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1 Inledning 
 
Det är lätt att hitta vad som är fel. I skolans värld har det av tradition fokuserats på vad som är 
problemet. Temple Grandin, doktor i veterinärvetenskap vid Colorado State University i USA 
med diagnosen autism, säger att det var tur att hon under sin skolgång träffade på pedagoger 
som uppdagade hennes förmågor annars hade hon hamnat på institution. ”Mr Carlock brydde 
sig inte om alla etiketter som man hade satt på mig utan han såg bara min underliggande 
begåvning.” (Grandin & Scariano, 1986, s.76). Denna kvalitativa studie vill uppmärksamma 
vikten av att använda sig av elevers förmågor, att se elevernas olikheter som styrkor och inte 
som brister eller som Öhlmér (2001) skriver se barn som behöver mer för vad de är nämligen 
”barn med sina särskilda styrkor” (s. 24). 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Inom skolan behöver vi bli lika duktiga på att se elevernas positiva sidor som att se deras 
negativa. Våra funderingar rör sig kring hur pedagoger på bästa sätt skall kunna stödja elever i 
behov av särskilt stöd. Pedagoger skall sträva mot att stödja eleven, inte invänta tester, 
utredningar och diagnoser innan insatser görs. Det behövs kanske inte alltid diagnoser? En av 
oss har gått en grundkurs i salutogent tänkande, vilket inspirerade oss båda till fortsatta 
litteraturstudier i ämnet. Antonovsky (2003) menar att det är viktigt att inte ställa problemen i 
centrum, uppmärksamheten skall riktas mot det som fungerar, förmågorna. Efter att ha läst 
Antonovskys teori om salutogenes undrar vi om pedagogerna, genom att ha den salutogena 
infallsvinkeln, kan arbeta utifrån elevernas bästa utan att de blivit diagnostiserade. Vi tror att 
det är viktigt för elever att ha, som Antonovsky (2003) säger, en känsla av sammanhang, 
KASAM. Förstår de inte sammanhanget i skolan finns risken att de tappar motivationen för 
skolarbetet. 
 
Men det är inte enbart KASAM som är viktigt för elevers lärande och vilja att lära sig, även 
andra faktorer spelar in. En helhetssyn på eleven och dennes lärande är av största vikt. 
Lärande och hälsa hänger samman och påverkas av samma beståndsdelar. Eleven måste må 
bra för att kunna lära sig samtidigt som en bra miljö för lärande verkar för en bättre hälsa 
(Regeringens prop. 2001/02:14). Antonovsky (2003) menar att ju fler av de friskhetsfaktorer, 
som till exempel social kompetens, positivt självförtroende och självständighet eleven 
besitter, desto lättare har eleven att klara av skolan och livet. 
 
I läroplanen, Lpo94, (Utbildningsdepartementet, 1998) skrivs det mycket om förmåga. Bland 
annat kan man läsa att ”Skolan skall sträva efter att varje elev … utvecklar tillit till sin egen 
förmåga” (s. 11). Det krävs av pedagogerna att de ska kunna skapa en skola där alla elever, 
utifrån sina egna förutsättningar, får framstå som resurser (SOU 1999:63). 
 
Förskolan har, enligt tradition, ett förhållningssätt där barnets förmågor fokuseras, att 
förstärka när barnet gör rätt istället för att påpeka när något är fel. Fröbels (1826/1995) 
ledande tanke var att barnet i varje utvecklingsstadium måste få möjlighet att utveckla sina 
förmågor för att kunna utvecklas till en fullvärdig människa. Vår människosyn och 
förförståelse utgår ifrån detta, att varje individ växer och utvecklas med hjälp av att deras 
förmågor stärks. Juul (1995) och Nissen (1979) anser att människan har mer lust att utvecklas 
och lära om hon har en positiv syn på och tilltro till sig själv och sin omvärld. Om fokusering 
sker på det negativa förstärks hopplösheten och då minskar möjligheten till positiv utveckling 
och lärande.  
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Skolsvårigheter kan ses ur två olika perspektiv. Det relationella, där interaktionen i skolan 
anses viktig och där eleven ses i svårigheter, samt det kategoriska, där problemen anses 
komma från eleven och där eleven ses med svårigheter (Liljegren, 2000; Persson, 2001). Vi 
har för avsikt att återkomma till dessa begrepp senare i uppsatsen. Både i vårt dagliga arbete 
och i arbetet med uppsatsen försöker vi tänka enligt det salutogena perspektivet, vilket inte 
alltid är helt enkelt. 
 
Traditionellt finner man, enligt Persson (2001), den specialpedagogiska verksamheten inom 
det kategoriska perspektivet, något som till stor del gäller även idag. Detta trots att 
styrdokumenten hävdar att verksamheten skall anpassas till alla elever (Regeringens prop. 
1999/2000:135; SOU,1999:63; Utbildningsdepartementet, 1998). Även Börjesson (1997) 
menar att specialpedagogikens främsta uppgift har varit att identifiera avvikelser, 
diagnostisera och normalisera enskilda elever för att på så sätt motivera särskild undervisning. 
 
Fröbel (1826/1995) beskrev i sina paragrafer vikten av att de vuxna skulle vara goda 
förebilder för det växande barnet. Han menade också att barnen skulle få möjlighet att 
utveckla sina förmågor samt att kunna känna sig som resurser i familjen och samhället. Även 
Juul (1995; 1998) menar att barnens personlighet, självkänsla och förmåga att lära är 
avhängig av om barnet möts av vuxna som ser och erkänner dem som viktiga personer och 
som samtidigt tar ansvar för relationens kvalitet. Juul (1995) anser vidare att barn redan då de 
föds är sociala och mänskliga varelser samt att de för att utveckla dessa förmågor endast 
behöver umgås med sociala och mänskliga vuxna.  Detta innebär att särskilda metoder blir 
överflödiga då det förhållningssätt den vuxne har är det som till slut är det viktigaste. Det är 
här vi måste börja. Antonovsky (2003) är inne på samma linje då han menar att individens 
KASAM och de begrepp som innefattas, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, är 
viktiga för att individen skall kunna möta svåra och stressande situationer på ett konstruktivt 
sätt. Vi anser att utan KASAM måste det bli helt omöjligt att kunna tillgodogöra sig kunskap. 
 
Vi vill fokusera på vikten av att inom specialpedagogiken ha en helhetssyn på eleven samt att 
det relationella perspektivet beaktas. Vi vill även verka för att hela elevens situation sätts i 
centrum. Antonovsky (2003) menar att det är viktigt att förstärka de salutogena faktorer som 
finns hos individen, i dennes familj och omgivning. 
 
Eftersom det enligt grundskoleförordningen, 5 kap. 1 §, (SFS 1994:1194) måste upprättas 
åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå målen i skolan vill vi se om vi i 
åtgärdsprogrammen kan hitta en helhetssyn på eleven och en salutogen infallsvinkel i dessa. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera om skolan tillvaratar elevens förmågor samt om de 
har en helhetssyn på eleven, även när åtgärdsprogram upprättas. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vi avser att uppnå syftet genom följande problemformulering: 
 

 Utgår pedagoger från elevernas förmågor då de upprättar åtgärdsprogram? Om så är 
fallet hur används dessa förmågor då åtgärder och metoder planeras? 
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1.4 Disposition 
 
Vårt arbete består av fyra delar. Den första delen behandlar litteratur samt tidigare forskning i 
ämnet. Andra delen utgörs av metod och tillvägagångssätt. Tredje delen utgörs av en 
dokumentstudie och analys rörande åtgärdsprogram upprättade i skolan. Som avslutning en 
diskussion och jämförelse mellan litteraturen och vårt analysresultat, här redovisas även våra 
egna reflektioner. 
 
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
De begrepp och uttryck som används i denna studie tolkas inte alltid på samma sätt. Hur de 
förstås beror på i vilka situationer och sammanhang de förekommer samt inom vilken 
profession de används. Vi har valt att här beskriva de begrepp och uttryck som är av betydelse 
för vår studie. 
 
Coping är hur individen på ett konstruktivt sätt hanterar stressituationer så att de inte blir 
problem (Hansson & Cederblad, 1995; Waad & Hult, 1998). 
 
Diagnos används inom flera olika områden. Vi har valt att stanna vid den medicinska och den 
pedagogiska betydelsen. Enligt Haug (1998) är en pedagogisk diagnos ett instrument för att 
bedöma om en elev är i behov av extra stöd i skolan och hur detta stöd skall se ut för att på 
bästa sätt hjälpa eleven. Den medicinska diagnosen är däremot en bestämning av ett 
sjukdomstillstånd (Egidius, 2002). 
 
Fröbel var en tysk pedagog (1782-1852) som startade allmän verksamhet för förskolebarn, 
med leken som pedagogiskt medel. Han öppnade kindergarten 1840. Efter hans död växte 
Fröbelrörelsen och spreds i den västerländska kulturvärlden och även till Sverige (Uddén, 
2001). Fröbel (1826/1995) ansåg att barn från den dag de föds skall respekteras och mötas 
som en egen individ och fritt få utveckla sina förmågor. 
 
Enligt illustrerad svensk ordbok (Molde, 1958) innebär ordet förmåga medfödd inneboende 
egenskap, medan det i Svenska akademiens (1998) ordlista, SAOL, står att ordet betyder 
duglighet. Vi har valt att i vårt arbete använda ordet förmåga som ett samlingsbegrepp för de 
positiva egenskaper eleverna innehar. 
 
Känsla av sammanhang, KASAM, innebär att individen har en förmåga och tilltro till sig själv 
samt att individen i viss mån kan förutsäga att ”… saker och ting kommer att gå så bra som 
man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 2003, s. 13). 
 
Normalisering enligt Börjesson (1997) är att omforma människor så att de passar in. Tideman 
(2000) menar att normalisering är en vilja att vara så lik som möjligt. I SAOL (1998) betyder 
ordet normalisera att göra normal, göra enhetlig. 
 
Patogenes är, enligt Antonovsky (2003), ohälsans uppkomst och enligt Egidius (2002) 
betyder ordet patogen sjukdomsalstrande. 
 
Ordet salutogenes kommer från latinets salus som betyder hälsa och från det grekiska ordet 
genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Professor Aron Antonovsky myntade begreppet 
salutogenes (Waad & Hult, 1998). Enligt Egidius (2002) betyder salutogen hälsofrämjande. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Det är inte lätt, menar Lahdenperä (1997), att ta tillvara elevers resurser från deras kulturella 
och sociala bakgrund, att hantera begåvning, förmåga, intressen, erfarenhet och värderingar i 
skolan. I litteraturgenomgången tar vi upp specialpedagogiska infallsvinklar samt vad 
forskare och författare anser om förhållningssätt och åtgärdsprogram. 
 
 
2.1 Specialpedagogiken 
 
Specialpedagogiken har en ganska kort historia. Under 1800-talet var det barnens kroppsliga 
hälsa som stod i centrum, många barn mådde fysiskt dåligt och de resurser som fanns 
behövdes inom detta område. När sedan dessa brister åtgärdats kunde skolan, i början på 
1900-talet, fokusera på barns psykiska hälsa. Olika mätverktyg och mallar som kunde jämföra 
elever och identifiera det avvikande började användas och det lades större vikt vid att 
pedagogerna skulle kunna skilja det avvikande från det normala (Palmblad, 1994). Dessa 
barnens avvikelser började få pedagogiska och medicinska namn, så att pedagogerna lättare 
kunde skilja på de olika svårigheter som eleverna hade. Efter det var inte steget till diagnoser 
särskilt långt. Under 1900-talet stärks denna kategoriserande syn på elevers svårigheter och 
det är nu som olika intelligenstest börjar ta form. Dessa tester och sorteringen av elevers 
avvikelser gjordes för elevernas bästa. Pedagoger och andra yrkeskategorier tyckte synd om 
de elever som inte kunde tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen (Tideman, 
Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004) och det var en av anledningarna till 
att elever med skolsvårigheter flyttades från den egna gruppen till olika slag av specialskolor 
och klasser (Palmblad, 1994). I slutet av 1960-talet flyttades enligt Pijl och van den Bos 
(1998) fokus från själva avvikelsen mot de svårigheter som uppstod i situationen kring elevers 
lärande. Pedagogerna tänkte nu mera på hur eleven hindrades i sitt lärande och mindre på 
själva avvikelsen, diagnosen. Det var elevens speciella behov av stöd och inte diagnosen som 
skulle bestämma undervisningens upplägg. 
 
Specialpedagogikens uppgift har av tradition varit att kategorisera och sortera olika 
avvikelser, att skilja det som är annorlunda från det som är normalt, samt att genom diverse 
åtgärder normalisera elever med skolsvårigheter så att de kunde återföras till sina vanliga 
klasser (Börjesson, 1997; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Men det som är 
normalt är enligt Tideman med flera (2004) inte det samma genom olika tider, det normala 
förändras efterhand som samhället utvecklas. Hur vi väljer att se på skillnaden normalt – 
avvikande beror på våra egna värderingar samt på de värderingar som förekommer i det 
samhälle vi lever. Det normala är både det som är vanligt och hur det bör vara, moraliskt sett. 
Vilka som skall anses vara annorlunda och avvikande blir på så sätt olika beroende på i vilken 
tid och i vilket samhälle eller kultur vi lever. Detta gör i sin tur att diagnoser och problem som 
elever kan ha i skolan också kommer att variera beroende på vilket synsätt skolans pedagoger 
har, hur de anser den normala situationen inom skolan bör vara (Börjesson, 1997; Tideman 
m.fl., 2004). Börjesson (1997) menar också att diagnoser, oftare än vi tror, har sin upprinnelse 
i den miljö och det sammanhang vari eleven befinner sig. 
 
Ofta är det så att skolsvårigheter hos eleven uppmärksammas av pedagogerna i skolan som 
sedan kontaktar de specialister som har fått i uppdrag av samhället att bestämma över vad 
som skall anses som normalt. Dessa professioner, ofta medicinska och psykologiska, 
definierar avvikelsen, diagnostiserar, föreslår åtgärder och lämnar sedan över till special-
pedagogiken för behandling och normalisering (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
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Enligt Pijl och van den Bos (1998) har specialpedagogikens mål länge varit att undervisa 
elever med olika svårigheter eller handikapp. De menar att ett första viktigt steg har varit att 
diagnostisera och klassificera eleverna. När eleven väl fått en diagnos blir det lättare att få 
extra resurser (Jakobsson, 2002; Liljegren, 2001) även om det i styrdokumenten står att alla 
elever har rätt till det stöd hon eller han behöver (Utbildningsdepartementet, 1998; SFS 
1985:1100) och att detta stöd bör ges inom ramen för den egna klassen (SFS 1994:1194). 
1994 antog Unescos internationella konferens en deklaration, Salamancadeklarationen, i 
vilken medlemsländerna beskriver sitt synsätt på hur barn i behov av särskilt stöd bör stödjas. 
Salamancadeklarationen talar om att undervisningen bör anpassas efter eleverna i en skola för 
alla barn, en skola där elevers olikheter ses som en tillgång. Den sunda pedagogiken… 
 

… utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 
måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 
fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska Unesco rådet, 2001, s. 
23). 

 
Det borde även enligt Haug (1998) vara viktigare med elevers likheter än med deras olikheter. 
Och även viktigare att ta reda på hur undervisningen bäst kan anpassas till alla elever, än att ta 
reda på enskilda elevers diagnos. På så sätt kommer en elevs diagnos att handla om hur 
undervisningen på bästa sätt kan genomföras inom ramen för den egna klassen. 
 
Redan på 1970-talet talades det i utredningen om skolans inre arbete, SIA, (SOU 1974:53) om 
vikten av att ha en helhetssyn på skolsvårigheter och att den specialpedagogiska metodiken 
skulle användas i hela skolans verksamhet. Vidare skrivs det om att skolans miljö måste ses 
över så att elevernas svårigheter i skolan blir så små som möjligt. 
 

Begreppet elever med skolsvårigheter kan i viss mån ersättas av begreppet skola med 
undervisningssvårigheter (SOU 1974:53, s. 126). 

 
För att på bästa sätt kunna anpassa skolans metodik till barn i behov av särskilt stöd ansågs 
det i SIA-utredningen att skolans personal borde ges fortbildning för att på så sätt kunna 
stärka specialpedagogiken inom skolans verksamhetsområde (SOU 1974:53). Liknande 
tankar finns i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, LUK 99, (SOU 1999:63). Här 
anses att skolans pedagoger skall få utbildning så att de kan möta alla elever samt att det är 
elevernas rättighet att få delta i undervisningen utifrån sina egna förmågor. För att kunna 
tillrättalägga undervisningen krävs det specialpedagogiska beslut vilket enligt Pijl och van 
den Bos (1998) kan ske utifrån två olika modeller. Antingen så grundar pedagogen sina beslut 
utifrån egna erfarenheter och värderingar eller så följs ett förutbestämt mönster där elevens 
problem formuleras och ett åtgärdsprogram upprättas, genomförs och utvärderas. I båda fallen 
krävs att pedagogen besitter både kunskap och sunt förnuft. Utvärderingarna av 
åtgärdsprogrammen kan ge möjlighet både till reflektioner och till att justera åtgärderna så att 
målen kan uppnås. Lahdenperä (1997) menar att en av orsakerna till att åtgärdsprogram 
inrättades var att få till stånd ett arbetssätt vilket hade som mål att problemen skulle lösas 
inom skolan. Eleven skulle inte särskiljas ifrån undervisningen. Besluten som tas när elever 
behöver särskild undervisning tas ofta ur pedagogernas erfarenheter, värderingar och 
pedagogiska kunskap. Pijl och van den Bos (1998) anser att dessa beslut ofta tas i osäkerhet 
och att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om detta. 
 

Special needs can only be met adequately if the professionals involved are aware that decisions 
often have to be made in uncertainty and if this uncertainty is handled in a responsible manner 
(Pijl & van den Bos, 1998, s. 115). 
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2.2 Åtgärdsprogram 
 
Som begrepp har åtgärdsprogram funnits sedan 1970-talet. I SIA-utredningen (SOU 1974:53) 
nämns åtgärdsprogram för första gången när det gäller skolan. En av anledningarna till att 
åtgärdsprogram skulle upprättas var att komma bort ifrån fokuseringen på elevens problem 
och istället flytta fokus till en helhetssyn på eleven. SIA-utredningen talade om att skolans 
hela verksamhet, arbetssätt och även relationerna i klassen skulle granskas så att åtgärderna 
kunde riktas mot elevens hela situation. Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 80, 
(Skolöverstyrelsen, 1980) skulle åtgärdsprogram upprättas om diskussioner kring elevers 
skolsvårigheter förts inom arbetslag eller på elevvårdskonferenser. Men inte förrän 1995 
skrevs kravet om upprättande av åtgärdsprogram in i grundskoleförordningen (SFS 
1994:1194). Från och med 2001 skall åtgärdsprogram upprättas för alla elever som riskerar att 
inte uppnå målen inom alla skolformer, utom förskoleklassen och vuxenutbildningen 
(Skolverket, 2001). Ett åtgärdsprogram är, enligt Skolverket (2001) menat som ett redskap att 
få en helhetsbild av elevens hela situation och skall innehålla den planering och utvärdering 
som görs för elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2001). Ett samlat åtgärdsprogram kan 
med fördel upprättas även om det visar sig att eleven befinner sig i skolsvårigheter inom flera 
olika ämnen (Skolverket, 2001). Genom att upptäcka, observera och dokumentera, även kring 
små avvikelser och problem kan pedagogerna i viss mån undgå att svårigheterna växer och 
blir värre genom elevens skoltid (Öhlmér, 2004). Det är enligt grundskoleförordningen (SFS 
1994:1194) rektorn som ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas och detta skall göras i 
samarbete med skolpersonal, föräldrar och elev. 
 
Innan ett åtgärdsprogram upprättas bör en pedagogisk utredning göras där hänsyn tas till 
elevens styrkor och svagheter såväl som till kunskapsmål, arbetssätt och arbetsformer. Ibland 
räcker det inte med en pedagogisk utredning utan det kan även behövas en medicinsk, social 
eller psykologisk utredning för att pedagogerna skall kunna finna de metoder och strategier 
som kan ge eleven det stöd som han eller hon behöver. Målet med denna utredning är att öka 
förståelsen för elevens hela situation och måste anpassas efter hur elevens skolsvårigheter ser 
ut. Det viktiga är att pedagogerna tar hänsyn till både förmågor och svårigheter samt att se till 
att inte fokusera på elevens brister (Skolverket, 2001; Öhlmér, 2004). Larsson-Swärd (1999) 
anser att pedagogerna skall göra en, vad hon kallar behovsanalys, där eleven observeras för att 
på så sätt skapa en helhetsbild av situationen. Hon menar vidare att det är viktigt att 
föräldrarnas bild av barnet beaktas för att pedagogerna skall kunna identifiera elevens 
tillgångar och behov. Med denna behovsanalys som bas upprättas sedan åtgärdsprogrammet. 
Åtgärdsprogrammet skall sedan följas upp en gång per månad och då kan förändringar göras 
om så behövs. När åtgärdsprogrammet upphör att gälla skall en utvärdering ske. Syftet med 
denna utvärdering är att finna goda rutiner kring upprättandet av åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammet bör enligt Persson (2001) fungera som ett stöd för pedagogen och 
arbetslaget i deras gemensamma arbete kring elever i behov av särskilt stöd. 
Åtgärdsprogrammet skall vara ett dokument för planering och utvärdering där man sätter upp 
både kort- och långsiktiga mål för eleven. Dessa mål skall lätt kunna utvärderas allt eftersom 
arbetet går framåt. Utvärderingarna skall i sin tur leda till nya mål, planeringar och 
utvärderingar (Skolverket, 2001). Öhlmér (2004) anser att pedagogernas människosyn är en 
mycket viktig faktor i arbetet med åtgärdsprogram. Utgår de ifrån att eleven vill och kan 
utvecklas och lära sig är mycket vunnet. Juul (1995) är inne på liknande tankar när han 
skriver: ”All pedagogisk erfarenhet säger att människor, som känner sig dumma eller ‘fel’ inte 
är i stånd att lära sig något” (s. 152) så pedagogernas arbete måste inriktas på att stärka 
elevens självförtroende, bland annat genom att påvisa de förmågor och styrkor som eleven 
besitter samt få eleven att förstå att han duger precis som han är (Juul, 1995; Öhlmér, 2004). 
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Även om pedagogerna skall utgå från en helhetssyn på eleven och dennes skolmiljö så fann 
Skolverket (1999) i den nationella kvalitetsgranskningen 1998 att det inte var ovanligt att 
åtgärderna utgick från elevens brister samt att svårigheterna fokuserades. Åtgärdsprogrammen 
användes inte heller som det pedagogiska verktyg för samarbete och utveckling av 
verksamheten som det är menat att vara. Även Öhlmér (2004) menar att de flesta 
åtgärdsprogram upprättas för att förändra eleven samt att åtgärderna riktas direkt mot 
densamme. Öhlmér menar vidare att vi måste tänka mera på miljön som omger eleven och 
även rikta åtgärderna mot organisation och grupper. Lahdenperä (1997) säger att 
åtgärdsprogrammet kan visa på en kollektiv historia av ett skolproblem, då det ofta är olika 
personers syn på problemet och hur det skall lösas som har samordnats. 
 
 
2.3 Olika perspektiv på svårigheter i skolan 
 
De skolsvårigheter en elev kan hamna i kan enligt Persson (2001) ses utifrån två olika 
synvinklar, det kategoriska och det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet 
utgår ifrån att eleven har skolsvårigheter. Nilholm (2003) skriver att inom detta perspektiv 
fokuseras problematiska egenskaper hos eleven och att eleven genom kompensatoriska 
åtgärder anses kunna behandlas. Elevens brister skall kompenseras, så att han kommer ifatt de 
andra eleverna i klassen (Haug, 1998). Nilholm (2003) menar vidare att det inom detta 
perspektiv finns en trend att vilja knyta en diagnos till svårigheterna. Pedagogerna ställer sig 
ofta frågor om vilka brister eleven besitter samt vad det är som eleven inte klarar. Det 
relationella perspektivet förstår elevens skolsvårigheter utifrån interaktionen mellan de olika 
människor som arbetar och vistas i skolan. Eleven äger alltså inte sina svårigheter utan ses i 
svårigheter och det är inte eleven som i första hand skall behandlas utan de 
specialpedagogiska åtgärderna riktas även mot lärandemiljö, undervisning och lärare 
(Persson, 2001). Lahdenperä (1997) menar dock att det är svårt att se delar av systemet om 
pedagogen själv är en del av det. De flesta av lärarna, i hennes undersökning, som skrev 
åtgärdsprogram lade inte in faktorer som sig själva, kolleger, miljö och skolledare som en del 
av problemen kring eleven. Liljegren (2000) menar också att skolsvårigheter och andra 
störningar kan ha sin upprinnelse i samspelet mellan olika individer, både i skolan och i 
hemmet. Figur 1 visar skillnaderna mellan de båda perspektiven. 
 
 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och undervisnings-
centrerad 

Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisade svårigheter 

Orsaker till specialpedagogiska 
behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika företeelser i 
uppväxt- och utbildningsmiljö 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen medfödda 
eller på annat sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 
Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med 
aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal 

Figur 1. Olika perspektiv på skolsvårigheter. Återgiven efter Persson (2001, s. 143). 
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Enligt Tideman (2000) finns det i synen på elevers skolsvårigheter två olika och motsatta 
sidor. Under 1900-talets slut ökade sorteringen av avvikelser och diagnostiseringen av elever i 
skolsvårigheter, samtidigt som det i litteraturen och i styrdokumenten skrivs om ”en skola för 
alla”. Målet att arbeta mot är en skola där alla elever passar in och får det stöd de behöver, 
oberoende av deras förmågor eller brister.  
 
Liljegren (2000) anser att elevers skolsvårigheter bör ses ur ett tvärvetenskapligt perspektiv 
där hänsyn tas till en helhetsbild av eleven. Många faktorer spelar in, till exempel medicinska, 
psykiska och psykosomatiska. En del kritiska röster menar att det är lätt att väcka 
skuldkänslor hos berörda individer om psykosociala faktorer fokuseras i diskussionerna kring 
elevers svårigheter. Hon anser vidare att det säkert inte känns bättre att höra att avvikelsen är 
ärftlig. ”Att få veta att man förmodligen har en hjärnskada känns sannolikt inte hoppfullare än 
att få veta att problemen handlar om samspel mellan människor, och att de går att lösa, om 
alla hjälps åt.” (Liljegren, 2000, s. 42). På kort sikt kan det kännas som en lättnad om barnets 
avvikelse kan förklaras med en hjärnskada eller med ärftliga faktorer. Men på lång sikt kan 
det bli enerverande när diagnosen inte ger svar på hur problemen skall lösas (Liljegren, 2000). 
I Lahdenperäs avhandling (1997) upptäckte hon att även mobbing ibland sågs som ett 
individrelaterat problem. Läraren beskrev eleven, hur den såg ut samt att denne inte fått social 
träning i hemmet. Läraren såg det inte som ett grupprelaterat problem och analyserade inte 
heller personalens attityder eller relationer till eleven. Den som tänker relationellt ser inte 
problemen kommande från eleven skriver Liljegren (2000) och de ger inte eleven skulden för 
de problem som uppkommer. Skolsvårigheterna formuleras däremot så att de kan angripas 
och så att individen, i samspel med skolans pedagoger, kan arbeta aktivt med dem. 
Lahdenperä (1997) beskriver att när hon analyserade åtgärdsprogrammen verkade det som om 
lärarna var bättre på att beskriva hur eleverna och föräldrarna var än på att se hur klassen, 
kommunikationen, relationerna och undervisningen fungerade. Rask och Wennbo (1983) 
menar att det är skolan som har problem om de bedömer eleven istället för att bemöta eleven. 
De menar vidare att skolans pedagoger måste kunna sätta sig in i elevens hela situation och 
tillsammans med föräldrarna göra ett åtgärdsprogram för att på så sätt stödja eleven.  
 
För att pedagogerna skall kunna stödja de elever som är i behov av särskilt stöd på ett för dem 
så gynnsamt sätt som möjligt krävs det enligt Öhlmér (2001) att varken organisationen eller 
pedagogerna är rädda för förändringar. Den vardagliga verksamheten och pedagogerna måste 
vara flexibla och kunna anpassa sig efter de behov som föreligger. I ruta 1 visas de grunder 
som Öhlmérs stödmodell vilar på och som hon anser vara viktiga för att pedagogerna skall 
lyckas i arbetet med att stödja elever i behov av särskilt stöd. 
 
Ruta 1. Hörnstenar i en stödmodell återgiven efter Öhlmér (2001, s. 118). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hörnstenar i en stödmodell: 
 

- En positiv människosyn som är förutsättningen för rätt förhållningssätt gentemot barnet/eleven. 
 

- Kompetens både vad gäller funktionshinder och pedagogik. 
 

- En handlingsplan som ger en grundläggande beredskap. 
 

- Konkreta åtgärdsprogram som blir fungerande verktyg i vardagsarbetet. 
 

- Lärartid – gäller all pedagogisk personal. 
 

- Samarbete. 
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2.4 Salutogenes 
 
I stället för att söka efter varför individer blir sjuka, patogenes, så sökte professor Aron 
Antonovsky efter hälsans uppkomst, salutogenes. Den salutogena modellen utgår ifrån att alla 
brister och avvikelser är en del av individen. Antonovsky (2003) menade att individen inte 
bara var frisk eller sjuk utan att hälsa kan ses som ett kontinuum där de motsatta polerna är 
helt frisk och mycket sjuk/död. Den salutogena modellen anser, enligt Hansson och Cederblad 
(1995), att resurser är viktiga, det vill säga vilka förmågor behöver individen för att hamna så 
nära friskpolen som möjligt. En stark KASAM är av yttersta vikt om individen skall behålla 
sin hälsa samt kunna hantera problem när de uppkommer. Antonovsky (2003) fann att 
KASAM omfattar tre komponenter: begriplighet, det som sker, även tragiska händelser måste 
gå att förstå och strukturera, meningsfullhet, att få känna sig som en del av helheten samt 
hanterbarhet, att ha resurser att klara av det som sker. Dessa tre huvudkomponenter kan sedan 
enligt Hult och Waad (2004) delas in i ytterligare delkomponenter. Dessa redogörs för i figur 
2. 
 
 
 

  KASAM 
 
 
 
 
 
 

Begriplighet  Hanterbarhet  Meningsfullhet
 

Förutsägbart  Belastningsbalans Mål 
Struktur  Resurser  Intresse & Lust 

 Förståelse  Kontroll  Socialt nätverk 
 Information  Bemästra  Framtidstro 
 Självkännedom  Kunskap  Delaktighet 

  Påverka  Livsåskådning 
 
 
Figur 2. KASAM: s delkomponenter enligt Hult och Waad (2004). 
 
 
På barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund tillämpas en salutogen omvårdnadsmodell. 
Där arbetar personalen med att hitta förmågor hos barnen. De utgår ifrån Antonovskys 
antagande att om en person har en hög känsla av sammanhang påverkas individen positivt 
(Waad & Hult, 1998). Enligt Uddéns (2001) avhandling talar redan Fröbel om vikten av 
sammanhang, han säger att man inte får stycka sönder barnens bild av att människan och 
naturen är en helhet. Människan får inte ses ur endast ett perspektiv. 
 

… barnet skall ledas från sak till bild, från bild till symbol, från symbol till att förstå 
sammanhang och helhet (Uddén, 2001, s. 182 ). 

 
Hansson (2004) räknar upp olika salutogena faktorer, dels de som finns hos individen och 
dels de som finns runt individen. De individbaserade faktorerna är god social kompetens, bra 
självförtroende, självständighet, framgångsrik coping, intelligens, kreativitet, intresse, 
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hobbies, inre kontroll, god impulskontroll, aktivitet, energi, optimism och framtidstro. Ju fler 
av dessa faktorer barnet har desto bättre psykisk hälsa har barnet. Fröbel (1826/1995) menar 
att hela barnet måste ses, och att alla barnets delar måste tas omhand. Det är av största vikt att 
alla barn får de bästa utvecklingsmöjligheter. Det enskilda barnet består av mångfald och 
karaktär och har sin egenart. Mångfalden gör att barnet utvecklar olikheter. 
 
Liljegren (2001) säger att samhälls- och familjesituationen förändras fortare nuförtiden. Detta 
gör att undervisning och skolbarnomsorg får en större roll i barnens och familjernas liv. Det 
ställs större krav på skolan att lägga märke till barnens psykiska hälsa. I Jakobssons 
avhandling (2002) betonas vikten av samverkan, det är en avgörande faktor att skolan och 
hemmet samverkar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Liljegren (2001) uttrycker sig 
än tydligare när det gäller samverkan, hon trycker på att pappan måste med i arbetet kring 
eleven. Hon menar att det är mammorna som är mest delaktiga i barnens skolgång. De 
salutogena faktorerna runt barnet är enligt Hansson (2004): familjen, betydelsefull person som 
inte tillhör familjen, bra relation med åtminstone en förälder, klara gränser i barn- 
föräldrahierarkin, positiv föräldra- barn relation, klara regler i hemmet, delade värderingar 
mellan generationer, upprätthållandet av traditioner och en öppen och tillitsfull 
kommunikation. Liljegren (2001) anser det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i skolarbetet 
och att skolan låter dem bli delaktiga. Även Jakobsson (2002) säger att det krävs en 
framgångsrik kommunikation för att förmedla goda villkor för lärande och delaktighet för 
elever i behov av särskilt stöd. I en salutogen kommunikation är det enligt Waad och Hult 
(1998) viktigt att den som leder samtalet håller strukturen och låter de andra känna sig aktiva 
och delaktiga. Det är bra att använda sig av positiva omformuleringar. Språket måste vara 
begripligt, hanterbart och meningsfullt för mottagaren. Det är viktigt att göra barnen 
medvetna om vilka förmågor de faktiskt har, de är vana vid att få höra om sina dåliga sidor. 
Humorn är bra att använda sig av då den påverkar känslorna och får oss att skratta, vilket är 
smittsamt. Skrattet får oss att känna att vi hör samman och påverkar KASAM. När det sägs 
något ska det vara positivt laddat, och vi skall inte använda oss av ordet inte utan istället säga 
hur det ska göras. Barnen ska få frågor som låter dem tänka i nya banor, vi skall låta dem 
reflektera. De ska även få tillfälle att öva sin förmåga till problemlösning. Öhlmér (2004) 
anser också att elever som misslyckas hela tiden, inom olika områden, ofta får en känsla av att 
inte vara bra nog, att inte duga. Ett dåligt självförtroende och skolsvårigheter följs alltför ofta 
åt. Den styrka som barn naturligt besitter från början är svår att få tillbaka om den försvunnit 
eller försvagats. Barnets förmågor måste göras synliga för dem själva så att självförtroendet 
kan stärkas. 
 
 
2.5 Diagnos 
 
Både Jakobsson (2002) och Liljegren (2001) menar att det är lättare att få resurser från 
kommunen och skolledningen om eleverna fått en diagnos. Detta trots att styrdokumenten 
säger att oavsett svårigheter har eleven rätt till särskilt stöd vid behov. En diagnos skall enligt 
Skolverket (2001) inte vara ett villkor för att få det stöd eleven behöver, men den kan dock ge 
information om hur undervisningen för en elev kan utformas. I Jakobssons avhandling (2002) 
menar hon att när eleverna får en diagnos betyder det inte alltid samma sak för skolan som för 
föräldrarna. Många föräldrar anser det blir lättare att få resurser till sina barn, skolan och 
omvärlden får större förståelse. Föräldrarna får upprättelse, det är inte familjeförhållande, 
inbillning eller något annat som är problemet. Att barnet fått en diagnos blir viktigt för 
föräldrarna speciellt då rätt medicinsk behandling är avgörande för barnets fortsatta liv. Det 
ger också föräldrarna en förklaring och det blir lättare att söka kunskap. Föräldrar kan hämta 
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styrka till exempel från föreningar och andra i samma situation. Det verkar vara mer 
värdefullt för föräldrarna med en diagnos än för skolpersonalen. Föräldrarna tycker bland 
annat det är ett kraftfullt medel att använda sig av i skolan när deras barn behöver extra stöd. 
(Jakobsson, 2002). Även Bågenholm (1996) menar att efter en diagnostisering har 
omgivningen större förståelse för barnet, samma barn som förut betraktades som besvärligt. 
Hon menar att förståelsen måste man även kunna få utan att ha en diagnos. 
 
Jakobsson (2002) beskriver att föräldrar upplevt det vara arbetsamt för barnen att genomgå ett 
flertal undersökningar samtidigt som föräldrarna tvivlade på resultatet. Både föräldrar och 
skolpersonal berättade om föräldrar som varit i chocktillstånd efter att barnet blivit 
diagnostiserat. Föräldrar och skolan upplevde att det fanns ett oerhört stort behov bland 
föräldrarna att få prata om betydelsen av diagnosen för deras barn. Skolpersonalen menar att 
diagnosen inte har någon större betydelse för det pedagogiska arbetet utan det är det 
professionella arbets- och förhållningssättet som används då man arbetar med eleven som är 
det mest betydelsefulla. Dessa måste anpassas till den enskilda elevens behov. Diagnoser kan 
bringa oro och osäkerhet om upplysningarna inte kongruerar med upplevelsen i mötet med 
eleven. Det har visat sig, skriver Liljegren (2000), att problemet inte alltid löses genom 
diagnostisering. Eleven får en stämpel som avvikande och behandlas som en sådan vilket 
leder till att uppförandet blir alltmer avvikande. Är det så som Bågenholm (1996) skriver, det 
vill säga att vi kanske ska börja diagnostisera skolmiljön? 
 
 
2.6 Problemprecisering 
 
Åtgärdsprogrammen skall användas som ett levande verktyg i skolans arbete. Då vi söker ett 
relationellt samt salutogent perspektiv i åtgärdsprogrammen ställer vi frågan: Utgår pedagoger 
från elevernas förmågor då de upprättar åtgärdsprogram? Denna huvudfråga presenteras 
genom följande precisering: 
 

 Vad är elevers förmågor enligt pedagogerna och hur kommer de till uttryck i 
åtgärdsprogrammen? 

 Vart riktas åtgärderna, mot individ, arbetslag eller organisation? 
 Salutogent kontra patogent förhållningssätt i åtgärdsprogrammen? 
 Finns en helhetssyn på eleven då åtgärder planeras? 
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3 Metod 
 
Detta kapitel berättar om vilken metod vi använde oss av, hur undersökningen genomfördes 
samt vilka etiska överväganden vi ställdes inför.  
 
 
3.1 Metodbeskrivning 
 
Från början hade vi tänkt intervjua ett antal specialpedagoger för att ta reda på om de utgår 
från elevers förmågor då de upprättar åtgärdsprogram. Eftersom vi egentligen inte var ute 
efter vad specialpedagogerna säger att de tänker, utan realiteten, och eftersom skolans 
åtgärdsprogram är allmänna handlingar, det vill säga upprättade på myndighet, i detta fall 
skolan, och som regel offentliga (2. kap. 3 §, tryckfrihetsförordningen, SFS 1949:105), 
bestämde vi oss för att studera ett antal åtgärdsprogram istället. Denna typ av studier kallas, 
enligt May (2001), för dokumentforskning. Åtgärdsprogrammen var vad May kallar primära 
och oavsiktliga dokument, det vill säga de var nertecknade av de specialpedagoger som var 
med vid upprättandet och skrevs inte för vår studies skull. Uddén (2001) menar att det är en 
fråga om tolkning att läsa andras texter, det är svårt att veta vad personen som skrivit exakt 
har menat. Det hade kanske varit lättare i intervjuer då man kan använda kroppsspråk och 
tonfall, menar Uddén vidare. En av fördelarna med att använda befintliga åtgärdsprogram var 
att de var lätta att få tag på, det krävdes inte något större arbete för informanterna och det 
kostade mindre än om vi skickat ut enkäter. Samtidigt så visste vi att vi skulle få det antal 
dokument vi behövde för vår undersökning, vilket inte varit lika säkert vid en 
enkätundersökning. Denscombe (2000) menar att dokumentens autenticitet, det vill säga 
äkthet bör övervägas och undersökas. Detta menade vi att vi gjorde genom att vi bad 
områdeschefen om verkliga åtgärdsprogram. Samtidigt var vi med då merparten av 
åtgärdsprogrammen kopierades. Denscombe menar vidare att ett dokuments trovärdighet ökar 
om de är en förstahandsredogörelse och nertecknade så nära tillfället som möjligt. De 
åtgärdsprogram som vi använde i vår studie var upprättade av specialpedagoger för verkliga 
åtgärder i skolan. Inspirerade av den hermeneutiska tolkningsmetoden valde vi att bearbeta 
texten, först i sin helhet och sedan i sina delar, därefter reflekterade vi åter över 
åtgärdsprogrammen i sin helhet. Enligt Uddén (2001) är det hermeneutikerns arbete att ställa 
frågor till texten, och samtidigt vara medveten om att frågorna ställs utifrån forskarens 
tidigare erfarenhet, kunskap och förförståelse. Vi sökte inte efter det som Nyström (2002) 
kallar några absoluta sanningar gällande åtgärdsprogram. Vi är medvetna om att våra 
tolkningar utgår ifrån vår verklighet, vi kan inte heller bortse ifrån det faktum att tolkningarna 
innehåller både vår förförståelse samt våra förutfattade meningar, något som även Nyström 
(2002) menar är viktigt att vi är medvetna om då vi tolkar och analyserar dokument. Vi vill 
inte i vårt arbete göra gällande att dokumenten är representativa för skolan i hela Sverige utan 
vi är medvetna om att de är upprättade i en och samma kommun och kan därigenom endast ge 
oss en inblick i verkligheten där. 
 
 
3.2 Genomförande 
 
Vår undersökning påbörjades i november 2004. Då vi inte på något sätt ville veta vilka elever 
som åtgärdsprogrammen upprättats för kontaktade vi en områdeschef i en större kommun där 
vi inte hade några relationer till barn, föräldrar eller pedagoger. Områdeschefen kontaktade ett 
antal specialpedagoger strax innan jul 2004 och frågade om de kunde vara intresserade av att 
låta oss ta del av åtgärdsprogram de upprättat. De specialpedagoger som sa sig vara villiga att 
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hjälpa oss, sex stycken, skickade vi e-mail (bilaga) till i början på januari 2005, i dessa 
informerade vi om vår undersökning. Berörda specialpedagoger hörde sedan av sig per e-mail 
med förslag om tid och plats för överlämnandet. Vi bekräftade per e-mail och 
åtgärdsprogrammen hämtades sedan vid överenskommen tid och plats i februari 2005. När vi 
träffades fick informanterna information om forskningens syfte, informationskravet, samt att 
deltagandet var frivilligt, samtyckeskravet. Vi talade också om att åtgärdsprogrammen endast 
kom att användas för vår uppsatsskrivning, nyttjandekravet, och att vi inte på något sätt ville 
använda specialpedagogernas namn, skola eller kommun i vårt arbete, konfidentialitetskravet, 
allt enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådets (1996) anvisningar. När vi 
fått de sammanlagt 32 åtgärdsprogrammen läste vi igenom dem, kodade dem slumpmässigt 
med siffrorna 1 – 32 och kontrollerade att de var tillräckligt avidentifierade för att säkra 
elevernas anonymitet. 
 
Vår tolkning gjordes sedan genom en textanalys av dokumenten där vi började med att läsa 
åtgärdsprogrammen i sin helhet. Därefter analyserades åtgärdsprogrammens olika delar var 
för sig. Efter denna analys reflekterade vi över de resultat vi funnit. Detta gjordes med stöd av 
vår förförståelse det vill säga vår kunskap, livserfarenhet, yrkeserfarenhet, våra förutfattade 
meningar, vilka vi inte kan synliggöra, samt de litteraturstudier vi gjort inför denna studie. Vi 
är medvetna om att detta påverkar det resultat vi fått fram. Analys och tolkning gjorde vi 
tillsammans och det vi letade efter var en helhetssyn på eleven. Stor vikt lade vi vid att 
undersöka om pedagogerna hade utgått från elevens förmågor, om det fanns en salutogen 
infallsvinkel i åtgärdsprogrammen. Resultaten speglar antagligen våra åsikter om vikten av att 
ha ett salutogent perspektiv. Vi är medvetna om att det är svårt att vara helt neutrala vid 
tolkningar, något som även Eliasson (1995) menar då hon skriver: ”Redan i definitionen av de 
problem man empiriskt vill belysa finns forskaren som människa. Detsamma gäller i den fas 
då forskaren ska dra slutsatser utifrån framtagna resultat” (s17) 
 
 
4 Resultat och tolkning 
 
I detta kapitel behandlas de empiriska data vi använt oss av i vår studie beträffande 
åtgärdsprogram upprättade i skolan. Först presenteras resultatet utifrån problempreciseringen, 
därefter vår tolkning och reflektion i anknytning till varje fråga. Vi är medvetna om att text 
tolkas utifrån de erfarenheter vi har och att detta även gäller vår text. Vår förhoppning är dock 
att vi kan förmedla till läsaren på ett sätt som gör att våra reflektioner tolkas som vi menat. 
Slutligen delges resultatsammanfattning där vi sammanför delarna. 
 
 
4.1 Resultatbeskrivning 
 
I studien ingår 32 åtgärdsprogram upprättade för elever från förskoleklass till skolår sex. Vi 
har valt att kalla alla dokumenten för åtgärdsprogram även om de har rubricerats med annat 
som till exempel åtgärdsplan och åtgärdsplanering. I de flesta åtgärdsprogram kan vi tydligt 
utläsa att specialpedagog, elev, förälder och klasslärare varit med vid upprättandet. Siffror 
inom parantes efter citat hänvisar till åtgärdsprogrammets slumpmässiga kod. 
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4.1.1 Elevers förmågor 
 
De rubriker i åtgärdsprogrammen under vilka elevers förmågor redovisas har special-
pedagogerna valt att kalla: Nuläge, Barnets starka sidor, Fungerar bra samt positivt. Själva 
begreppet förmåga används inte alls i åtgärdsprogrammen men vi har valt att använda ordet 
förmåga som samlingsbegrepp för de positiva egenskaperna samlade under dessa rubriker. 
Det som nämns som elevers förmågor i åtgärdsprogrammen handlar ofta om hur eleven är det 
vill säga personliga egenskaper. Exempelvis ”pigg och glad pojke” (15), ”en go tjej som är 
lätt att tycka om” (12) och ”tillgiven” (29). Fokus ligger dock på att kunna, det vill säga 
ämneskunskaper. Det som anses viktigt i åtgärdsprogrammen är att eleven besitter olika 
färdigheter i skolämnen, speciellt matematik, svenska och engelska. Sociala förmågor som att 
vara en god kompis, vara generös och kunna styra sin ilska nämns ungefär lika ofta som att 
vara positiv till skolarbetet och ”har inte vägrat att arbeta” (11) det vill säga elevers 
motivation. Estetiska förmågor som till exempel teckning, musik, dans och slöjd nämns 
också. Att ta ansvar för sina läxor verkar vara en förmåga som är viktig, många utav delmålen 
handlar om detta ”Att NN ska göra sina läxor” (7) och ”Föräldrarna ska titta i NN:s väska 
varje dag efter skolan och hjälpa henne med läxorna” (9). Det nämns även som en förmåga att 
kunna arbeta flitigt och att följa med på lektionerna. Nedan visas de kategorier som 
pedagogerna, enligt åtgärdsprogrammen, anser vara elevers förmågor. 
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Figur 3. Elevers förmågor enligt åtgärdsprogrammen. 
 
I de 32 åtgärdsprogrammen tillskrivs eleverna ett antal förmågor. Några få elever har många 
förmågor nertecknade medan en elev inte hade en enda förmåga i sitt åtgärdsprogram. Över 
lag har specialpedagogerna dock gjort sig måna om att försöka hitta någon typ av förmåga hos 
eleven. I merparten av åtgärdsprogrammen tas inte hänsyn till elevernas förmågor då åtgärder 
eller metoder planeras till exempel då en elev är särskilt intresserad av djur och natur och 
samtidigt behöver utvecklas i läsning. Då åtgärd planeras tas inte hänsyn till elevens intresse 
utan åtgärden blir ”Hjälpa NN att hitta lagom svåra böcker…” (20).  I några åtgärdsprogram 
används elevens förmåga dock kompensatoriskt till exempel då pedagogerna använder sig av 
datorn och elevens intresse för att skriva och återberätta. I dessa fall fick eleverna träna något 
de ansågs vara mindre bra på. 
 
Tolkning och reflektion: Enligt SAOL (1998) betyder ordet förmåga duglighet. En betydelse 
som förefaller rätt ur åtgärdsprogrammens perspektiv. Förmågorna som nämns handlar ofta 
om att duga i skolans värld. Att passa in. En förmåga beskriver hur eleven inte vägrar arbeta. 
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De egenskaper som nämns, nämns var för sig och utan att höra ihop, det är svårt att finna en 
helhetssyn på elevens situation. De flesta förmågor handlar om klassrumsrelaterade, positiva 
egenskaper. Till stor del tyder det på att rubrikerna som berör elevernas förmågor står helt för 
sig själva utan någon koppling till åtgärder eller metodplanering. Endast i enstaka 
åtgärdsprogram togs elevers specifika intresse eller förmåga tillvara då åtgärd eller metod 
planerades och i de fallen var det om denna förmåga kunde användas att träna 
kompensatoriskt till exempel tabeller på datorn. 
 
 
4.1.2 Innehavaren av problemen 
 
I hälften av åtgärdsprogrammen riktas åtgärderna endast mot eleven. Eleven skall oftast 
inhämta eller träna någon typ av kunskap eller färdighet i olika skolämnen. Ett 
åtgärdsprogram handlar inte alls om kunskapsinhämtande utan berör istället personliga 
aspekter. I de åtgärdsprogram där åtgärder inte bara riktas mot elev kan åtgärderna även röra 
arbetslag, fysisk miljö samt föräldrar. Inte i något åtgärdsprogram är organisationen nämnd 
som en del av orsaken till elevens problem. I de flesta fall då föräldrarna nämns i 
åtgärdsprogrammen som en del av åtgärderna handlar det om att föräldrarna skall hjälpa till 
med läxor. Till exempel ”Läsa hemma varje dag” (22), ”Öva att skriva glosorna hemma tills 
de är rätt stavade” (4) och ”Öva tabellerna hemma så ofta det finns möjlighet” (4). I mer än 
hälften av åtgärdsprogrammen är föräldrarnas uppdrag att hjälpa eleven med läxor och andra 
hemuppgifter. I ett åtgärdsprogram riktas åtgärderna endast mot förälder, denna elev har även 
hjälpinsatser och särskild stöd i svenska, matematik och engelska. De åtgärder som riktas mot 
föräldern är till exempel ”NN ska komma på alla föräldramöten och informationsträffar” (2) 
”NN ska komma till skolan och hämta läxor vid ev frånvaro” (2) och ”Att mamma ska se efter 
att matteläxan är rätt och skriva sin signatur” (23). Åtgärder som riktas mot arbetslag kan vara 
att tänka på sitt förhållningssätt så att alla i arbetslaget har samma. Det kan även röra sig om 
att finna arbetssätt och särskilda läromedel som passar den enskilde eleven. Då det gäller den 
fysiska miljön handlar åtgärderna om att göra förändringar i elevens klassrum. Till exempel 
att göra klassrummet lugnt och rofylld och att låta eleven välja sittplats. Åtgärdsprogrammens 
långsiktiga mål handlar i de flesta fall om att eleven skall uppnå målen för godkänt i svenska, 
matematik och engelska i år 2, 5 eller 9. Åtgärderna och delmålen är ofta riktade mot elevens 
kunskapsinhämtande i dessa ämnen. 
 
Tolkning och reflektion: Eftersom alla åtgärdsprogram innehåller åtgärder direkt riktade mot 
individen så förefaller det som att eleven innehar problemet, det vill säga innehållet påvisar en 
kategorisk syn på elevers svårigheter. De åtgärder som förekommer är ofta kompensatoriska 
och syftar till att anpassa eleven till organisationen. Endast ett fåtal åtgärdsprogram riktade 
åtgärder mot arbetslag eller fysisk miljö. Inte i något åtgärdsprogram nämns organisationen 
som del i elevens problem och inga åtgärder riktades mot denna. Värt att notera är att det även 
förekom åtgärdsprogram där åtgärderna riktades mot föräldrar för att på så sätt förändra deras 
handlande. 
 
 
4.1.3 Salutogent och patogent förhållningssätt 
 
I alla åtgärdsprogram utom ett förekommer förmågor och eleverna tillskrivs flera i nästan alla. 
Fokuseringen ligger dock inte på förmågorna. Åtgärdsprogrammen visar också på en önskan 
att hjälpa eleverna att uppnå målen för godkänt i kärnämnena, merparten av de långsiktiga 
målen i åtgärdsprogrammen handlar om att nå dessa mål. De kortsiktiga målen och 
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åtgärdsplaneringen handlar ofta om att träna och att bli bättre på olika ämnesfärdigheter det 
vill säga kompensatorisk träning, ”att NN ska bli bättre på eng.” (8) och ”att NN ska bli bättre 
på stavning…” (25). Vi hittar endast ett fåtal åtgärdsprogram som arbetar med att förstärka de 
salutogena faktorer som finns hos eleven. Pedagogerna är duktiga på att använda speciellt en 
friskhetsfaktor och det är familjen det vill säga mamman och pappan, oftast mamman. I och 
med att föräldrar är med vid upprättandet finns kommunikation mellan skolan och hemmet. 
Några åtgärdsprogram har både problemskrivning, mål och åtgärder som berör någon av de 
salutogena friskhetsfaktorerna, ”Möta nya och utmanande uppgifter i den trygga gruppen” 
(27), ”Peppa och belöna framsteg” (16) och ”Känna trygghet, få förtroende och acceptera sig 
själv” (18). Åtgärdsprogrammens problembeskrivningar är oftast mycket utförliga och 
innehållsrika. De handlar om vilka svårigheter och särskilda behov eleverna har både gällande 
svårigheter och brister. ”NN har inte någon riktig drivkraft när det gäller matte” (23), ”Han 
känner sig inte omtyckt av eleverna i klass F2B och skolans 3-5or” (24) och ”NN har läs och 
skrivsvårigheter” (22). En del handlar även om föräldrars brister ”Mamma känner att hon inte 
har haft koll på vilka dagar de olika läxorna är till” (21) och ”Läxor och lappar fungerar inte” 
(7). Ordalydelsen i åtgärdsprogrammens delar som berör elevers förmågor och starka sidor 
samt beskrivningen av det som fungerar bra är positiv men i åtgärdsprogrammens övriga delar 
används många negationer som till exempel ”NN får inte ha…” (30), ”Är inte G i matematik” 
(14) och ”Duschar inte alltid efter gympan” (12). I många åtgärdsprogram är åtgärden sådan 
att eleven går ifrån klassen och ska träna kompensatoriskt hos specialpedagogen. Vi kan inte 
utläsa i åtgärdsprogrammen att åtgärderna görs begripliga, hanterbara och meningsfulla för 
eleven, ger eleven en större KASAM. Inte i något åtgärdsprogram finns diagnos inskriven. 
Men i många fall önskas någon typ av kartläggning eller utredning av exempelvis 
skolpsykolog, specialpedagog, läkare samt kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin, BUP. 
 
Tolkning och reflektion: Att det skrivs åtgärdsprogram kan anses vara en salutogen handling i 
sig och att de allra flesta dessutom innehåller elevers förmågor visar att skolan inte enbart ser 
till elevernas brister. Det finns flera friskhetsfaktorer i bedriften att uppnå målen för skolår 2, 
5 eller 9 och merparten av de 32 åtgärdsprogrammen har denna måluppfyllelse i sina 
långsiktiga mål. De kortsiktiga målen och åtgärderna är upplagda så att eleven ska lära sig och 
ska träna de brister de har och inte på att förstärka förmågorna. I åtgärderna kan vi inte finna 
att pedagogerna använder sig av elevernas förmågor. Kommunikation mellan hem och skola 
finns men det går inte att utläsa om det är en god kommunikation. Det är salutogent att 
använda sig av familjen i arbetet kring eleven. Patogent förhållningssätt är att särskilja eleven 
ifrån sin klass samt att inte förstärka KASAM. Till viss del kan vi hitta en salutogen 
infallsvinkel i de flesta åtgärdsprogram men inte fullt ut då det ofta frågas efter en fortsatt 
utredning i åtgärdsplaneringen och detta tyder på ett patogent perspektiv. Det finns inga 
diagnoser inskrivna i åtgärdsprogrammen vilket vi tolkar som ett tecken på att det inte är 
viktigt med diagnoser för pedagogerna då de planerar åtgärder och undervisning. Tilläggas 
bör att vi inte kan utläsa om det är pedagoger, föräldrar eller båda som önskar en utredning 
eller kartläggning. 
 
 
4.1.4 En helhetssyn på eleven 
 
I ett par åtgärdsprogram beskrivs elevens hela situation, både vad gäller skola, hem och fritid 
till exempel ”Pappa bor på ett behandlingshem…” (16), ”Efter stor turbulens med släkten…” 
(18) och ”… flera kompisar både i skolan och på fritiden” (18). Men i de allra flesta beskrivs 
inte elevens hemsituation alls. Föräldrarna är med vid upprättandet av åtgärdsprogrammen 
och är som regel ansvariga för att någon åtgärd genomförs, ofta handlar det om läxhjälp, 
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läsning eller tabellträning ”Den stöttning och hjälp NN fått hemma har också varit en stor 
bidragande faktor till NN:s framgångar” (5). Men det är inte alltid hemmet skall hjälpa till 
med läxor utan det handlar även om andra situationer som exempelvis att ”Se till att NN 
kommer i tid till skolan och att hon lägger sig senast kl. 21.00” (30) och ”Träna visuellt minne 
ex. saker på ett bord som tas bort efter en kort stund” (29). Hur eleven trivs i skolan och om 
det förekommer att eleven blir retad nämns i några åtgärdsprogram ”… trivs i klassen” (23) 
och ”NN har varit retad…” (7). I de delar av åtgärdsprogrammen som handlar om elevers 
svårigheter eller problem nämns även koncentrationssvårigheter, aggressionsutbrott, 
konflikter och stressotålighet. Dessa problem finns inte med när åtgärderna planeras utan även 
här gäller kompensatorisk träning. Detta gäller ibland inom områden som inte finns med i 
problemskrivningen till exempel ”Konflikter på raster och ibland i klassrummet. Stör sina 
kamrater ibland när alla jobbar” (11) Målet för denna elev låter som följer ”Att NN blir bättre 
på läsning och skrivning. Att NN klarar bättre att lösa konflikter” (11). Åtgärderna i sin tur rör 
inte alls konfliktlösning utan handlar mest om läsning och ”ta med smörgås och frukt” (11). 
Inte i något åtgärdsprogram ställs frågan om varför eleven inte kan lära sig utan det 
konstateras bara att eleven har svårt att koncentrera sig eller har svårt att lära sig. I många fall 
önskas fortsatt kartläggning av elevens svårigheter.  
 
Tolkning och reflektion: Det är svårt att finna en helhetssyn på eleven i de åtgärdsprogram vi 
studerat och vi anar ett kategoriskt framför ett relationellt perspektiv på elevers svårigheter. 
Det finns ett ganska tydligt sammanhang mellan ämnesmål och åtgärder och då främst i 
kärnämnena. Om en elev däremot har någon annan typ av svårighet finns detta sällan med då 
åtgärder planeras. Utan mestadels handlar åtgärderna om kompensatorisk träning i matematik, 
svenska och engelska. Föräldrarna är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet och 
används i en del fall som en resurs för eleven. Föräldrars delaktighet i skolan är en salutogen 
faktor och genom deras medverkan ökar helhetssynen på eleven.  
 
 
4.2 Resultatsammanfattning och slutsatser 
 
Förmågorna som nämns i åtgärdsprogrammen har vi valt att dela in i följande kategorier: 
ämneskunskap, estetiska förmågor, ansvarstagande, sociala egenskaper, personliga 
egenskaper samt motivation. De förmågor det fokuseras på i åtgärdsprogrammen är förmågor 
som är användbara och som påvisar duglighet i skolans värld som till exempel ämneskunskap. 
Även om elevernas förmågor är många så används dessa mycket sällan då åtgärder och 
metoder planeras utan pedagogerna har istället valt kompensatorisk träning i svenska, 
matematik och engelska. Inte i något åtgärdsprogram riktas åtgärderna mot organisationen. 
Arbetslaget och den fysiska miljön nämns i något fall som det som skall åtgärdas. Åtgärder 
som riktas mot arbetslaget handlar ofta om förhållningssätt och metodval. Då det gäller den 
fysiska miljön kan åtgärderna vara att låta eleven välja sittplats eller att skapa en lugn 
klassrumsmiljö. I samtliga åtgärdsprogram riktas åtgärder direkt mot individen och det är som 
regel kompensatoriska åtgärder som beskrivs. I några åtgärdsprogram hade även föräldrar 
några åtgärder riktade mot sig. Det handlade i dessa fall ofta om att förändra föräldrars 
beteende rörande skolans verksamhet men även om att de skulle hjälpa sina barn med läxorna. 
I åtgärdsprogrammen förekommer både ett salutogent och ett patogent perspektiv. Det 
salutogena visar sig genom att skolans pedagoger ser elevernas förmågor och inte enbart deras 
brister. Även att åtgärdsprogram upprättas kan anses salutogent samt att föräldrarna är med 
vid upprättandet och i en del fall även används som resurser. Genom att göra föräldrarna 
delaktiga ökas helhetssynen på elevens situation och detta är en salutogen faktor. Det är dock 
svårt att hitta en fullständig helhetssyn på eleven då åtgärder planeras. Det som åtgärdas 
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handlar som regel om att nå målen i svenska, matematik och engelska även om det finns en 
problembeskrivning som handlar om andra svårigheter till exempel konflikthantering. Det 
relationella perspektivet är inte så uttalat som det kategoriska då eleven ofta blir föremål för 
fortsatta kartläggningar och utredningar av olika slag. Det finns därmed både ett patogent och 
ett salutogent förhållningssätt i åtgärdsprogrammen. 
 
 
5 Diskussion 
 
För att lättare kunna eskortera läsaren genom vår diskussion har vi valt att dela kapitlet i stora 
drag enligt metod och resultatbeskrivningens underkapitel. 
 
 
5.1 Metod och tillämpning 
 
Då vi i vår studie endast använt oss av 32 åtgärdsprogram och eftersom alla är från samma 
kommun vill vi på intet sätt mena att det går att generalisera utifrån våra tolkningar och 
resultat. Trovärdigheten menar vi är hög eftersom dokumenten är riktiga åtgärdsprogram 
upprättade för verkliga elever i skolan. De är även nedtecknade av de specialpedagoger som 
var med vid upprättandet vilket enligt Denscombe (2000) tyder på ökad trovärdighet. För att 
få större förståelse för vad pedagogerna menade då de upprättade åtgärdsprogrammen kunde 
vi ha varit med vid själva upprättandet och observerat tonfall, kroppsspråk och dylikt. 
Intervjuer hade även gett oss denna insyn menar Uddén (2001). Dokumenten är inte 
upprättade för vår studies skull vilket enligt May (2001) ökar innehållets autencitet. Vi kunde 
ha intervjuat de specialpedagoger som var med då åtgärdsprogrammen upprättades, detta för 
att komplettera vår förståelse av det som texten beskriver. Vi är likt Uddén (2001) medvetna 
om att det är svårt att faktiskt veta vad specialpedagogen menat då åtgärdsprogrammen 
nedtecknades. Vår tolkning är inspirerad av den hermeneutiska metoden vilket enligt Uddén 
innebär att vi bearbetade textens delar och helhet genom att ställa frågor till den. Vi kunde ha 
tolkat resultaten kvantitativt men hade då behövt ett större antal åtgärdsprogram. Eftersom vi 
inte var ute efter vad Nyström (2002) kallar några absoluta sanningar så menar vi att vår 
metod var tillfredsställande. De resultat vi erhöll anser vi ändå vara tillförlitliga då de kommer 
från ett klart avgränsat material. Även om vi inte tror att våra resultat visar den absoluta 
sanningen för alla åtgärdsprogram i skolan, så tror vi att resultaten kan visa riktigheten 
rörande de åtgärdsprogram vi studerat. 
 
 
5.2 Elevers förmågor 
 
Redan Fröbel (1826/1995) hade som sin ledande tanke att barnet måste få möjlighet att 
utveckla sina förmågor. Det är ett tankesätt som fortfarande är aktuellt genom det salutogena 
tänkandet. I vår studie fann vi att pedagogerna bemödat sig om att leta förmågor samt att 
skriva ner dessa under särskilda rubriker i åtgärdsprogrammen. I styrdokumenten trycks det 
på att pedagogerna skall utveckla elevernas tillit till sina egna förmågor samt att eleverna får 
framstå som resurser (Utbildningsdepartementet, 1998; SOU, 1999:63). Elevernas förmågor 
används mycket sparsamt som verktyg att utveckla eleverna i de områden där de anses behöva 
stöd. När så är fallet används förmågorna kompensatoriskt för att träna elevens brister. De 
förmågor som nämns i åtgärdsprogrammen är sådana som är bra att ha i klassrummet. Det 
nämndes väldigt få praktiska förmågor inom olika områden. Juul (1995) menar likt Fröbel 
(1826/1995) att individen växer och utvecklas i takt med att deras förmågor stärks. Elevernas 
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förmågor måste också göras synliga för dem så att de kan se att de duger som de är (Juul, 
1995; Öhlmér, 2004). I åtgärdsprogrammen synliggörs elevernas förmågor i de rubriker där 
deras positiva och starka sidor presenteras. Förmågorna som nämns står helt för sig själva och 
används sällan i åtgärder eller metodplanering. Pedagogerna tycks inte utgå ifrån elevernas 
specifika förmågor då åtgärdsprogrammen upprättas. Enligt LUK 99 (SOU 1999:63) är det 
varje elevs rättighet att få delta i undervisningen utifrån sina egna förmågor. Elevernas brister 
lämnas stort utrymme i åtgärdsprogrammen och det skrivs om det som anses vara elevens 
svaga sidor. Fokusering på elevens brister kan göra så att eleven tycker sig misslyckas med 
skolarbetet och att inte duga. Ett dåligt självförtroende och skolsvårigheter följs alltför ofta åt 
och detta minskar möjligheten till positiv utveckling och lärande (Juul, 1995; Nissen, 1979; 
Öhlmér, 2004). En förmåga som nämns i ett åtgärdsprogram är att en elev inte vägrat arbeta. 
Vi anser att det är ett salutogent tänkande av pedagogen att visa eleven att hans motivation till 
skolarbetet ökat, även om framstegen inte är kunskapsrelaterade. Genom att synliggöra 
elevernas förmågor stärks självförtroendet och möjligheten till utveckling och lärande ökar 
(Öhlmér, 2004). Vi menar att om pedagogerna hade använt sig mera av elevernas förmågor 
när de planerade åtgärder så hade eleven funnit mening med och begripit åtgärderna bättre 
och därigenom haft lättare att hantera situationen. 
 
 
5.3 Innehavaren av problemen 
 
De åtgärder som planeras i åtgärdsprogrammen riktas för det mesta mot eleven och Öhlmér 
(2004) menar att det ofta är för att förändra eleven som åtgärdsprogram skrivs. Inom det 
kategoriska perspektivet är det elevens brister som genom kompensatoriska åtgärder anses 
kunna behandlas (Nilholm, 2003). Elevens brister kompenseras enligt Haug (1998) för att 
eleven skall komma ifatt de andra eleverna det vill säga normaliseras. Trots att budskapen 
redan från 1970-talet varit att se elevens hela situation samt att rikta uppmärksamhet och 
åtgärder även mot organisationen så tycks vi märka att det kategoriska tänkandet fortfarande 
dominerar. Redan i SIA-utredningen föreslogs att skolans pedagoger skulle få fortbildning för 
att kunna möta alla elever (SOU 1974:53) och även i LUK 99 (SOU 1999:63) står samma sak 
att läsa. Pedagogerna skall rustas för att kunna möta alla elever. Vi tycker att det är 
förvånansvärt att det relationella perspektivet fortfarande är i underläge. Enligt Persson (2001) 
är det inte enbart eleven som skall bli föremål för åtgärder utan dessa skall även riktas mot 
elevens fysiska och psykiska miljö. Även organisation och arbetslag måste enligt Öhlmér 
(2001) vara anpassningsbara. Det är ganska få åtgärder som riktar sig mot arbetslag eller 
miljö och mot organisationen förekommer inga åtgärder alls, vilket vi finner beaktansvärt. 
Kan detta bero på att det är enklare och billigare att rikta åtgärder mot individen än att 
förändra en organisation som vi själva är delaktiga i? I vår studie fann vi att i en del av de 32 
åtgärdsprogrammen riktades åtgärder direkt mot förälder i syfte att förändra deras handlande 
gentemot skolan. Detta resultat finner vi anmärkningsvärt då åtgärdsprogrammen skall var ett 
levande verktyg för åtgärder i skolan. Ett åtgärdsprogram skall upprättas i samråd med 
föräldrar och i vår studie var de med vid upprättandet av samtliga. Att föräldrarna används 
som en resurs är positivt och även att de är delaktiga i elevens skolarbete men att rikta 
åtgärder direkt mot förälder anser vi vara ett intrång i den personliga integriteten. Vi menar att 
det är mer än önskvärt att föräldrarna deltar i skolans verksamhet som till exempel 
föräldramöten. Skolan har dock ingen rättighet att styra föräldrarnas förehavanden. Om 
önskemål finns angående föräldrars delaktighet i skolan anser vi att det bör finnas andra 
former för samverkan än vid upprättandet av elevens åtgärdsprogram. Eleven skall inte 
behöva ta del av skolans syn på föräldrarnas så kallade brister. 
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5.4 Salutogent och patogent förhållningssätt 
 
För att få en helhetssyn på eleven innan ett åtgärdsprogram upprättas bör skolan ta fasta på 
föräldrarnas uppfattning om eleven samt göra en pedagogisk utredning eller behovsanalys 
(Larsson-Swärd, 1999; Skolverket, 2001; Öhlmér, 2004). Det är positivt att vi i vår studie inte 
funnit ett enda åtgärdsprogram där diagnos var inskriven. Vi utgår ifrån att pedagogerna 
planerar utifrån eleverna och låter diagnosen vara underordnad. Pijl och van den Bos (1998) 
menar att undervisningen skall styras av elevens speciella behov och inte av elevens diagnos. 
Enligt Jakobsson (2002) och Liljegren (2001) är det lättare att få resurser från kommun och 
skolledning om eleven fått en diagnos ändå så nämns inte eventuella diagnoser i de 
åtgärdsprogram vi studerat. Vi finner det positivt att styrdokumenten efterföljs då 
pedagogerna utgår från elevens behov då de upprättar åtgärdsprogram. Antonovsky (2003) 
ansåg att det är viktigt att fokusera på det som är bra. I åtgärdsprogrammen ligger vikten på 
individriktade åtgärder vilka innebär att eleven ska träna någon brist. Att förstärka förmågor 
kan gagna skolarbetet, eleven får känna att den blir bättre på något. Nissen (1979) menar att 
om vikten läggs på det som är bra ökar möjligheten till positiv utveckling och lärande. Detta 
kan ge stärkt självförtroende, vilket kan användas då man vill träna någon brist. Det går inte 
att utläsa i åtgärdsprogrammen om pedagogerna gör det begripligt, hanterbart och 
meningsfullt för eleven då det gäller den kompensatoriska träningen. Förstår eleven vikten av 
att nå upp till målen? Får eleven förklarat för sig att dessa färdigheter behövs i vuxenvärlden? 
Det är en salutogen faktor att ha en framtidstro, det får eleven om han känner sig rustad för 
ungdomen och vuxenvärlden. I mötet som sker mellan föräldrar, elever och skola, då 
åtgärdsprogrammen upprättas, vore det intressant att veta om alla parter känner sig delaktiga 
samt om de finner kommunikationen begriplig och hanterbar. Är kommunikationen 
framgångsrik och begriplig, vilket Jakobsson (2002) anser krävs för att det ska bli goda 
villkor för lärande, ökar det salutogena perspektivet. Waad och Hult (1998) anser att det är 
viktigt att alla är aktiva i och känner sig delaktiga i den förhoppningsvis öppna och tillitsfulla 
kommunikationen i klassrummet. I ett flertal åtgärdsprogram särskiljs eleven från sin klass då 
de antingen får enskild träning eller får i vissa ämnen gå till mindre grupper. Vilket är mest 
salutogent för eleven att gå kvar i sin klass eller att gå till en liten grupp? Detta kan kanske 
vara olika från elev till elev, vissa elever känner sig tryggast i sin klass medan en annan elev 
känner sig trygg i den lilla gruppen. Haug (1998) anser att undervisning ska ske i elevens 
egen klass, de ska inte särskiljas från klassen. 
 
 
5.5 En helhetssyn på eleven 
 
Det är svårt att finna en helhetssyn på eleven då åtgärder planeras. Pedagogerna använder sig 
sällan av elevernas förmågor och intressen och då det förekommer handlar det om 
kompensatorisk träning av elevens brister. Det är viktigt att tillvarata elevens förmågor samt 
att ha en helhetssyn på eleven. Om en elev till exempel är duktig på att spela fotboll kan 
pedagogen använda sig av detta både i matematik, svenska och engelska. Pedagogen kan få in 
alla räknesätten och även geometri och statistik. I svenskan kan eleven läsa om fotboll, 
referera matcher och läsa tidningen, och för att öka intresset för engelska så kan pedagogen 
samtala om fotbollstermer. Skolämnena blir på så vis både begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. Det verkar inte som om pedagogerna tagit hänsyn till elevernas psykosociala 
miljö. För att kunna lära sig måste eleverna må bra (Regeringens prop. 2001/02:14) och känna 
att de duger just som de är (Juul, 1995). Åtgärderna planeras i de flesta fall utifrån skolans 
kunskapsmål även om det i problembeskrivningen förekommer andra typer av svårigheter än 
kunskapsmässiga. Vi menar att det borde vara lättare att motivera eleven till sitt skolarbete 
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om åtgärderna varit sådana att elevens välbefinnande sattes i första hand. Först måste vi se till 
att eleven mår bra och att vi vuxna tar ansvar för vårt förhållningssätt gentemot eleven. Juul 
(1995; 1998) anser att det är viktigt att de vuxna tar ansvar för relationens kvalitet och bejakar 
dem som verkligt, viktiga personer, VIP. När sedan åtgärder planeras borde elevernas 
förmågor och intressen tas tillvara. Vi tror att det blir lättare för eleven att finna mening med 
åtgärderna om de begriper samt kan hantera dem. Det är viktigt att pedagogerna har en 
helhetssyn på eleven då åtgärdsprogram upprättas av den anledningen att hälsa och lärande 
följs åt genom elevens skoltid. Om eleven mår bra och förstår varför det är viktigt att lära sig, 
då är det lättare att finna en motivation till skolarbetet. Elevens situation i skolan blir därmed 
begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
 
5.6 Nya frågeställningar 
 
Efter att ha läst en hel del litteratur samt studerat ett antal åtgärdsprogram på jakt efter en 
salutogen samt relationell infallsvinkel i dessa så dyker det osökt upp ett antal nya 
frågeställningar: 
 

• Varför har det relationella perspektivet inte slagit igenom? 
• Hur upplever föräldrarna sin delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogrammen? 
• Hur arbetar man praktiskt på de så kallade hälsofrämjande skolorna? 
• Är det alltid bäst att få sin undervisning inom den egna klassen eller finns det tillfällen 

då särskiljande är till gagn för eleven? 
 
Vi hoppas att vårt arbete väcker tankar kring hur elevers förmågor tas tillvara då pedagoger 
upprättar åtgärdsprogram. Vi önskar också att vår uppsats riktar uppmärksamheten mot det 
salutogena perspektivet på elever i skolsvårigheter samt vikten av att ha en helhetssyn på 
eleven då åtgärder planeras. 
 
 
6 Sammanfattning 
 
Vi vill med vår uppsats verka för att skolan tillvaratar elevens förmågor och ser till helheten 
även då åtgärdsprogram upprättas. Det är lätt att hitta fel och brister men svårare att fokusera 
på det som fungerar det vill säga elevens särskilda styrkor. Syftet med denna uppsats är att 
studera om skolan tillvaratar elevens förmågor samt om de har en helhetssyn på eleven, även 
när åtgärdsprogram upprättas. Använder sig pedagogerna av elevernas styrkor och i så fall 
hur? Den specialpedagogiska traditionen finner vi inom det kategoriska perspektivet även om 
det under flera årtionden verkats för en förändring mot det relationella. Åtgärdsprogram har 
som begrepp funnits sedan 1970-talet men inte förrän 1995 skrivs kravet på upprättande av 
åtgärdsprogram in i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194). Åtgärdsprogrammet är menat 
som ett pedagogiskt verktyg som skall användas på ett sätt som ger en helhetsbild av eleven 
och de skolsvårigheter eleven befinner sig i. Hur pedagogerna ser på skolsvårigheter kan ses 
ifrån två olika perspektiv, det relationella och det kategoriska. Antingen så ses eleven i 
skolsvårigheter eller med skolsvårigheter. Om pedagogerna utgår från elevens förmågor och 
bygger på det som fungerar samtidigt som elevens hela situation beaktas kan elevens 
KASAM förstärkas. Då blir elevens skolsituation både begriplig, meningsfull och hanterbar.  
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Vi har studerat 32 åtgärdsprogram. Inspirerade av den hermeneutiska tolkningsmetoden 
ställde vi frågor till texten i åtgärdsprogrammen. Vi sökte svar på frågor som berörde 
åtgärdsprogrammens syn på elevens hela situation. Mot vad riktades åtgärderna och vilket 
förhållningssätt tillämpades i åtgärdsprogrammen. Vi var även intresserade av att ta reda på 
vad pedagogerna ansåg vara elevers förmågor och om dessa förmågor togs tillvara då åtgärder 
planerades. 
 
Vårt arbete visar att åtgärdsprogrammen innehåller förmågor som kan delas in i kategorier 
som: ämneskunskap, estetiska förmågor, ansvarstagande, sociala och personliga egenskaper 
samt motivation. Fokus ligger på de förmågor som är användbara i skolan. Dessa förmågor 
används sparsamt och sällan med något helhetstänkande då åtgärder planeras. Åtgärderna är 
för det mesta individinriktade samt kompensatoriska och det verkar som att det är eleven som 
innehar problemet. I en del åtgärdsprogram riktades åtgärderna mot föräldrar i syfte att 
förändra deras beteende rörande skolans verksamhet. Inget åtgärdsprogram riktade åtgärder 
mot organisationen. I åtgärdsprogrammen fann vi både ett salutogent och ett patogent 
perspektiv. Åtgärderna planerades för att eleverna skulle nå målen i skolans kärnämnen även 
om problembeskrivningen innehöll andra svårigheter. Trots att det anses vara lättare att få 
resurser om eleven har en diagnos så nämns inga diagnoser i åtgärdsprogrammen. 
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bilaga 

 
 
 
 
 
Hej 
I höstas fick ni en förfrågan av områdeschefen, om ni ville hjälpa oss. Det gällde att få ta del 
av åtgärdsprogram som ni har. Vi ska använda dem när vi skrivet C-uppsats i 
specialpedagogik. Vi fick klartecken från områdeschefen att det var ok. Detta tackar vi för. 
Nu har vi kommit så långt att vi behöver åtgärdsprogrammen, om ni fortfarande är positiva till 
detta. Vi tar tacksamt emot så många vi får, ju fler desto bättre för uppsatsen. Vi kommer 
gärna ut och hämtar dem om det går bra. Vi kommer även att informera om samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt Humanistisk-
samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, 1996. 
 
Tack på förhand. 
 
Hälsningar 
Lisbeth Persson   MayBritt Hjortenbrink 
Tfn arbete 044/13 65 14 eller 13 65 14  
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