhang, att kunna föra/följa resonemang 

och diskussioner, att kunna koppla laborationer till teorin, att kunna använda begrepp och ge 

exempel, att kunna skilja på upptäckt och uppfinning.[...]” (åp 15) 

“Behöver stöd för att få flyt i sin läsning. [...]” (åp 19) 

“Behov att prata engelska. [...]” (åp 20) 

“[...] behöver ta det lugnt när han skriver, så att han tänker på hur han skriver (stor bokstav, 

handstil, meningsbyggnad osv.[...]” (åp 21) 

Våra resultat visar att mål och metod många gånger sammanblandas (Andreasson & Carlsson, 

2009). Behovsformuleringar som skrivs på detta sätt under rubriken behov kan då inte anses 

överensstämma med Skolverkets riktlinjer kring hur man bör formulera ett åtgärdsprogram. 

Däri trycks det på att det viktiga i behovsformuleringarna är att koncentrera sig på elevens 

behov av stöd. Målen formuleras under rubriken behov som relaterade till elevens brist på 

förmågor (Andreasson & Carlsson, 2009). Forskare (Andreasson & Carlsson, 2009, Isaksson, 

2007) har sett att färdighetsträning är en av de vanligaste formuleringarna under rubriken behov 

i åtgärdsprogram. Vi har sett i våra resultat att det skrivs in som ett behov, fast i vår studie är 

det inte det vanligast förekommande.  

6.9. Tema 6: Stöd från vuxen 

Under denna rubrik beskrivs eleven vara i behov av vuxenstöd för att komma tillrätta med sina 

svårigheter.  
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Figur 6. 

  

“Melker har en i perioder hög skolfrånvaro vilket gör att han får sämre förutsättningar att nå upp 

till kunskapskraven för kursen. När han är i skolan så behöver han mycket vuxenstöd för att 

kunna fokusera på sitt skolarbete. Trots vuxenstöd är det svårt att få honom villig att arbeta. Han 

är till viss del intressestyrd. Melker jagar lätt upp sig om han känner sig pressad, detta kan 

framkalla panikattacker hos honom. ” (åp 52) 

  

Behöver få bekräftelse av en vuxen för att öka sitt självförtroende då det gäller skolarbetet.” [...]  

  

“Eleven har behov av vuxenstöd under hela dagen. Vid planering, igångsättning och vid avslut 

av uppgiften. [...] “ (åp 5) 

  

“Eleven är i behov av särskilt vuxenstöd i alla former av undervisning. Eleven har generell 

språkstörning och stark inre oro vilket kräver förklaringar och information utifrån elevens 

kunskapsnivå. [...]” (åp 4) 

  

“[...]Han behöver också vuxenstöd på rasterna och i matsituationerna.” (åp 28) 
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“Vuxennärvaro är nödvändig som stöd för att upprätthålla påtagligt tydlig struktur i arbetet och 

med att tillrättalägga arbetsuppgifterna så det svarar upp emot Bibbis lärandevägar. [...] 

Vuxennärvaron är också nödvändig som “översättare” i alla de sociala situationer med sociala 

förtecken som Bibbi dagligen och stundligen hamnar i.” (åp 37) 

  

“Resurspersonen, hjälp-jaget, har funktionen av “personligt stöd/vägledning/förhandling direkt i 

situation” personligt stöd för att kunna avbryta konflikter under uppsegling, minska 

stresspåslag, stödja i att upprätthålla och på sikt utöka koncentrationsperioderna för att 

möjliggöra lärande samt att matcha henne i arbete i klassrum eller enskilt.” (åp 40)  

  

“Eleven har ett stort behov av en vuxen som är närvarande hela tiden både för 

klassrumssituationer, när Beata arbetar i grupprummet, vid raster samt alla förflyttningar.” (åp 

41) 

  

Under detta tema framkommer det under rubriken behov att det föreslås att en vuxen skall vara 

närvarande eller tillsammans med eleven under skoldagen, vilket också Andreasson och 

Carlsson (2009) Isaksson (et al. 2007) och Lutz (2013) anger är en vanlig stödinsats. De behov 

som skrivs i åtgärdsprogrammen kan tolkas som en åtgärd. Forskarna ger exempel på åtgärder: 

“Gösta ska ha vuxenstöd för att komma igång med arbetet och för att kunna hålla 

koncentrationen.” Detta exempel på åtgärd, kan liknas med vad som uttrycks under rubriken 

behov i citaten i tema 6, t.ex. “Eleven har behov av vuxenstöd under hela dagen. Vid planering, 

igångsättning och vid avslut av uppgiften. [...]” (åp 5) Enligt Skolverkets riktlinjer (2014 a) ska 

skolan i första hand ombesörja att lärmiljön kring eleven förändras för att underlätta och 

avhjälpa elevens behov av stöd.  Resultaten under tema 6 tyder på att man inte i första hand 

förändrar i lärmiljön, utan lägger ansvaret hos en vuxen.  

6.10. Tema 7: Enligt Skolverkets riktlinjer 

Under denna rubrik beskrivs inte eleven som bärare av svårigheter, i enlighet med 

Skolverkets riktlinjer. Elevens behov uttrycks sakligt, och dessa fokuserar på 

anpassningar i lärmiljön och inte att eleven ska anpassa sig till denna.  
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Figur 7.  

”Oscar har behov av en strukturerad miljö som är störningsfri. Han behöver även stöttning i det 

sociala samspelet. Oscar får hjälp med att organisera sin skoldag, snabb och tät återkoppling 

samt tillgång till tekniska hjälpmedel. Oscar behöver jobba i korta arbetspass.[...]” (åp 10) 

“[...]Ludvig är i behov av assistent/lärare under hela dagen (skoltid/fritids). Är i behov av 

kontinuitet och ett tydligt förhållningssätt. Ludvig har behov av att jobba enskilt och i liten 

grupp. Ludvig behöver struktur. Ludvig behöver ett individuellt schema. Behöver varierande 

utmanande arbetsuppgifter. Ludvig behöver anpassat material. Chromebooks.” (åp 65) 

I en minoritet av åtgärdsprogrammen fann vi att elevens behov under rubriken behov uttrycktes 

i enlighet med Skolverkets riktlinjer (Skolverket, 2014 a, b). Behoven i dessa åtgärdsprogram 

koncentreras till att beskriva vad eleven behöver i lärmiljön. En tolkning av detta resultat skulle 

kunna vara att åtgärdsprogrammen från de skolor som uttrycker sig så här, har ett nära 

samarbete mellan den specialpedagogiska verksamheten och pedagogiska 

verksamheten.  Enkelt formulerade dokument kan visa på en välfungerande verksamhet 

(Persson, 2004).  

6.11. Utanför teman 

Här presenteras något som vi valt att kalla utanför teman. Vi har valt att ta med detta stycke i 

vårt resultat, då vi vill tydliggöra att det har förekommit mer relationella behovsformuleringar 

som syftar till anpassning av lärmiljön, utöver de behovsformuleringar som skrivs i enlighet 

med Skolverkets riktlinjer. Dock har dessa behovsformuleringar inte enbart utgjorts av 
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lärmiljörelaterade behov, utan förekommit tillsammans med individburna svårigheter i 15,4 

procent av åtgärdsprogrammen.  

  

 

Figur 8. 

  

Citat:  

“Eleven har svårigheter att arbeta självständigt och upprätthålla fokus på skolarbetet. Det 

innebär att eleven är i behov av en lugn miljö, korta arbetspass och mycket vuxenstöd [...]” (åp 

6)  

  

“Eleven har behov av en lugn och trygg miljö runtomkring sig där eleven inte känner sig 

stressad för att begränsa de situationer då eleven stammar. [...]”(åp 3)  

  

De citerade behovsformuleringarna visar att man har utgått från elevens svårighet och behöver 

därför göra förändringar i lärmiljön, i syfte att korrigera och komma tillrätta med 

elevens brister. Utanför temat visar alltså de fall där individuella svårigheter och behov av 

ändring i lärmiljön förekommer tillsammans.  
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6.12. Sammanfattande resultat 

Utifrån vår frågeställning, vilka formuleringar som förekommer under rubriken behov i 

åtgärdsprogram, finner vi vid vår analys sju olika teman, enligt resultatet vi har redovisat ovan. 

Dessa representerar de vanligast förekommande formuleringarna i våra insamlade 

åtgärdsprogram. Majoriteten av alla 65 åtgärdsprogram formulerar elevens behov som elevens 

svårighet. I 7,7 procent av dokumenten beskrivs behoven i enlighet med Skolverkets riktlinjer. 

Svårigheterna plockas i många fall ur en kontext, d.v.s., det beskrivna problemet blir inte 

bundet till en specifik situation, utan blir genom behovsformuleringen en individuell egenskap 

hos eleven. Detta resulterar i förlängningen att när elevens svårigheter beskrivs i ett kontextlöst 

sammanhang, tas sällan relationella aspekter på grupp- och organisationsnivå upp (Andreasson 

& Carlsson, 2009). Lgr 11 gör gällande att skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov. Vårt resultat pekar på att skolor i många fall inte beskriver elevers 

behov av anpassning i lärmiljön. De nationella riktlinjer som skolan har att följa är väldigt 

tydliga med att åtgärdsprogrammen inte ska innehålla en beskrivning av svårigheter eller 

diagnoser. Fokus ska ligga på elevens behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014 a, b), men i 

endast en fjärdedel av behovsformuleringarna beskrivs någon form av anpassning i lärmiljön 

(se utanför tema). När åtgärdsprogrammet skrivs utifrån ett medicinsk/diagnostiskt perspektiv 

kan det påverka elevens identitet och hur den ser på sig själv. När detta perspektiv råder i 

skolans kultur kan konsekvensen bli att eleven riskerar att behandlas utifrån förväntade 

egenskaper, tillhörande karakteristika för diagnosen, inte elevens individuella egenskaper (Asp-

Onsjö, 2008). Utifrån de fraser och formuleringar som vi har tematiserat kan vi se att skolor 

ibland genom sina behovsformuleringar tillskriver eleven vissa epitet, som t ex 

koncentrationssvårigheter, trots att eleven i en annan kontext inte alls har svårigheter att 

koncentrera sig (Asp-Onsjö, 2008). Vi kan också se exempel på hur skolan genom sina 

språkhandlingar i behovsformuleringar beskriver elevens avsaknad av önskvärda egenskaper, 

alltså hur han/hon skiljer sig från idealeleven (Andreasson & Carlsson, 2009). Ett exempel 

utifrån vårt resultat kan visa på detta: “Eleven är i behov av särskilt stöd när det gäller beteende 

i skolsituationen, att följa skolans regler, att lyssna på och respektera vuxnas instruktioner”. (åp 

1) Exemplet visar dessutom på en sammanblandning av mål och behov, och behovet är att 

eleven ska förändra sig. 
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Vi har vidare sett exempel att det skolspråk som används vid behovsformuleringar skulle kunna 

tyda på att den som har upprättat åtgärdsprogrammet inte är medveten hur språket påverkar 

individen, när de beskriver eleven. Följande citat skulle kunna tyda på en sådan omedvetenhet:  

”Felix koncentrationsförmåga, stresskänslighet och sociala tillkortakommanden är de 

övergripande faktorer som främst sätter gränser för hans fungerande/lärande i skolan [...]” (åp 

37). 

Vårt resultat utifrån vår frågeställning om huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer 2014, 

visar att dessa inte har fått något genomslag i praktiken. Eftersom svårigheter skrivs under 

rubriken behov, kan vi dra en försiktig slutsats att antingen följer skolor råden från före 2014 

(Skolverket, 2013) där det står: “Inledningsvis i åtgärdsprogrammet anges de svårigheter samt 

behov av särskilt stöd som eleven har ”, eller så är skolorna helt enkelt fast i ett kategoriskt 

perspektiv. Asp-Onsjö (2012) beskriver att allmänna råd inte följs i praktiken vid upprättande 

av åtgärdsprogram. En förklaring till detta kan vara att både lärare och skolor måste tolka dessa 

riktlinjer och handla utifrån tolkningen (Isaksson, et al. 2006). Lindqvist (2013) säger också att 

det lämnas stort tolkningsutrymme i åtgärdsprogram då dessa allmänna råd är vagt 

formulerade.  

Resultatet av våra undersökningar visar att man under behovsformuleringar har diagnostiska 

inslag, vilket Persson (2004) menar kan tyda på att den specialpedagogiska verksamheten är 

frånkopplad skolverksamheten.   

En avslutande sammanfattning visar att formuleringar i de åtgärdsprogram vi har analyserat till 

majoriteten inte överensstämmer med Skolverkets riktlinjer. 

6.13. Teoretisk tolkning 

Det relationella och kategoriska perspektivet har varit våra teoretiska utgångspunkter vid 

systematisering och analys av data. Vårt resultat visar att 92,3 procent av 

behovsformuleringarna beskrivs utifrån ett kategoriskt perspektiv, då det i dessa fall utgörs av 

beskrivningar av elevens svårigheter. I tema ett till fyra beskrivs elevens behov som diagnos, 

oönskat beteende, personliga egenskaper, sociala svårigheter, oreflekterade, informella, 

beskrivna svårigheter och utredning. Dessa formuleringar förekommer under rubriken elevens 

behov. Dessa skolsvårigheter är knutna till individen i enlighet med det kategoriska 



 

50 

perspektivet (Ahlberg, 2013). I tema fem uttrycks behov som att kunna/läromål, d.v.s. ansvaret 

läggs hos eleven att tillgodogöra sig ämnesspecifika kunskaper. I tema sex anges vuxennärvaro 

som behov för att komma tillrätta med elevens beskrivna svårigheter. Tema ett till sex 

representerar behovsformuleringar i enlighet med det kategoriska perspektivet. Ahlberg 

förklarar att det kategoriska och relationella perspektivet är idealtyper som förekommer inom 

det specialpedagogiska forskningsfältet, men inte i verkligheten. Dock pekar våra resultat på att 

idealtypen kategoriskt perspektiv nästintill förekommer i sin renodlade form, då 97 procent av 

behovsformuleringarna gör eleven till problembärare. Vidare förklarar Ahlberg (2013) att man 

genom att identifiera idealtypen i verksamheten, kan uppmärksamma vilket perspektiv som 

råder.  

Det relationella perspektivet kan komma att representera resultatet på tema 7, att behov skrivs i 

enlighet med skolverkets riktlinjer (Skolverket 2014 a; Skolverket b) och där elevens 

svårigheter inte beskrivs. Elevens stödbehov uttrycks sakligt och behoven syftar till vad eleven 

behöver få förändrat i lärmiljön. Ur ett relationellt perspektiv kan specialpedagogik som verkar 

ur detta synsätt lägga sina stödjande insatser i lärmiljön (Ahlberg, 2013).   

6.14. Slutsatser 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att undersökta skolor i de allra flesta fallen ser på 

skolsvårigheter utifrån ett kategoriskt perspektiv, då de formulerade behoven i merparten av 

åtgärdsprogrammen lierar med ett medicinskt/diagnostiskt synsätt, d.v.s., de tillskriver eleven 

svårigheter och ser dessa som orsak till de skolproblem som uppstår, vilket leder till att 

lärmiljön, den kontext som omger eleven i skolan inte beaktas. Vidare drar vi slutsatsen att 

skolor inte följer Skolverkets riktlinjer från 2014, där det uttrycks att diagnoser eller svårigheter 

som eleven kan tänkas ha inte får skrivas fram i åtgärdsprogrammet utan att skolor fortfarande 

följer de gamla råden som gavs ut före 2014, där det beskrevs att elevens svårigheter skulle 

beskrivas. Detta kan bidra till ytterligare en slutsats, att statliga direktiv och styrningsmedel har 

svårt att få genomslag i praktiken. 
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7. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I detta kapitel summerar och diskuterar vi resultatet av vår studie. Dessutom diskuterar vi kring 

metod, teori, tillämpning av studien samt ger förslag till fortsatt forskning inom området.  

7.1. Diskussion av resultaten 

Vårt syfte med vårt examensarbete har varit att undersöka hur skolor formulerar elevens behov 

under rubriken behov i åtgärdsprogram, men också undersöka om skolor följer Skolverkets 

(2014 a; b) riktlinjer vid upprättandet, vilka gör gällande att elevens svårigheter inte ska skrivas 

ner i åtgärdsprogrammens behovsformulering. I skolan råder ett kategoriskt synsätt på 

svårigheter som eleven befinner sig i, och att många skolor utgår ifrån ett 

medicinskt/diagnostiskt perspektiv när de beskriver elevens svårigheter. Detta yttrar sig också i 

dokument som skolan upprättar, vilket vår studie bekräftar, genom de formuleringar som 

framkommit i våra teman (Andreasson & Carlsson 2009; Asp-Onsjö 2008; Hjörne & Säljö 

2014). Majoriteten av formuleringarna i vår studie överensstämmer inte med Skolverkets 

riktlinjer från 2014, eftersom det i över 92,3 procent av behovsformuleringarna förekommer 

skildringar av svårigheter eller brister hos eleven. Våra resultat hade på intet sätt varit 

överraskande om vår studie gjorts före 2014 eftersom tidigare forskning kommit fram till att det 

rådde ett kategoriskt synsätt vid dokumentation i skolan. Den forskningen berör dock tiden 

innan Skolverkets riktlinjer från 2014 började gälla, och någon nyare forskning, förutom vår 

egen i ämnet, har varit svår att finna. Så trots Skolverkets försök, enligt vår förståelse, att 

implementera ett mer relationellt förhållningssätt vid upprättande av åtgärdsprogram och dess 

behovsformuleringar, har dessa inte fått fullt genomslag i praktiken under de snart tre år som 

dessa nya riktlinjer har hunnit gälla. Detta är viktigt att beakta, därför att Skolverket har gjort 

ett allvarligt försöka att ändra perspektiv i skolan, men detta har inte fått genomslag. Skolverket 

(2014 b) ger enkla och konkreta exempel på hur behov kan och bör formuleras, men utifrån 

vårt resultat kan endast en liten andel av de som upprättat våra undersökta åtgärdsprogram, 

tolkas ha beaktat dessa råd. En fråga som inställer sig; beaktas Skolverkets styrdokument i 

skolans verksamhet? Statliga direktiv har svårigheter att få genomslag och följas i praktiken, 

visar forskning (Asp-Onsjö 2013; Isaksson 2007; Lindqvist 2013), vilket vårt resultat bekräftar. 

Anledningen till detta kan bland annat vara att skolans personal lämnas ett stort 

tolkningsutrymme när de försöker tolka styrdokumenten, och att man fokuserar hur mallar ska 

se ut till sin form, istället för att fokusera på innehållet. Dock gör Examensförordningen (SFS 
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2007:638) gällande att specialpedagogen ska ha kompetensen att utarbeta åtgärdsprogram och 

utveckla verksamhet och lärmiljöer. I enlighet med det relationella perspektivet ses det som 

hela skolans ansvar att stödja elever i behov av särskilt stöd. Därför måste också hela skolan 

tillsammans tolka Skolverkets riktlinjer för att på detta sätt skapa en gemensam grundsyn för att 

påverka det institutionella språket mot ett relationellt förhållningssätt. Då skapas också 

förutsättningar för att bryta gamla kategoriska diskurser och tankegångar (Lindqvist, 2013). 

Därtill förklaras att specialpedagogen ska identifiera sina behov av att ytterligare kunskap och 

fortlöpande utveckla sin kompetens. Är dock den specialpedagogiska verksamheten 

frånkopplad den övriga skolverksamheten, vilket våra resultat enligt forskning kan tyda på 

(Asp-Onsjö 2006; Persson 2004), hjälper den enskilde specialpedagogens goda förmågor föga, 

vad gäller tolkning av styrdokument och relationella behovsformuleringar i åtgärdsprogram. 

Beträffande de sju vanligaste behovsformuleringarna som har framkommit i vårt resultat, går 

flera att finna i enlighet med tidigare forskning. Vi, precis som Andreasson och Carlsson 

(2009), ser att färdighetsträning där behov och mål sammanblandas förekommer som behov. 

Även vuxennärvaro i form av ett “hjälp-jag” (åp 40) utgör ett behov, då i syfte att komma 

tillrätta med elevens svårigheter. Enligt författarna Andreasson och Carlsson (2009) och Lutz 

(2013) ser man att det kategoriska perspektivet föreslår åtgärder till eleven i form av 

speciallärare/specialpedagog där eleven plockas ur sitt sammanhang för att man ska komma 

tillrätta med elevens svårigheter. När behovet ensidigt uttrycks som att eleven är i behov av 

stöd av vuxen för att klara sin skoldag och komma tillrätta med sina tillkortakommanden, anser 

vi att konsekvensen inte blir att “alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja 

elever som är i behov av särskilt stöd” (LGR 11), vilket också det kan tolkas som en styrning 

från Skolverket i riktning mot ett relationellt förhållningssätt. 

I vår studie av behovsformuleringar har ett tema som innehåller onyanserat tyckande om 

elevens situation i skolan framkommit. Tyckande uttrycker att det är elevens personliga 

egenskaper som är orsak till problemet. Formuleringar som skrivs fram ger intryck av att vara 

endast en persons åsikt och den som har skrivit åtgärdsprogrammet gör sig till företrädare för 

hela skolans syn på individen. Språket i dessa behovsformuleringar präglas av en maktrelation 

som uttrycks i språkbruket. Helldin och Sahlin (2010) beskriver vikten av att lärare är 

medvetna om vilken makt denna genom sina språkliga handlingar har. Assarsson (2010) 

förmedlar att läraren ska främja elevens personliga utveckling och stödja dem. Därför kan 
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behov som uttrycks genom oreflekterat tyckande, visa på en omedvetenhet hos läraren kring 

detta.  

Litteratur i ämnet (Ahlberg 2013; Andreasson & Carlsson 2009; Hjörne & Säljö 2014; 

Skolverket 2014 a; Skolverket 2014  b) visar hur elever kategoriseras och diagnostiseras och 

hur elevers egenskaper och beteenden bedöms, något som också framkommit i vårt resultat, 

och hur detta kan ha en negativ inverkan på elevens självbild och hur omgivningen uppfattar 

eleven. Skolverket (2014 a; b) gör gällande att den självbild som eleven kan få genom 

formuleringar som förekommer i ett åtgärdsprogram, kan följa eleven genom hela livet. Vi 

finner det anmärkningsvärt att skolor inte verkar ha kännedom om eller tar hänsyn till detta 

faktum, utan fortsätter att bedöma och förlägga skolsvårigheter som uppstår till individen, trots 

att riktlinjernas intentioner är andra. Samtidigt som historien visar på att det kategoriska 

synsättet på svårigheter i skolan har ett starkt fäste som tillsynes är svårt att upplösa. Westling 

Allodi (2016) problematiserar dock att man i Sverige, till skillnad mot skolsystem i andra 

länder, uppvisar en rädsla i att kategorisera elever.  Hon menar att polariseringen utifrån det 

relationella och kategoriska perspektivet bidragit till att det kan ha skapats ett motstånd i att 

benämna elevens behov. Hon förklarar att kategoriseringar kan bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för att kunna erbjuda specifika insatser och förebygga svårigheter hos vissa 

grupper av elever. Denna rädsla för kategorisering som Westling Allodi (2016) beskriver, kan 

inte vår studie bekräfta, då vi i vårt resultat ser flera exempel på kategorisering och beskrivning 

av individburna svårigheter uttryckta som behov. Ahlberg (2013) förklarar det som att det 

relationella perspektivet är något som skolor ska sträva efter. Vi ställer oss frågande till hur 

Westling Allodi ska komma bort från det faktum att människor med samma diagnos eller 

funktionsnedsättning inte har likadana pedagogiska behov av stöd, utan att dessa är högst 

individuella. Samtidigt saknar vi en problematisering gällande hur en eventuell kategorisering 

ska undvika att ha en identitetsskapande effekt på eleverna. Westling Allodi menar att man 

ignorerar eventuella svårigheter som eleven har, t ex funktionsnedsättning genom att bara se till 

den omgivande miljön som orsak till svårigheten. Vi undrar vilken skillnad det gör för eleven 

att fokusera på dess eventuella svårigheter när vi i skolan endast har möjlighet att påverka 

lärmiljön, och inte förändra den enskilda individen. 

Vi kan se problematiken med en alltför ensidig dragning åt det relationella perspektivet, i den 

meningen att elevens behov kan bli luddigt formulerade, och i den bemärkelsen att 

styrdokumenten likaså blivit vagt formulerade, som en konsekvens av rädslan över att skriva 
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ner svårigheter hos eleven. Trots Skolverkets råd om att inte skriva ner elevens svårigheter 

under rubriken behov, i enlighet med det relationella perspektivet, så lämnar dessa ändå alltför 

stort tolkningsutrymme och medför att de behov som skrivs ned ändå tar sin utgångspunkt i att 

det är individens svårigheter som ger upphov till stödbehovet, trots att individens svårigheter 

inte direkt skrivs ned.  Därför håller vi med Lindqvist (2013) som påtalar vikten av att man 

tillsammans i skolan tolkar och reflekterar kring styrdokumentens innehåll. Här menar vi att 

specialpedagogen har en viktig roll i detta arbete. Dessutom menar vi att Skolverket i sina 

styrdokument måste vara än tydligare. Dilemmat, med åtgärdsprogram i sig, är att man mellan 

raderna i behovsformuleringar som är skrivna i enlighet med Skolverkets riktlinjer, kan tolka 

svårigheter knutna till eleven. Elevens självbild blir formad av dokumentationens oförsiktiga 

formuleringar, trots att vi vet att dessa ordval påverkar elevens identitetsbygge. Vi menar att 

ännu mer koncisa behovsformuleringar kring enbart lärmiljön kan bidra till att 

åtgärdsprogrammet blir det pedagogiska verktyg som det är tänkt att vara (Skolverket 2014 a). 

När formuleringarna under behovsrubriken endast beskriver vad i lärmiljön som behöver rättas 

till, bidrar det i enlighet med det sociokulturella perspektivet, till att samtalet som föregår och 

förekommer vid upprättandet av åtgärdsprogrammet, kommer att riktas mot lärmiljön, istället 

för mot brister hos eleven (Säljö, 2014).  

Ahlberg (2013) och Säljö (2014) beskriver hur forskaren kan få syn på vilket förhållningssätt 

som råder i en skolkultur, genom att granska dess dokument. Vårt resultat visar att många 

behovsformuleringar i vår studie har diagnostiska inslag, vilket Persson (2004) menar kan tyda 

på att den specialpedagogiska verksamheten är frånkopplad den övriga skolverksamheten. Vi 

anser, att specialpedagogen, med sin relationella kompetens bör vara ambassadör för barnen i 

fråga, genom att se skolsvårigheter i en kontext och i möte med den omgivande lärmiljön. 

Skolverket (2014 a; b) förklarar att man i första hand ska se till att genomföra förändringar i 

lärmiljön när en elev befinner sig i skolsvårigheter. Vårt resultat visar att 7,7 procent av 

behovsformuleringarna följer Skolverkets riktlinjer och fokuserar lärmiljön. Övriga 92,3 

procent skriver ned elevens svårigheter under rubriken behov. Av dessa 92,3 procent är det 

endast 15,4 procent som jämte en beskriven individuell svårighet, ger något exempel på vad 

eleven behöver få förändrat i lärmiljön. När skoldokumentationen så ensidigt fokuserar på 

elevens tillkortakommanden, istället för att fokusera på vilka behov av förändringar i lärmiljön 

som eleven behöver, menar vi att åtgärdsprogrammets funktion som underlag för pedagogiska 

diskussioner i arbetslaget marginaliseras. Samtalen kring barnet fokuserar på svårigheterna, inte 

möjligheterna som finns med att göra förändringar i lärmiljön. Enligt det sociokulturella 
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perspektivet kan dessa samtal i sig underblåsa det kategoriska förhållningssättet i 

verksamheten, och ett relationellt förhållningssätt har svårt att ta sig in. Vi är av åsikten att 

specialpedagogen har ett ansvar, också som företrädare för det sociokulturella perspektivet. I 

skolan kan specialpedagogen bidra till att skapa en medvetenhet om vad forskningen (Asp-

Onsjö 2006; Säljö 2014) säger om språket och samtalen som omger eleven. Det är den 

specifika språkpraktiken som skapar en föreställning om vad som är en sanning, och därför 

enligt det sociokulturella perspektivet, skapar en verklighet hos eleven.  

När skolan förlägger problematiken hos eleven och när behoven utelämnas eller uttrycks vagt, 

eller helt enkelt utgörs av annat än behov, frånsäger sig skolan per automatik ansvaret att möta 

elevens faktiska behov och det blir det i sin tur svårt att åtgärda något annat än just eleven.  

Om det relationella perspektivet inte endast utgjort en teoretisk idealtyp (Ahlberg 2013), utan 

återfunnits i sin renodlade form i skolan, hade man genom perspektivet kunnat ifrågasätta om 

ett åtgärdsprogram för varje elev verkligen är nödvändigt, eller om ett åtgärdsprogram riktat 

mot lärmiljön i syfte att möta elevens behov, skulle vara lämpligare. Detta eftersom det, enligt 

vår studie, är svårt för skolor att formulera vilket behov av stöd eleven behöver i lärmiljön, trots 

Skolverkets senaste styrdokument.   

7.2. Metoddiskussion 

I förhoppning om att få ett svar på hur verkligheten ser ut, rörande behovsformuleringar i 

åtgärdsprogram och huruvida de skrivs i enlighet med Skolverkets riktlinjer från 2014, valde vi 

en kvalitativ innehållsanalys av dokument. Vår studie har ett hermeneutiskt angreppssätt, vilket 

betyder att vi har tolkat dokumenten utifrån vår egen erfarenhet, något som är godtagbart enligt 

Bryman (2011). Bryman menar dock att det kan påverka vår objektivitet och vårt angreppssätt, 

vilket vi anser var ofrånkomligt, men dock inte problematiskt, för studiens resultat. Detta för att 

vi till hjälp vid vår analys har utgått från två inom specialpedagogiken teoretiska idealtyper, för 

att kategorisera och tematisera våra insamlade data. Det relationella och det kategoriska 

perspektivet har hjälpt oss i vår subjektivitet och riktat vår blick på vårt material med dessa 

glasögon på oss. 

Vid kategoriserings- och tematiseringsprocessen blev vi tvungna att göra vissa avgränsningar 

med hänsyn till att omfattningen på rapporten hade blivit ohanterlig. Vi studerade 

behovsformuleringarna som utkristalliserats i teman, var för sig, trots att dessa teman förekom 
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sida vid sida i flera åtgärdsprogram. Vårt syfte har varit att finna svar på vilka formuleringar 

som framskrivs, inte om de förekommer tillsammans eller ej.  

När vi begärde ut 10 åtgärdsprogram från skolorna, kan dessa ha blivit “handplockade” och 

utgöra de “bättre” åtgärdsprogrammen på skolan, och speciellt utvalda ifrån den person som 

samlat ihop dessa. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet. Hade vi istället begärt ut samtliga 

åtgärdsprogram i årskurs 4-6 från respektive skola, hade omfattningen kunnat bli ohanterlig. 

Dessutom valde vi tio åtgärdsprogram från flera olika skolor runtom i hela Sverige, just för att 

få en bredd och variation i underlaget, men också för att det är det antalet dokument som en 

myndighet är skyldiga att lämna ut utan att begära brevporto. Nu visade det sig att det var flera 

skolor som inte skickade så många som tio åtgärdsprogram, helt enkelt för att de inte hade så 

många.  

7.3. Tillämpning 

En praktiskt tillämpning för den yrkesverksamma specialpedagogen är att denna studie i sin 

blygsamhet visar på att det existerar ett övervägande kategoriskt perspektiv ute på skolor i 

Sverige. Genom att som specialpedagog vara medveten om det faktumet, och vara medveten 

om de svårigheter som uppstår i samband med upprättandet av åtgärdsprogram, kan denne 

arbeta förebyggande med detta för att i långa loppet implementera ett relationellt perspektiv i 

verksamheten. Med specialpedagogens kunskap om styrdokument och det regelverk som 

omger skolverksamhetens särskilda stöd, kan han/hon vara den som förmedlar kunskap och 

förtydligar de ibland snåriga regler som finns kring denna procedur. Specialpedagogen kan 

förtydliga riktlinjer och hur man ska tolka dessa, inte minst med tanke på hur språket i dessa 

påverkar individen det handlar om. Att i åtgärdsprogram uttrycka sig godtyckligt, oreflekterat 

och otydligt påverkar eleven mer än vad skol-Sverige (enligt våra rön) ger intryck av att vara 

medvetna om. Studien är viktig för att den visar på hur det fortfarande råder en kategorisk 

språkdiskurs. Är man som specialpedagog medveten om detta och hur denna språkdiskurs 

upprätthålls, kan man i skolverksamheten lyfta språkets betydelse, och vad det i förlängningen 

gör med elevernas kunskapsutveckling och identitet. Vår studie är betydande eftersom den kan 

klargöra och förtydliga för specialpedagoger vikten av att arbeta in en professionell rutin kring 

upprättandet av åtgärdsprogram och vara den som ser till att hela skolan förstår och använder 

åtgärdsprogram som de pedagogiska verktyg de är menade att vara. Det slutgiltiga syftet är att 

implementera ett relationellt förhållningssätt och i förlängningen: relationellt formulerade 

åtgärdsprogram.  
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7.4. Fortsatt forskning 

Vad gäller studiens implikationer för fortsatt forskning finns det enligt vår uppfattning flera 

alternativ. Att analysera hur behov och åtgärdsformuleringar korrelerar med varandra, genom 

att kombinera intervjuer och dokumentstudier se om man kan hitta någon skoldiskurs/kultur 

och som en följd av det sluta sig till någon kvalitet på den specialpedagogiska 

verksamheten, och även om den arbetar sammanflätat med skolverksamheten. Ett intressant 

forskningsområde vore att analysera hur och varför det blir en så stor diskrepans mellan hur 

Skolverket menar och hur skolor tolkar detta, och vidare om skolor tolkar. Om man fann denna 

faktor skulle Skolverket kunna förtydliga sina råd, eller se vad är det i riktlinjerna som skapar 

otydligheter i åtgärdsprogrammen. 
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9. BILAGA 

Bilaga 1 

  

Till Rektor på …………….. 

  

Vi är studenter på specialpedagogprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Vi ska skriva vårt 

examensarbete som syftar till att analysera elevers åtgärdsprogram, och ni är en av 8 

slumpvalda skolor i Sverige som vi kontaktar och begär ut offentliga dokument från. 

  

Med anledning av detta ber vi nu vänligen om 10 anonymiserade åtgärdsprogram från 

slumpmässigt utvalda elever i årskurs 4-6. 

  

Skicka till: 

Sofia Zäll Carlsson 

Törnskatevägen 2 

231 70 Anderslöv 

  

Tack på förhand för hjälpen! 

  

Med vänlig hälsning, 

Sofia Zäll Carlsson   Malin Sundqvist 

    


