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Bakgrund

Det finns flera anledningar till att vi valt att fördjupa oss i ämnet åtgärdsprogram.
För det första har vi under våra praktikveckor sett, eller snarare inte sett hur arbetet med
åtgärdsprogram fungerar. Kan det verkligen vara så att arbetet med åtgärdsprogram faktiskt inte
kommit igång ordentligt ännu trots att ett samarbete mellan speciallärare, klasslärare och annan
personal på skolan är nödvändigt? Även om så är fallet utgår vi ifrån att vi givetvis kommer att
arbeta med åtgärdsprogram under vår yrkesverksamma tid som lärare. Därför känns det
nödvändigt att djupare sätta oss in i detta område. För det andra har vi haft kontakt med en
speciallärare som arbetar mycket aktivt med åtgärdsprogram och anser det vara en förutsättning
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för att kunna hjälpa barn med behov av särskilt stöd. Hon fick oss att inse vikten av att ett
samarbete, där alla parter har kunskap, är av största vikt. Kortfattat kan man säga att ett
åtgärdsprogram är som ett slags kontrakt där skola, elev och hemmet tillsammans kommit fram
till och skrivit ner mål som eleven ska ha nått inom en viss tid, samt vilka som ska vara delaktiga.
Meningen är att så många som möjligt i elevens omgivning inklusive eleven själv på olika sätt ska
hjälpa eleven att nå målet. Det sista ledet i arbetet utgörs av en utvärdering.

Redan 1974 nämns för första gången, i skolsammanhang, termen åtgärdsprogram, då i SIA-
utredningen (SOU 1974:53).  Där betonas lagarbete mellan eleven själv, föräldrarna och skolan.
Detta var något helt nytt. Förut hade specialläraren ensam utformat så kallade
undervisningsprogram och träningsprogram. På detta nya sätt fick man föräldrarna mer delaktiga
i barnens skolarbete (Järpsten & Stadler 1993). Lgr 80 blir sedan den första läroplanen där
åtgärdsprogram nämns som ett led i elevvårdsverksamheten. Man skriver här att
åtgärdsprogrammen ska ”strukturera och bearbeta enskild elevs svårigheter” (Liljegren 1991
s.164). I Lpo 94 finns inte termen åtgärdsprogram nämnd och inte heller något annat synonymt
ord för detta. Men genom att ansvarsdelar för rektor och lärare tillkommit i Lpo 94 skärps ändå
reglerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Under rubriken REKTORS ANSVAR på
s.18 i Lpo 94 står bland annat att rektorn har särskilt ansvar för att:

• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd
och den hjälp de behöver,

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i
skolan,

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevens utveckling som
lärare gör,

Flera av de anmälningar som kommer in till skolverket varje år kommer från föräldrar som är
missnöjda med kommunernas åtgärder. Klagomålen gäller ofta brister i stöd till barn med läs-
och skrivsvårigheter och/eller att skolan inte tagit tag i sociala problem i tid. Exempel på sociala
problem kan vara skolk och skoltrötthet. Inte sällan visar skolverkets utredningar att lärarna
faktiskt uppmärksammat situationen tidigt och arbetat med den, men när eleven bytt stadie,
årskurs eller lärare har elevens utveckling fallit tillbaka på grund av dålig uppföljning.

Syfte och problemformulering

Vårt syfte med detta examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur ett åtgärdsprogram kan
se ut och på vilka elever det görs. Syftet är också att se hur arbetet går till när ett
åtgärdsprogram upprättas samt vilka personer som är delaktiga i arbetet. En annan sak vi vill titta
närmare på är vilken information som följer med när barnet byter lärare och/eller skola. För att
få perspektiv till varför det ser ut som det gör idag vill vi också titta på den historiska aspekten.
Givetvis vill vi kunna använda oss av det vi lärt oss av arbetet i framtiden.

Vi har i vårt arbete valt att utgå från följande frågeställningar:

• Hur har arbetet kring elever i behov av särskilt stöd sett ut och förändrats från 1900-talets
början och fram till idag?

• Hur går det till när ett åtgärdsprogram upprättas och vilka personer kan/bör vara delaktiga?
• Vilka delar bör ett väl fungerande åtgärdsprogram innehålla?
• Hur sker utvärdering och uppföljning?
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Metod

Arbetet är indelat i två delar. Den första delen är en litteraturgenomgång  och utgör den  största
delen. För att få praktisk förankring har vi även gjort intervjuer ute på fyra olika skolor.

Litteratur

För att få tag på relevant litteratur begav vi oss till ett flertal bibliotek. Väl där slog vi i
sökregistret på nyckelordet ”åtgärdsprogram” och fick noll träffar. Vi insåg att vi var tvungna att
hitta litteratur som behandlade större områden, till exempel elevvårdsverksamhet och
utvecklingssamtal, där det finns enstaka kapitel som handlar om åtgärdsprogram. Av vår
handledare fick vi sedan förslag på var vi kunde hitta litteratur. Till slut lyckades vi få tag på ett
fåtal böcker om åtgärdsprogram.

Den litteratur vi funnit har mestadels tagit upp hur man går till väga när man upprättar ett
åtgärdsprogram, vilka delar det skall innehålla osv. Däremot har vi inte funnit någon riktig
diskussion om varför man skall använda åtgärdsprogram.

I vår litteraturgenomgång har vi valt att benämna eleven, barnet och så vidare med  ”han” istället
för ”han/hon”. Detta endast för att få en smidig läsning.

I resultatanalysen har vi valt att göra en jämförelse mellan litteraturen och intervjuerna för att se
om de ger en någorlunda bild av ur arbetet med åtgärdsprogram kan se / ser ut.
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Intervjuer

Vi har varit ute på fyra olika skolor och gjort intervjuer. De skolor som har barn från år 1 till år 6
har vi valt att kalla låg- och mellanstadieskolor. Och de skolor som har barn från år 7 till år 9 har
vi valt att kalla högstadieskolor. Detta på grund av att det är dessa benämningar som fortfarande
används på de skolor vi besökt.

Intervjuer har gjorts på två låg och mellanstadieskolor och på två högstadieskolor. Skolorna hör
ihop på det sättet att låg- och mellanstadieskolorna skickar sina elever, när de slutar år 6, till var
sin högstadieskola. Det är dessa högstadieskolor vi har valt. Anledningen till att vi valt skolor
som hör ihop med varandra är att vi vill se hur informationen kring en elev med åtgärdsprogram
fungerar vid stadie och/eller skolbyte.

Vi har valt att benämna skolorna, skola A B C och D. Skola A är en av två låg och
mellanstadieskolor som är belägen i ett samhälle med cirka 4000 invånare. Denna skola har cirka
170 elever. I detta samhälle är även skola B belägen. Skola B är den enda högstadieskolan i
samhället och har cirka 260 elever.  Skola C är en låg och mellanstadieskola
belägen i ett samhälle med cirka 2100 människor. Skolan har cirka 200 elever. Skola D är en
högstadieskola som ligger i en större stad med cirka 93000 invånare. Skolan har cirka 500
elever.

För att förbereda oss inför intervjuerna har vi läst ”Fråga rätt” av Jan Axel Kylen (1994) och
”Intervjumetodik” av Hans Gordon (1970). Utifrån deras rekommendationer valde vi att inte
intervjua med bandspelare utan i stället anteckna under intervjuns gång. Detta på grund av att
nackdelarna med en bandspelare enligt författarna överväger fördelarna. Nackdelarna kan till
exempel vara att det är obehagligt för den som intervjuas samt att det blir jobbigt att i efterhand
lyssna av alla band.

Dessa böcker gav oss även tipset att låta de som skulle intervjuas förbereda sig lite innan vi
träffades. Cirka en vecka innan intervjuerna skulle genomföras skickade vi ut ett papper med
sex stycken frågor som skulle ligga som underlag för samtalet. (se bilaga1) Vi hade bestämt att
frågorna inte skulle följas slaviskt utan att det skulle bli ett fritt samtal. Sammanlagt intervjuade vi
tolv personer och varje intervju tog cirka 60 minuter. På varje skola intervjuade vi rektor, en
klasslärare och en speciallärare. På skola B där speciallärare saknas intervjuade vi istället två
klasslärare som har specialundervisning i sin tjänst. Anledningen till att vi valt att intervjua just
dessa tre personer och att vi valt att intervjua dem var och en för sig är att vi tror att vi kan få
rätt så skilda svar beroende på vem vi pratar med. Alla ser nämligen situationen ur sitt
perspektiv.

Syftet med intervjuerna är inte att jämföra eller bedöma olika skolor och kommuner, utan bara
att få några exempel på hur det kan se ut ute på skolorna. Däremot kommer vi precis som vi
skrev tidigare att jämföra resultatet av intervjuerna med vad litteraturen säger.
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Litteraturgenomgång

Historik och styrdokument

Runt sekelskiftet 1800-1900 pågår en livlig diskussion som handlar om huruvida svaga och lågt
begåvade barn kan skada folkskolans rykte om de tillåts gå där. Många lärare menar att dessa
barn kan bli en belastning för dom andra ”normala” barnen och störa dem i deras utveckling.
1946 kommer skolkommissionens rapport  (SOU, 1948:27). I den föreslår man
specialundervisning som ett alternativ till den allt vanligare kvarsittningen. Med kvarsittning
menas i det  här sammanhanget att elever, på grund av att de inte hinner följa med i den
reguljära undervisningen, får gå om klasser. Istället för att dela upp barnen i olika klasser efter
deras begåvning  kommer begreppet ”en skola för alla” upp på tapeten. Nu skall det
individualiseras inom klassens ram. Komissionens rapport speglar dock inte verkligheten,
eftersom man precis som förut fortsätter att satsa på hjälpklasser för lågt begåvade barn. Svaga
elever anses få en harmonisk skolsituation i sådana grupper.

1957 års skolberedning (SOU, 1961:30) förespråkar differentierad specialundervisning. Denna
skall bestå av olika specialklasser till exempel hjälpklass, skolmognadsklass, hörselklass, synklass,
obs-klass och läsklass. I dessa klasser skall specialutbildad personal och alla de resurser som
barnet kan  behöva finnas. Det är framförallt olika test som avgör vilken specialklass eleven
skall hamna i. Orsakerna till elevernas skolsvårigheter anses ligga hos eleverna själva (Persson,
1995). Hela detta synsätt segregerar skolan. (Carlström & Lindholm, 1988).

I Lgr 69 införs begreppet elevvårdskonferens och skolan uppmanas att hålla dessa regelbundet.
Elevvården skall, enligt Lgr 69, inte bara vara något man tar till när akuta problem uppstår utan
istället ett arbetssätt som skall genomsyra det dagliga arbetet i skolan (Carlström & Lindholm,
1988)

Vidare förespråkas en ökad integration av elever med olika sorters handikapp i vanliga klasser.
Man börjar kunna se miljön i skolan som ett alternativ till varför elever får svårigheter att nå upp
till skolans krav. Som en följd av den uppdelade undervisningen som ännu förekommer i form av
till exempel läsklasser och obs-klasser,  samt generösa bidrag från staten expanderar
specialundervisningen kraftigt. Den ökade satsningen får dock inte den effekt som stadsmakten
har förväntat sig. Regeringen tillsätter då en utredning om ”skolans inre arbete” (SIA-
utredningen) där man framför kritiska synpunkter på specialundervisning. SIA-utredningen
kommer fram till att specialundervisningen bör genomsyra hela skolans verksamhet (Persson,
1995).
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Enligt SIA -utredningen bör inte längre specialundervisningen vara skild från skolans övriga
förstärkningsresurser.  Istället bör specialpedagogisk metodik spridas i hela skolan till all
personal. Detta sker genom fortbildning av alla lärare samt ett nära samarbete mellan
speciallärare och övrig personal på skolan. ”Utifrån dessa skrivningar blir ett åtgärdsprogram ett
målmedvetet sätt att arbeta utifrån orsaker till elevers svårigheter. Åtgärdsprogrammet bygger
på samarbete och diskussion mellan klassföreståndare, elev och föräldrar samt i förekommande
fall speciallärare och elevvårdspersonal.” (En skola för alla, 1985, sid 26)

Synen på de elever som har stora inlärningssvårigheter har förändrats under åren. Man har gått
från segregering mot integrering med andra ord försöker man inte längre gömma undan barn
med svårigheter (Carlström & Lindholm, 1988).

1983 skriver Bertil Gran ur boken ”Varför specialundervisning?” att specialpedagogik i
framtiden kommer att handla om förebyggande arbete där mycket av ansvaret kommer att
läggas över på klassläraren och arbetsenheten, det är nämligen dessa personer som besitter
kunskap om de förhållanden som orsakar elevens svårigheter. Gran menar därför att en
specialpedagogisk utbildning för alla lärare är nödvändig. Han menar vidare att det är viktigt att
ha en helhetssyn på eleven det vill säga man ser till skolans alla ämnen samt hur elevens liv ser
ut utanför skolan. (Gran, 1983).

Lgr 80 ser på eleven som aktivt skapande och ansvarstagande och skolans arbetssätt skall
främja denna människosyn. Genom att anpassa innehåll och arbetssätt utifrån elevernas
förutsättningar motverkar man att eleverna får svårigheter. Eftersom skolan inte kan ge lika
mycket hjälp till alla, bör den framför allt stödja dem som har svårigheter av olika slag. Om en
elev ändå får svårigheter i arbetet skall man först titta  om skolans arbetssätt kan ändras.
Orsakerna till en elevs svårigheter kan ligga dels i skolsituationen, dels i den sociala miljön och
dels hos eleven själv. Inte sällan är det ett samspel mellan alla tre. De vuxna skall fungera som
en förebild för eleverna. Elevvård är alltså en angelägenhet för alla som arbetar inom skolan.

Vidare kan man läsa att det är i arbetsenheten man skall försöka lösa olika problem och
diskutera aktuella frågor. Om man inte kan lösa en elevs problem inom arbetsenheten skall det
gå vidare till en elevvårdskonferens. Elevvårdskonferenser är enligt Lgr 80 obligatoriskt för både
grundskola och gymnasieskola. I en elevvårdskonferens ingår rektor, skolläkare, skolpsykolog,
skolsköterska, skolkurator och den berörda elevens klassföreståndare. I vissa fall ingår även
speciallärare och hemspråkslärare (Andersson, Bergling m.fl, 1986).

I Lgr 80 kommer för första gången termen åtgärdsprogram in som ett led i
elevvårdsverksamheten. Åtgärdsprogram ska enligt läroplanen göras när en elev får svårigheter.
Programmet skall byggas på medvetna val av arbetsformer och arbetssätt. Den analys som valet
av arbetsätt skall bygga på måste vara över elevens hela arbetssituation.

I Lpo 94 står det skrivet att alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever i behov av särskilt stöd.
Vidare skall läraren samarbeta med hemmen i elevens fostran. Genom detta samarbete klargörs
skolans normer och regler och det blir en grund för arbetet i skolan. Läraren skall också
samarbeta  med, och informera föräldrarna om elevens skolsituation och kunskapsutveckling.
Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att undervisningen och elevvårdsverksamheten
utformas så att elever som behöver särskilt stöd och särskild hjälp får detta. På rektorn vilar
också ansvaret att hålla kontakten mellan skola och hem om eleven får problem eller svårigheter
i skolan (Skolverket, 1997).

I skollagen, 4 kap 1§ kan man läsa följande: ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter
i skolarbetet” I grundskoleförordningen kan man vidare läsa att beslut om särskilda stödinsatser
fattas av rektor. ”Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att ett
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åtgärdsprogram utarbetas. Vid utarbetandet av programmet bör samråd ske med eleven och
elevens vårdnadshavare” (Grundskoleförordningen UFB, s.268).

I skolverkets skrift kan man läsa att särskilda stödinsatser är:

• hemspråksundervisning
• svenska som andraspråk
• stödundervisning
• särskild undervisning
• anpassad studiegång
(Skolverket, 1997)

Stödundervisning
En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som
minst skall ha uppnåtts vid slutet av femte och nionde skolåret eller om eleven av andra skäl
behöver särskilt stöd.

Stödundervisning kan ordnas antingen istället för utbildning enligt timplanen eller som
komplement till sådan utbildning.

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i
första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör.
Om det finn särskilda skäl, får sådant stöd istället ges i särskilt undervisningsgrupp.

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta ifråga om elevens
placering i en särskild undervingsgrupp.

Särskild undervisning
Denna kan ges till en elev som vistas på sjukhus eller en motsvarande institution eller i elevens
hem eller på annan lämplig plats.

Anpassad studiegång
Om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter elevens situation och
förutsättningar, får styrelsen efter att ha hört elevvårdskonferensen besluta om anpassad
studiegång för eleven. Därvid får avvikelser från timplanen göras.

Styrelsen ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är
möjligt är likvärdig med övrig utbildning inom skolan.

I de högre årskurserna får utbildningen delvis förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Eleven
skall därvid ha en handledare samt stöd av skolans personal (Skolverket, 1997 s. 4-5).
Vad är ett åtgärdsprogram?

Vi har i det här arbetet valt att använda termen åtgärdsprogram, och avser då det skriftliga
dokument som är ett resultat av en analys av ett barn i behov av särskilt stöd. I litteraturen vi läst
har vi dock stött på ett antal synonyma ord såsom  individuell utvecklingsplan och
undervisningsplan. Dessa förekommer dock mestadels i andra verksamheter än
skolverksamheten. Åtgärdsprogram är alltså den term som används i skolans värld (SIH, 1997)

Åtgärdsprogram kan se mycket olika ut, allt ifrån väldigt detaljrika och omfattande till mindre
omfattande. Detta beroende på barnet och problemen man brottas med. (Kihlbaum, 1995) För
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att ett åtgärdsprogram ska få bära namnet åtgärdsprogram skall, enligt SIA-utredningen, vissa
krav uppfyllas:

• Syftet ska vara att främja utveckling av individer, grupper eller den egna skolan.
• Insatserna ska sträcka sig utanför den reguljära verksamheten.
• Åtgärderna ska planeras av en grupp.
• Programmet ska beskriva mål, tillvägagångssätt och utvärderingsförfarande.(Järpsten,

Stadler, 1993)

Vem är åtgärdsprogrammet till för?

Åtgärdsprogram skulle mycket väl kunna användas på alla elever i skolan. De är ett utmärkt sätt
att individualisera och utveckla den enskilda eleven (Liljegren, 1991). Denna process skulle dock
bli alldeles för tidskrävande och därför används de endast för ett urval av barn (Larsson- Swärd,
1992). Skollagen försöker ge en bild av vilka dessa elever kan vara. ”Om en elev behöver
särskilda stödåtgärder skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas” (Skollagen, 1999
UFB). Att rektorn skall upprätta ett åtgärdsprogram ser vi tydligt i ovanstående citat, men vilka
elever är det då som behöver särskild stöd? Det finns inte i någon lagtext nedskrivet vilka dessa
barn är och vilka kriterier de ska uppfylla (Skolverket, 1997). Socialstyrelsen ger dock en
definition på vilka dessa barn är:
• Barn med traditionella handikapp/ funktionshinder, rörelsehinder, utvecklingsstörning,

hörselskadade/ döva, synskadade, medicinska handikapp och autism- Aspergersyndrom.
• Barn med lättare utvecklingsavvikelser och funktionsstörningar, ADHD/ DAMP/ ADD,

andra koncentrationssvårigheter, motoriska och perceptuella problem, språk- och
talstörningar, läs- och skrivsvårigheter.

• Barn med känslomässiga störningar och relationsproblem, psykosocial problematik.
• Barn som far illa, barn som lever i socialt utsatta miljöer, barn som lever i känslomässigt

skadliga miljöer, barn som vanvårdas eller försummas.
• Flyktingbarn.
Begreppet barn med behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp
barn med vissa egenskaper, utan anger att vissa barn, tillfälligt eller varaktigt, kan ha behov av
mer stöd än andra (Henricsson & Wehlin, 1997).

Så för att överhuvudtaget kunna avgöra vilka barnen i behov av särskilt stöd är, behöver man ha
kännedom om hur ett barn utvecklas normalt från barn till vuxen. Man behöver också veta hur
barn i allmänhet beter sig i de olika utvecklingsskedena. Det behövs också kunskap om
avvikelser.  Om man ska ge sig på att försöka bedöma om ett barn är i behov av särskilt stöd
måste man se till barnets hela omgivning. Man bör känna till hur barnets hemmiljö, fritid och
skolsituation ser ut (Larsson- Swärd, 1999).

I de allra flesta böcker betonas att det handlar om ett arbete kring en elevs enskilda svårigheter.
Det har ingen betydelse vilken ålder, avvikelse eller handikapp eleven har (Stadler, 1994).
Åtgärdsprogram kan även användas för helklasser, ett arbetslag eller ett helt rektorsområde
(Liljegren, 1991). Åtgärdsprogram är till för att föra eleven framåt i utvecklingen. För bästa
resultat bör eleven vara med när programmet planeras.
Om eleven får vara med och fundera kring sina problem samt sina positiva sidor och utifrån dem
tillsammans med lärare och annan berörd personal formulera sina egna mål höjs motivationen
och han känner att han kan påverka sin egen situation. Genom att titta tillbaka på
åtgärdsprogrammet eleven klarat av, kan han själv se sin utveckling och sina framsteg. Detta ger
eleven en känsla av att ha lyckats och detta i sin tur leder till en ökad självkänsla.
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Åtgärdsprogram ger även positiva effekter för andra berörda parter till exempel lärare,
föräldrar, rektorer och kommunpolitiker. För föräldrarna blir det väldigt tydligt vad som görs för
deras barn och det är lätt att följa med i planeringen. I och med åtgärdsprogrammet får
föräldrarna en chans att bli mer delaktiga i sitt barns skolgång. Tack vare att det finns
nedskrivna åtgärder får föräldrarna svart på vitt att deras barn inte glöms bort.

För läraren innebär arbetet kring åtgärdsprogram ett närmare samarbete med hemmet vilket
leder till en ökad förståelse för eleven. Läraren får nu se eleven ur andra synvinklar än bara
skolsammanhang. Det kan även vara skönt för läraren att känna att man har ett delat ansvar för
elevens utveckling. Att läraren tvingas formulera sina tankar på papper leder till att han
förhoppningsvis börjar reflektera över sina egna undervisningsmetoder. Det kan även bli enklare
att se vad man som lärare måste utveckla sig själv i samt vilka resurser man måste skaffa till
skolan och till eleven.

Kommunpolitiker och rektorer kan genom att ha tydliga åtgärdsprogram, där man genom
utvärderingen ser om målen uppnåtts, se om resurserna de satsat varit lönsamma eller ej (SIH
1997). Dessa program kan även ligga som underlag vid omarbetning av arbetsplaner och/eller
skolplaner.

Även Stadler (1994) visar på åtgärdsprogrammets funktion utanför den enskilda eleven.
Programmet ska enligt henne fungera som ett protokoll över vad skolan har gjort för eleven.
Den skall även kunna ge information till personer som ej varit med och utarbetat programmet,
men som ändå vill ta del av det. Programmen kan också vara en påminnelse om att utvärdering
och uppföljning måste göras. Då skolan ska äska pengar kan åtgärdsprogram vara  bra underlag.
(Stadler, 1994)

Varför åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram kan komma till av många olika anledningar. En anledning kan vara att det är
många vuxna som arbetar runt barnet och som inte har så nära kontakt med varandra. Ett
åtgärdsprogram kan då samordna alla och målet med arbetet blir gemensamt. En annan
anledning kan vara att de mål som finns är alldeles för allmänna och kan därför behöva
konkretiseras och brytas ner i mindre, kortsiktiga mål. Självklart behövs också en plan när något i
elevens skolsituation inte fungerar som det ska. Eleven kan då behöva individualiserad
undervisning i en del ämnen. Även när det behövs specialpedagogiska insatser bör ett
åtgärdsprogram upprättas. Om man i arbetet kring en elev kör fast och bara ser problem istället
för att se det positiva kring eleven kan ett åtgärdsprogram vara lösningen (SIH, 1997).

Om man inte upprättar åtgärdsprogram kan problem uppstå. Skolverkets utredningar visar
många gånger att eleven fått sporadiskt insatta åtgärder där utvärdering och uppföljning tappas
bort vid lärarbyte eller stadiebyte. Det finns alltså stora brister i åtgärder, kontinuitet och
uppföljning. Hade åtgärdsprogram upprättats kanske situationen hade sett annorlunda ut
(Skolverket, 1997).

Om man inte använder sig av åtgärdsprogram är risken stor att det mest blir prat som leder fram
till några konkreta åtgärder. Har man noga dokumenterat målet och åtgärderna blir det också
lättare att utvärdera. Tack vare att det finns nedskrivet blir det tydligare och lättare att se
resultat och framsteg. Detta ökar arbetsglädjen (Larsson- Swärd, 1999).
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Genomförande av  åtgärdsprogram

För att arbetet kring ett åtgärdsprogram ska fungera smidigt är det viktigt att man på skolan är
överens om en arbetsmodell som man tycker fungerar bra. Om man sedan väljer att följa
modellen till punkt och pricka avgörs naturligtvis av vilken elev och vilka behov han har. Finns en
modell på skolan för hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd behöver man aldrig stå
handfallen då ett akut problem dyker upp (Järpsten & Stadler, 1993).

Järpsten och Stadler har i sitt häfte ”Åtgärdsplanering och Åtgärdsprogram (1993) tagit fram en
modell som täcker många moment i både planering och genomförande av åtgärdsprogram.

En elev diskuteras
Det hela kan börja med att någon i personalen eller i elevens hem har uppmärksammat ett
problem. Detta problem diskuteras i arbetsenheten eller i en elevvårdskonferens. Diskussionen
blir ofta ostrukturerad eftersom det handlar om känslor och personliga åsikter. Detta gör det
svårt att formulera mål eller program under första mötet (Järpsten &  Stadler, 1993). Även ett
utvecklingssamtal kan vara det tillfället då man kommer fram till att ett åtgärdsprogram behöver
upprättas (SIH, 1997).

Samla information
Innan man bestämmer hur åtgärdsprogrammet skall utformas, bör man skaffa sig en så bred
kunskap om eleven som möjligt. Informationen kan man få genom till exempel observationer,
diagnostiska prov och samtal. Järpsten och Stadler ger i häftet en mängd olika exempel på saker
man bör känna till. Det kan dels handla om att lära känna eleven som person, dels få insikt om
hur elevens skolsituation ser ut (se bilaga 2).Den viktigaste informationskällan skall vara eleven
själv. Det är viktigt att ge honom utrymme och tillfällen att beskriva sin egen situation och berätta
vad han skulle vilja ändra på.

Att föräldrarna kontaktas redan i detta skede är av största betydelse. Det ger dom nämligen en
känsla av att de är viktiga och delaktiga i arbetet kring sitt eget barn. Meningen är att föräldrarna
ska bidra med sin syn på problemet samt komma med idéer om eventuella lösningar (Järpsten &
Stadler, 1993). Det är inte bara Järpsten och Stadler som förespråkar en gedigen
informationsgrund att stå på. Larsson- Swärd (1995) skriver bland annat att det är viktigt att lära
känna eleven från  många olika håll och på det sättet skaffa sig en helhetsbild av barnet. Genom
detta kan man sedan bedöma både barnets tillgångar och behov (Larsson- Swärd, 1995). När
informationen kring en elev samlas in bör den vara både objektiv och subjektiv. Den objektiva
informationen består ofta av resultat från test och diagnoser medan den subjektiva utgörs av
samtal med till exempel elev, föräldrar och berörda lärare (Carlström Lindholm, 1988).

Den läraren som är mest lämplig att tala med barnet bör göra det även om det inte råkar vara
just klassläraren. Samtalet bör alltid vara väl förberett och eleven skall veta varför läraren vill ha
ett enskilt samtal. Som lärare gäller det att vara en uppmärksam lyssnare och se till att eleven
känner att han är i centrum hela tiden. Carlström och Lindholm ger förslag på frågor som man
kan ha som underlag för samtalet (se bilaga 3). Kontakten och samarbetet med föräldrarna är
mycket viktig. Detta sker oftast genom utvecklingssamtal eller andra samtal av mer personlig
och privat natur. Samtalet med föräldrarna skall verkligen ha formen av ett samtal där båda
parter lyssnar och pratar lika mycket. För att det ska bli på det sättet är det viktigt att mötet är
väl förberett. Det kan vara till stor hjälp om föräldrarna några dagar innan mötet fått
hemskickad några frågor eller några kommentarer att fundera kring. Dessa ligger sedan till
grund för samtalet. Författarna ger många förslag på hur dessa kan se ut men betonar att det
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inte är frågorna i sig som är det väsentliga utan den kontakt mellan parterna som de kan skapa.
När läraren samtalar med eleven och han skall beskriva sin egen situation är det viktigt att
läraren är så konkret som möjligt. Framförallt gäller detta i de lägre åldrarna där barn har svårt
att förstå ”varför” frågor (LGR 80). Det är även viktigt att samla information från alla berörda
lärare. Informationen kan man få genom att be lärarna studera en speciell elev under en kortare
period och föra anteckningar på vad dom ser (Carlström & Lindholm, 1988).

Beskriv elevens behov
Nu är det dags att analysera all information man samlat in i föregående skede. Elevens behov
ska så utförligt som möjligt utredas så att man kan se vilka åtgärder som skall vidtas. Det är
viktigt att komma ihåg att lyfta fram elevens starka sidor och det som fungerar bra i både skol-
och hemmiljö. Utifrån detta bygger man sedan vidare (Järpsten & Stadler, 1993). När man har
försökt att se problemen från så många olika håll som möjligt är det dags att börja fundera över
var i problemet bottnar sig. Detta är själva detektivdelen i arbetet. Att leta röda trådar och
mönster är ett måste för att så småningom hitta fram till kärnproblemet. Om problemet verkar
ha en djupare psykologisk botten kan man behöva överlämna problemet, eller få hjälp av
professionella av något slag såsom psykolog, kurator, skolsköterska eller läkare. När man
analyserar den insamlade informationen bör man tänka på att det kanske kan vara arbetssättet i
klassen som inte passar eleven i stället för eleven som inte passar arbetssättet i klassen
(Carlström & Lindholm, 1988). Att det är viktigt att trycka på elevens positiva sidor märks i de
allra flesta böcker. I stort sett alla förslag, som ges på hur ett åtgärdsprogram kan se ut, finns
den positiva aspekten med.  (Liljegren 1991, Larsson- Swärd 1999, Carlström & Lindholm 1988,
SIH 1997, Stadler 1994). Ibland kan det vara svårt att se en elevs positiva sidor när problemen är
stora och överhängande. Men skolan måste försöka hitta dessa och arbeta utifrån dem
(Carlström & Lindholm, 1988).

Precisera målet
Tydliga målformuleringar underlättar arbetet på vägen mot det slutliga målet. Att sätta upp
delmål kan vara nödvändigt om det är stora förändringar som ska göras. Delmålen gör att det
blir lättare att utvärdera samt att eleven kan se sina egna framsteg. Målen som eleven ska nå
kan variera väldigt, allt från att behärska subtraktion till att komma i tid till lektionerna. Målen
skall alltid vara realistiska, det vill säga det skall vara möjligt för eleven att nå målen på utsatt tid
och det ska finnas resurser på skolan för att nå dem (Järpsten & Stadler, 1993). Mål är vad
eleven kan eller gör när målet är nått. Målen kan vara av tre olika slag. Det första handlar om
att utveckla en förmåga som ännu inte finns. Det andra innebär att eleven använder sig av en
förmåga som redan finns. Detta kallas för prestationsmål och bör stå nedskrivet i ”gör-form” till
exempel ”Lisa läser en bok på egen hand” eller ”Klas behärskar division” och så vidare.  Det
tredje kan vara upplevelser som eleven får tillgång till till exempel högläsning. Genom dessa
upplevelser skaffar sig sedan eleven nya erfarenheter.

Det är av största vikt att alla är överens om målen som sätts upp för eleven. Även om föräldrar
och elev inte är med när målen sätts upp bör de få ta del av dem innan arbetet börjar. Målen
skall vara så tydligt formulerade att en utomstående person som inte varit med och utarbetat dem
ändå skall kunna ta del av dem. (SIH, 1997)

Ibland är det lätt att bara sätta upp mål som går att mäta till exempel förbättringar i matematik
eller svenska. Dessa kan i vissa fall vara bra eftersom de väldigt tydligt visar på framsteg vilket i
sin tur stärker elevens självförtroende. I  de fall när man arbetar med till exempel en elevs dåliga
självförtroende är det i stort sett omöjligt att mäta resultat. Då får man istället titta efter
ledtrådar i vardagliga situationer (Carlström & Lindholm, 1988). Man bör ha i åtanke att: ”det är
eleven som ska nå målen, omgivningens uppgift är att tillhandahålla metoder” (SIH, 1997, s. 13)
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Besluta och planera åtgärder
Att planera åtgärder är inget arbete som man som klasslärare, speciallärare eller annan lärare
ska göra ensam. Det är tvärtom ett uppdrag för arbetsenhetskonferensen. Alla som arbetar
kring eleven skall ha en chans att uttrycka sin åsikt vid mötet. Även föräldrar och elev kan
deltaga. Om de gör det är det viktigt att kretsen av lärare inte är för stor. Under konferensen
skall beslut tas om tidsplan och arbetsfördelning. Det skall tydligt stå vem som är ansvarig för
vad och när det skall utvärderas. Den insamlade informationen ligger som grund för beslut om
åtgärder, medel och metoder. Både problem och metoder måste vara tydligt formulerade. Istället
för att exempelvis säga ”Kajsa är lässvag och behöver lästräning”  kan det vara bra att
precisera sig och istället säga ”Kajsa har problem med e och ä och bör därför med hjälp av
speciella övningar öva detta (Järpsten & Stadler, 1993). Att använda sig av frågan varför, när
man ska hitta rätt metod, kan vara bra om syftet är att komma till rätta med ett problem eller
svårighet. Vid valet av metod måste man tänka på vilka resurser och vilka arbetssätt man
planerat att använda sig av. Om elevens problem bottnar sig i att personalen på skolan har för
lite kunskap kan det vara på sin plats med handledning eller fortbildning för berörda parter. Tiden
är av stor betydelse i flera bemärkelser. Dels bör man försöka bestämma hur länge och hur ofta
saker ska pågå. Hur länge ska Lotta till exempel träna på 2:ans och 3:ans tabell? Eller hur ofta
ska hon träffa specialläraren? Dels bör man dessutom samtidigt som arbetsmetoder och åtgärder
diskuteras alltid bestämma tidpunkt för utvärdering. När arbetet med åtgärdsprogram kommit
igång kan man ibland upptäcka andra åtgärder och metoder som kanske hade passat bättre. Det
kan då bli nödvändigt att gå in och förändra åtgärdsprogrammet (SIH, 1997).

Om elevens problem är stora kan det bli aktuellt att ändra om i elevens läromedel. Vissa stycken
i böcker måste kanske förenklas eller helt och hållet tas bort. Ibland kanske vissa läromedel
behöver plockas bort ur undervisningen helt och hållet. Det optimala är om eleven kan var kvar i
klassen och få det stöd han behöver där. Detta utesluter dock inte att eleven ibland behöver
jobba utanför klassrummet individuellt eller i mindre grupper. Stödåtgärder behöver alltså inte
alltid innebära att man plockas ut ur klassrummet och går till specialläraren. Detta i sin tur ställer
höga krav på att klassläraren granskar sitt eget arbetssätt.

När man planerar och beslutar åtgärder bör följande upplysningar finnas med:

• innehållet Vad ska åtgärderna handla om?
• metoden Hur ska arbetet med åtgärderna läggas upp? I klassrummet, i

grupper eller individuellt?
• formen/resurserna Hur skall arbetet praktiskt organiseras?
(Carlström & Lindholm, 1988)

Skriv ner och delge programmet
I konferenser då man beslutar vad som skall stå i åtgärdsprogrammet bör även en person utses
som har huvudansvaret för att skriva ut åtgärdsprogrammet. Ett åtgärdsprogram kan även vara
muntligt men då måste åtgärderna vara av en väldigt enkel natur så att de är lätta att delge andra
och utvärdera. Det vanligaste är ändå ett skriftligt program eftersom det eliminerar risker för
missförstånd.
Utformningen av programmet bestämmer varje enskild skola utifrån sina förutsättningar och
rutiner. I programmet bör man undvika att skriva ner känsliga uppgifter. Om det av någon
anledning ändå är nödvändigt att göra detta bör de uppgifterna skrivas på ett separat papper.
Om man känner sig osäker på vad man får och inte får skriva utan att bryta mot sekretesslagen
kan man prata med eleven och dess föräldrar och enas om vad som skall stå skrivet.
Åtgärdsprogrammet måste vara tillgängligt för alla i arbetsenheten (SIH, 1997).
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Genom att skriva ner vad man beslutat i ett åtgärdsprogram eliminerar man alla risker för
missförstånd samtidigt som det blir tydligt för alla vad som skall göras. Utan ett skriftligt
dokument är det i stort sett omöjligt att utvärdera. Åtgärdsprogrammet gör även att alla vet vad
som skall göras och inom vilken tidsram (SIH, 1997).

Genomför åtgärderna
När man arbetar med åtgärdsprogram bör föräldrarna vara delaktiga i så stor uträckning som
möjligt. De kan till exempel ha i uppgift att hjälpa barnet med hemläxor eller se till att barnet
kommer iväg till skolan. I grundskoleförordningen 5 kap §1 kan man läsa följande: ”vid
utarbetandet av programmet bör samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare”
(Grundskoleförordningen UFB, 1999 s. 268). Eleven måste själv vara medveten om vad han
strävar efter och känna stöd från sin omgivning. Alla i elevens omgivning bör känna till
åtgärderna så att de kan underlätta arbetet. Ansvaret för genomförandet har personalen i
arbetsenheten även om inte alla aktivt deltager. Oftast har dock en person huvudansvaret för
insatserna även om andra i mindre grad medverkar. Den huvudansvarige håller sig a jour med
vad som händer med eleven på olika plan under programmets gång (Järpsten & Stadler, 1993).

Åtgärdsprogrammet skall finnas tillgängligt så att alla personer kan skriva kommentarer om hur
arbetet fortlöper. Många speciallärare  anser ibland att det inte är tillräckligt att anteckna i ett
allmänt åtgärdsprogram. Därför gör de egna anteckningar liknande dagboksanteckningar
(Carlström & Lindholm, 1988).

Utvärdera
På alla program, både skriftliga och muntliga skall utvärdering göras. Eftersom man bedömer
resultaten utifrån de mål man satt upp måste målen vara tydligt formulerade. Om man satt upp
flera delmål får man titta om man lyckats nå alla eller om det fortfarande är några man måste
arbeta vidare med. (Järpsten & Stadler, 1993)

Carlström & Lindholm ger följande definition på utvärdering: ” Att utvärdera är att bedöma
förlopp och effekter av åtgärderna genom att jämföra med det/de uppsatta målet/målen.”
Man kan skilja mellan processinriktad och produktinriktad utvärdering. Den processinriktade
utvärderingen brukar även kallas  formativ utvärdering. Denna utvärdering används under
programmets gång. Med andra ord har man möjlighet att ändra åtgärder under pågående arbete.
Utvärderingen genomförs på det sättet att man jämnför det som sker i utvecklingen med de
utsatta målen. Den produktinriktade utvärderingen eller som den också kallas summativa
utvärderingen utförs när tidsgränsen nåtts. Här jämför man det eleven uppnått
med de uppsatta målen och ser vilka resultat som nåtts. Det finns inget hinder för att använda
båda dessa former av utvärdering (Carlström & Lindholm, 1988).

Ett bra sätt att utvärdera är att börja bakifrån med metoden. Man funderar då över ifall man har
genomfört de åtgärder som stod i åtgärdsprogrammet eller om man ändrat på dem och gjort på
andra sätt. Om arbetet inte fungerat så bra är det viktigt att fundera på varför det inte blev som
man hade tänkt sig. Orsaker till detta kan till exempel vara avsaknad av kunskap, tidsbrist, brist
på resurser, missuppfattningar vad gäller ansvar etc. När detta är klart skall man granska målen.
Det kan då vara bra att ställa sig frågan, -har jag nått dit jag tänkt mig eller är jag bara en bit på
väg? Om man kommer fram till att man inte nått ända fram måste man ställa sig frågan varför.
Kanske var målen för högt satta? Om man däremot lyckats nå upp till målen är det lika viktigt
att ställa sig frågan, varför då. Om man tycker att det är svårt att utvärdera kan det bero på att
målen inte varit tillräckligt tydligt formulerade.
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Carlström och Lindholm ger i sin bok Åtgärdsprogram förslag på frågor man bör fundera över
innan utvärderingen skall äga rum. Dessa frågor är:
• Vad skall utvärderingen användas till?
• Vad behöver vi veta?
• Vilken/ Vilka skall lämna informationen?
• På vilket sätt skall utvärderingen ske?
• När skall utvärdering ske?

(Carlström & Lindholm, 1988)

Vid utvärdering skall alla som deltagit i arbetet kring åtgärdsprogrammet vara med. Alla får
berätta vad de tyckt, inte minst eleven själv. Bra frågor för att hjälpa eleven att utvärdera sig
själv kan vara: Hur var det tidigare? Hur är det nu? Märker du någon skillnad, i så fall vad? Vad
tror du att det beror på? Även om föräldrarna inte deltagit aktivt i arbetet bör de ändå bjudas in
till utredningen (SIH, 1997).

Enligt Larsson-Swärd borde utvärdering ske kontinuerligt en gång per månad eller så ofta det
behövs. Ändringar och nya program bör göras så länge behovet kvarstår men målet är att
programmet så småningom skall avskaffas. (Larsson-Swärd, 1999)

Bedöm resultatet
Det här är det sista steget i arbetet med åtgärdsprogram. Arbetsenhetskonferensen träffas och
alla som haft med eleverna att göra diskuterar kring förändringar i elevens skoltrivsel,
kompisrelationer och kunskapsutveckling. Alla dessa delar läggs samman och man avgör om
elevens behov av särskilt stöd står kvar och därmed också åtgärdsprogram. Är detta fallet får
man helt enkelt förlänga tiden för programmet. Kanske behöver man ändra någonting i
programmet eller rent av göra ett helt nytt. Om ett nytt åtgärdsprogram måste upprättas och om
man då dessutom måste ta in hjälp utifrån i form av konsultation av något slag är det viktigt att
konsulten sätts in i problemet redan innan han/hon träffar eleven och föräldrarna. Detta för att
undvika att familjen ska behöva genomgå test och svara på frågor som de redan gjort en gång
tidigare. (Järpsten & Stadler, 1993) Det är viktigt att inte fastna i ovanan att bara förlänga
åtgärdsprogram. Om man gör detta är risken stor att arbetet bara står still och trampar på
samma ställe. Är det så att eleven gjort så stora framsteg och extra stödinsatser och
åtgärdsprogram inte längre är nödvändiga skall resurserna föras över  till någon annan elev som
är i större behov av hjälpen. Det måste alltid vara så att de resurser som finns går till de elever
som mest behöver dem (Carlström & Lindholm, 1988).

Innehållet i ett åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram kan se väldigt olika ut. I Carlström & Lindholms bok och i Larsson-Swärds bok
ges konkreta exempel på hur åtgärdsprogram kan se ut. De ger alltså färdiga mallar som man
skulle kunna kopiera rakt av (Se bilaga 4 & 5). Båda två har valt att utforma sina
åtgärdsprogram så att de får plats på ett A4 papper, både fram och baksida. Anledning till detta
är enligt Carlström & Lindholm att det ska vara lätt att arkivera. Carlström & Lindholms
åtgärdsprogram inleds med en allmän informationsdel som till exempel datum, elevens namn och
ansvarig för programmet. Själva åtgärdsprogrammet innehåller följande huvudrubriker:

• problemformulering information, analys, problemprecisering
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• planering mål och utvärdering, åtgärder och arbetsfördelning
• genomförande kommentar till det praktiska arbetet
• utvärdering
• uppföljning nytt program

Under varje huvudrubrik finns en eller flera underrubriker. Under varje underrubrik finns ett
antal ledfrågor som man kan använda sig av då man gör programmet. Dessa underrubriker kan
enligt Carlström & Lindholm underlätta diskussionen om eleven (Carlström & Lindholm, 1988).

Larsson-Swärds modell har en liknande inledning. Följande rubriker finns med i hennes förslag
på hur ett åtgärdsprogram bör se ut:

• bakgrund
• beskrivning av barnets beteende
• barnets tillgångar
• målsättning/delmål
• åtgärder/minnesanteckningar
• konsultation
• uppföljning/datum
(Larsson-Swärd, 1999)

Ytterligare ett antal böcker ger exempel på vilka delar som bör finnas med i ett åtgärdsprogram.
Gemensamt för alla är att de har någon slags beskrivning av nuläge, mål, metod och utvärdering.
Böckerna har dock olika benämningar på dessa rubriker.

Nuläge
De flesta åtgärdsprogram börjar med att beskriva elevens situation just nu, vad det finns för
problem och vilka starka och positiva sidor eleven har.

Mål
Under denna rubrik skall det finnas konkreta mål som skall kunna utvärderas när tiden har gått
ut. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skriva ner delmål. Finns det många saker som man
behöver komma tillrätta med måste man kunna prioritera och ta det mest akuta först.

Metod
Åtgärder är en annan mycket vanlig rubrik för denna del av åtgärdsprogrammet där man
beskriver vilka medel man skall använda och hur man skall gå till väga för att nå  målen. Det är
mycket vanligt att det under den här rubriken även står vem som är ansvarig för vad i arbetet
samt under hur lång tid arbetet skall pågå och därmed när utvärdering skall äga rum. Metoddelen
kan även innehålla uppgifter om vem som är huvudansvarig för att åtgärderna utförs samt vilka
som skall delges beslutet.

Utvärdering
Denna del av åtgärdsprogrammet är tom ända fram till utvärderingsdagen. När man utvärderar
bör man fråga sig hur arbetet har gått och hur man ska gå vidare. (Järpsten & Stadler 1993, SIH
1997, Liljegren 1991, Stadler 1994)

Beroende på vilken elev och vilket problem man brottas med blir de olika delarna i
åtgärdsprogrammet olika stora. (Larsson-Swärd, 1992)
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Hjälp utifrån

Personalen på skolan kan i vissa fall behöva hjälp utifrån i form av konsultation eller handledning.
Detta skall inte ses som ett misslyckande utan istället som en möjlighet till förbättring. För att
skolpersonalen skall kunna stödja barnet och arbeta utifrån en helhetssyn behövs det samverkan
med andra instanser. Skolan måste våga vara öppen med de problem de har och våga samarbeta
med kunniga människor utanför skolans väggar. När det gäller handikappade barn har
samarbetet med till exempel rehabiliteringspersonal kommit ganska långt medan samarbetet kring
barn och familjer med psykiska och sociala svårigheter ännu inte utvecklats. Även om man skall
vara noga med att skydda familjens integritet kan det i vissa fall vara bäst om personalen får
reda på vissa uppgifter. Dessa uppgifter kan sedan

hjälpa personalen att lägga upp arbetet kring barnet. Kontakt med konsult utanför skolans värld
kan utan att sekretessen störs tas för:

• Personal som behöver hjälp och stöd i analyser av ett enskilt barns svårigheter om barnet är
anonymt för konsulter

• Samråd och stöd för enskilt barn i samverkan med föräldrarna
• Handledning och bearbetning vid svåra händelser och utredningar

Konsultation kan komma från många håll, exempel på detta är: polis, socialsekreterare,
socialsekreterare från BUP, BBC, eller kommunen. Konsultation kan ges på flera olika sätt:

• Personalen får hjälp och stöd av psykolog, Boassistent eller proffs av annat slag
• Konsulten kommer till skolan och deltar i diskussioner tillsammans med föräldrar och berörd

personal
• Anonym konsultation kan användas då någon i personalen kan få bekräftelse på sitt

arbetssätt. På detta sätt kan man utan att nämna vilket barn det gäller, få stöd och gå vidare.
(Larsson-Swärd, 1992)

Vem konsulten är bestäms utifrån barnets behov. Rutiner för samarbete med experter utanför
skolverksamheten bör utformas om man vill minska risken för panik vid akuta problem. Frågor
som man kanske skulle vilja ha svar på kan vara: är jag på rätt väg? är detta ett
anmälningsärende? och så vidare. Innan man tar denna kontakt bör man ha studerat och
dokumenterat eleven så att man har en del fakta att komma med (Larsson-Swärd, 1999).

Dokumentation och sekretess

Att kartlägga ett barns svårigheter kan vara en svår uppgift. Eftersom man strävar efter att få
en helhetssyn på elevens situation så att man kan ge ett så bra stöd som möjligt kan det lätt
krocka med elevens integritet. Inte bara eleven utan även föräldrar kan känna sig kränkta om
man skriver allt för personliga uppgifter i ett åtgärdsprogram. Om man låter föräldrar och elever
vara delaktiga i arbetet hela vägen minskar man risken att olämpliga uppgifter kommer med i
programmet. Det är viktigt att tänka på att allt som diskuteras inte alltid behöver skrivas ner.
Huvudsaken är att det på papper  finns med en kort beskrivning av nuläget, målen som skall nås,
metoder som skall användas samt vad utvärderingen visar för resultat (SIH, 1997)
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Ett åtgärdsprogram betraktas som en allmän handling. Den är alltså offentlig om den inte blir
sekretessbelagd genom hemligstämpling. Enligt Stadler (1994) måste man därför vara noga med
vad man skriver och vara beredd på att man måste lämna ut programmen på begäran. Om man
ändå vill skriva dit känsliga uppgifter om till exempel familjeförhållanden eller sjukdomar bör
dessa uppgifter sekretesskyddas genom hemligstämpling. Dessa handlingar bör förvaras inlåsta.
(Stadler, 1994)

Även personliga uppgifter om eleven som till exempel klasslistor och betyg är i princip offentliga.
De anteckningar som läraren gör i samband med prov, förhör, grupparbeten med mera skall
betraktas som minnesanteckningar. Dessa anteckningar får då räknas som lärarens personliga
och blir därmed inte allmänna handlingar. När man gör ett åtgärdsprogram för en elev bör man
med tanke på detta ha klart för sig hur man ska behandla handlingen. Om anteckningar sparas
längre än vad som är nödvändigt anses det vara allmänna handlingar. Larsson-Swärds personliga
uppfattning är att varje åtgärdsprogram ska räknas som lärarens minnesanteckningar och kan
därmed inte räknas som allmän handling (Larsson-Swärd, 1999).

Liljegren skriver i sin bok att åtgärdsprogram inte ska vara ett dokument som följer eleven i livet.
När åtgärdsprogrammet inte längre är aktuellt ska det förstöras (Liljegren 1991). Järpsten och
Stadler skriver att det är elevvårdskonferensen som ska besluta om sekretess. Sekretessbelagda
papper ska finnas inlåsta och måste därför finnas på ett separat papper skilt från
åtgärdsprogrammet (Järpsten & Stadler, 1993).
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Resultat av intervjuer

Skola A

Skola A är en låg- och mellanstadieskola med integrerad förskoleverksamhet. När barnen slutar
skolan här skickas de vidare till skola B. På skolan finns endast en speciallärare och hon arbetar
med några få undantag uteslutande med mellanstadieelever. Anledningen till att det ser ut på det
här sättet är att verksamheten bygger på att det alltid finns två lärare i år 1 samt att eleverna i år
2 och 3 vid behov kan få hjälp från fritids. På denna skola har vi intervjuat rektor, klasslärare och
speciallärare.

En gång per läsår gör specialläraren ett test på sina elever där deras läsförmåga och
läsförståelse mäts. Utifrån resultatet avgör sedan specialläraren vilka barn man bör
uppmärksamma. Det är dock inte förrän i år 4 som dessa barn får hjälp av specialläraren. I
speciellt svåra fall kan dock specialläraren gå in och undervisa ett barn från år 1, 2 och 3.
När det i år 4 blir aktuellt med specialundervisning kallar rektor till en klasskonferens. Där finns
klasslärare, rektor, speciallärare och andra berörda lärare närvarande. Med testerna som
underlag avgör man vilka elever som ska få specialundervisning. När detta beslut är taget
kontaktar klassläraren föräldrarna och får deras godkännande. Om föräldrarna inte vill att deras
barn skall få extra hjälp måste de skriva under ett papper där de avsäger sig hjälpen. Detta är
dock mycket ovanligt. I stort sett alla elever som får extra stöd får  åtgärdsprogram upprättat.
Undantagen är de elever som bara kommer någon enstaka gång i veckan för att få lugn och ro
för att läsa läxa eller dylikt.  Klassläraren är med och diskuterar fram vad som skall vara med i
åtgärdsprogrammet men det är specialläraren som har huvudansvaret för upprättandet. I vissa
fall kan dock rektorn upprätta åtgärdsprogram. Problemen har då mera formen av
disciplinsvårigheter, hygienproblem etc.  Både elev och föräldrar vet vad som står i det
programmet men de behöver aldrig skriva på. Inte heller de åtgärdsprogram som specialläraren
upprättar skrivs under av någon part. Alla åtgärdsprogram som specialläraren utför finns på en
diskett som bara specialläraren har tillgång till. Berörda lärare får dock självklart titta på dem vid
behov. Disketterna sparar specialläraren, de förstörs aldrig. Åtgärdsprogram utvärderas minst
en gång per termin men vid behov och om det finns tid sker det oftare.

På skolan finns en färdig mall för hur ett åtgärdsprogram skall se ut (se bilaga 6). I korta drag
beskriver den problemet, vad som skall göras åt problemet samt en utvärdering. Eftersom det
oftast bara blir ett åtgärdsprogram per elev per termin innehåller det rätt så stora mål. För att får
ner det till mindre delar och få ett mer övergripligt arbetsområde planerar specialläraren
elevernas undervisning lite mer gång för gång beroende på hur arbetet går.

Om lärare eller speciallärare behöver vägledning och stöd finns en skolpsykolog i kommunen.
Ärendet går först genom rektorn på skolan som i sin tur tar kontakt med psykologen. För
klassläraren kan självklart specialläraren fungera som en rådgivande person. På den här skolan
har specialläraren arbetat aktivt med att skaffa sig råd och infallsvinklar från många olika håll.
Genom att läsa mycket böcker, läsa kurser på kvällstid och diskutera mycket med lärda personer
inom området utvecklar hon sin kompetens. Det är dock inte fortbildning som skolan erbjudit utan
kunskap hon förankrat på eget initiativ. Kommunen har också den fördelen att där finns ett
sensomotoriskt centrum dit eleverna i  kommunen har förtur. Denna hjälp kostar mycket pengar
och utnyttjas därför bara i de fall då  problemen inte går att lösa på skolan.
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Både rektor klasslärare och speciallärare är överens om att man inte hinner ge alla barn den
hjälp de behöver. man är dock nästan alltid medveten vilka elever det handlar om, problemet är
bara att man  inte har resurser för att hjälpa dom. Det blir alltså en prioriteringsfråga.

Innan eleverna lämnar skola A för att börja på skola B har rektorn och lärare från skola B redan
samlat in information om eleverna. Detta sker under vårterminen då de blivande 7:orna
fortfarande går i 6:an. Rektorn från högstadiet besöker då mellanstadiet och samtalar med
elever, klasslärare och rektorn. Även lärarna från de båda skolorna träffas och information om
elever i behov av särskilt stöd utbyts. Vid överlämning till högstadiet följer inga åtgärdsprogram
med eleven, den nya skolan kan dock få ta del av dem om de ringer och frågar efter dem.

Alla de vi pratat med kan se både fördelar och nackdelar med åtgärdsprogram. Fördelarna
överväger dock hos alla tre. Klassläraren menar att det är bra för minnet och ordningen samt att
det kan kännas tryggt att visa upp vad man gjort. Hon menar också att man på ett tydligt sett ser
föräldrarnas medverkan i barnens utveckling. Rektorn påpekar att dokumentering på detta sett
ger en klar överblick och man kan  se elevens utveckling tydligt. Man ser även vilka åtgärder
skolan vidtagit steg för steg. Specialläraren kan inte se några som helst nackdelar med att arbeta
med åtgärdsprogram. Detta förutsätter dock att man inte låter åtgärdsprogrammen följa med
eleven onödigt länge. Det får inte blir en risk att eleven får en stämpel. Detta håller klassläraren
med om. Till sist påpekar rektorn att arbetet med åtgärdsprogram kan kräva mycket
administrativt arbete i form av sortering och förvaring.

Skola B

Skola B är en högstadieskola vars barn bland annat kommer från skola A. Verksamheten är
uppbyggd så att varje klass, om  ca 20 till 25 elever, är uppdelad i två basgrupper. Varje
basgrupp har sin egen basgruppsledare som ansvarar endast för de tio till tolv eleverna i sin
grupp. På denna skola intervjuades rektor och två basgruppsledare eftersom speciallärare
saknas. Meningen är att det i varje arbetslag skall finnas någon person med kompetens inom
området specialpedagogik. Denna person skall kunna vägleda de andra lärarna i arbetslaget som
också har specialundervisning.

Eftersom åtgärdsprogram från skola A inte följer med automatiskt till skola B har lärarna inte så
hemskt mycket information om varje elev. Meningen är att eleverna ska få en ny chans och
lärarna skall få bilda sig en egen uppfattning om eleven. Alla de intervjuade menar på att många
elever ändrar sig oerhört under sommarlovet mellan sexan och sjuan. De som tidigare haft
problem kan ha mognat och de som tidigare klarat sig igenom systemet kan nu få svårigheter.
För att se vilka elever som skall få specialundervisning och därmed åtgärdsprogram görs under
de första tre veckorna i sjuan ett läs- och läsförståelsetest. Utifrån  testens resultat avgör man
vilka elever som måste få extra stöd. Resultatet lämnas till berörda basgrupphandledare och
specialtimmarna fördelas därefter i arbetslaget. Varje basgruppshandledare ansvarar för att
åtgärdsprogram upprättas på de elever som behöver extra stöd i just sin basgrupp. På denna
skola finns det ingen mall för hur åtgärdsprogrammet bör se ut, utan det är upp till läraren själv
att utforma. Båda lärarna anser dock att dessa punkter bör finnas med.

• problem
• åtgärder
• tidsplan/utvärdering
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För att få en helhetsbild av eleven diskuterar man i lärarlaget innan åtgärdsprogrammet skrivs.
Oftast har de lärare som har specialundervisning fler barn än bara de i sin egen basgrupp.
Därför blir det enligt lärarna viktigt med ett samarbete mellan basgruppshandledaren, den
specialundervisningsansvarige samt lärare i det/de aktuella ämnena. Självklart kan det även i
andra ämnen än basämnena upprättas åtgärdsprogram, men då är det mer en sak mellan
ämnesläraren och eleven. Vid dessa tillfällen blandas inte specialläraren eller arbetslaget in.
Problem som rör eleven utanför ämneskunskaper till exempel hygien- och familjeproblem ligger
på skolsköterskans lott att ta hand om.

Eleven och föräldrarna är aldrig med när ett åtgärdsprogram utformas. Föräldrarna får däremot
ta del av programmen vid utvecklingssamtalen. Vid dessa tillfällen har läraren även chans att få
föräldrarna involverade i åtgärdsprogrammet. Det kan till exempel röra sig om hjälp med läxor
eller extra träning på högläsning. Läraren A vill gärna att föräldrarna skriver under
åtgärdsprogrammet medan lärare B inte finner detta nödvändigt. Båda lärarna betonar vikten av
att begränsa åtgärdsprogrammen. Har eleven många problem får man ta det mest akuta först.
Varje åtgärdsprogram har en tidsbegränsning på ungefär en termin.

Rektorn berättar vidare att åtgärdsprogrammen som lärarna lämnar in till henne ligger till grund
för det möte med skolchefen där hon skall äska pengar för specialundervisning etc. Både lärare
A och B säger med bestämdhet att de inte hinner med alla barn som befaras att inte nå upp till
målen i år 9. De vet alltså vilka eleverna är men hinner inte med dom. Rektorn däremot anser att
alla barn som är i behov av specialundervisning och åtgärdsprogram får det även om de kanske
inte får tillräckligt mycket. Vad gäller resurser till lärare i form av stöd, råd och handledning
anser både lärare A och B att det saknas. Lärare B påpekar dock att rektorn alltid finns till
hands om man vill prata av sig. En skolpsykolog finns även inom kommunen men till honom
måste man boka tid.

När en elev lämnar högstadiet borde, enligt lärare A, alla dokument kring eleven förstöras. Detta
för att eleven skall slippa ha åtgärdsprogram släpandes efter sig. Är målet uppnått finns ingen
anledning att bevara åtgärdsprogrammet. Även lärare B menar att dokumenten skall förstöras
senast ett år efter det att eleven lämnat skolan. Hon anger samma anledning som lärare A.
Rektorn har än så länge alla åtgärdsprogrammen sparade i ett kassaskåp men vet  inte hur länge
de kommer att sparas i framtiden. En anledning till att spara dem är, enligt rektorn, att man har
ett säkert bevis på att skolan faktiskt vidtagit åtgärder för att hjälpa eleven.

Lärare A och B ser flera fördelar kring arbetet med åtgärdsprogram. De säger bland annat att
det är bra att det finns tydligt nedskrivet vad man gjort och att man kan visa på att man vidtagit
åtgärder. Det blir tydligt vad som skall göras och vem som skall göra vad. Lärare A påpekar att
det lösa pratet försvinner när man tvingas precisera sig på papper. Lärare B pekar också på den
fördelen att alla som arbetar runt eleven kan titta på åtgärdsprogrammet. En annan fördel är
enligt lärare A att det finns en tidsbegränsning och att man måste utvärdera när den nåtts. Detta
leder till utveckling. Både lärare A och B har även nackdelar att ta upp. De nämner tiden som
ett problem. Att göra ett åtgärdsprogram tar tid eftersom det inte bara ska vara ett papper i
mängden utan faktiskt ha en betydelse. Enligt lärare A kan det också vara en nackdel för de
elever som inte har något annat än åtgärdsprogram i sin undervisning.

Skola C

Skola C är en 1-6 skola med integrerad förskoleverksamhet. På denna skola har vi intervjuat
rektor, en speciallärare och en klasslärare. Speciallärare finns på alla stadier. För att se vilka
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elever som är i behov av specialundervisning görs i början av varje läsår tester på alla elever. På
så sätt får man reda på om det är några nya elever som behöver specialundervisning som inte
haft det förut. Om klassläraren uppmärksammar en elev mitt i terminen ber hon specialläraren
att göra ett nytt test, och utifrån det resultatet görs en ny bedömning. När det är bestämt att en
elev skall få extra stöd kontaktas föräldrarna och man får deras godkännande. Precis som skola
A påpekar skola C att föräldrarna måste skriva på ett papper om de avsäger sig hjälp.

Åtgärdsprogram görs på alla de elever som får specialundervisning. Klassläraren och
specialläraren för en diskussion om vad man sett i klassrummet och under specialundervisningen.
Utifrån det sätter specialläraren ihop ett preliminärt åtgärdsprogram. När man sedan träffar
föräldrarna i utvecklingssamtalet diskuteras det som specialläraren skrivit ner. Föräldrarna får
alltså tycka till och åta sig uppgifter för att hjälpa barnen i dess utveckling. Allt man kommer
överens om läggs till på åtgärdsprogrammet och ett nytt åtgärdsprogram utformas. I
åtgärdsprogrammet finns dessa punkter med:

• lägesbeskrivning positivt/negativt
• mål/delmål
• åtgärder/tidsram
• resultat
(se bilaga 7)

Alla personer vi pratat med betonar att det positiva hos eleven skall stå först. Under punkten
åtgärder/tidsram finns en särskild ruta där man skriver in vem som ansvarar för vad. I ett
åtgärdsprogram kan alltså eleven, föräldrarna, speciallärare, klasslärare och andra berörda lärare
ha en eller flera uppgifter.

När alla parter är nöjda med innehållet i åtgärdsprogrammet, skriver specialläraren ut den nya
versionen. Föräldrarna får programmet hemskickat. Meningen är att de skall läsa igenom
åtgärdsprogrammet noga och tänka efter ordentligt om det finns något de vill ändra på. Är de
nöjda skriver de på papperet och skickar det tillbaka till skolan. Hemmet får även en kopia. Om
programmet innehåller uppgifter som kan sänka elevens självförtroende skriver inte eleven
under. Meningen är dock att de i så stor utsträckning som möjligt skall vara delaktiga i
programmet. Det skall egentligen bara finnas två program, ett hemma hos föräldrarna och ett på
expeditionen på skolan. Men för att underlätta arbetet har även specialläraren ett exemplar så
länge det är aktuellt.

Arbetet med åtgärdsprogram har enligt rektorn inte pågått under så många år och därför har
man så här långt kunnat spara alla åtgärdsprogram som skrivits. Hur det blir i framtiden är ett
stort problem som skolan måste ta tag i, påpekar rektorn.

I genomsnitt blir det ett program per barn per år. Detta innebär att målbeskrivningarna blir rätt så
vaga. Programmet utarbetas i september i samband med det första utvecklingssamtalet. I
december har specialläraren sedan en telefonkontakt med föräldrarna där man pratar om hur
arbetet fortskridit. Nästa kontakt sker i april/maj och det är då man utvärderar och lägger
grunden för nästa program. Under detta samtal fyller man i resultatrutan. Föräldrarna visar att
de tagit del av resultatet genom att skriva under papperet. Något nytt åtgärdsprogram skrivs
sedan inte förrän i september. Specialläraren upplever denna tidsperiod som alldeles för lång
men har helt enkelt inte den tid som det tar att utforma nya program oftare. Målet skulle vara att
en gång per månad utvärdera och skriva ett nytt. Specialläraren försöker dock arbeta utifrån
sina egna delmål för att få struktur på arbetet.
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Även i andra ämnen utanför basämnena kan program liknande åtgärdsprogram upprättas. Det
rör sig då oftast om ett samtal mellan lärare, föräldrar och elev. Överenskommelsen kan bli
muntlig eller skriftlig. Den blir dock inte lika djupgående som ett åtgärdsprogram.

Både rektor och speciallärare upplever att man inte hinner med alla elever man borde. Detta på
grund av att pengarna helt enkelt inte räcker till. Det finns en central pott på ca 5 miljoner kronor
per läsår som ska täcka alla oförutsägbara problem som dyker upp  inom kommunen. Dessa
pengar tar dock slut omgående. Rektorn hävdar till och med att med dagens resurser blir Lpo
94:s mål en omöjlighet att uppnå. Specialläraren uppmanar ofta föräldrarna att ta saken i egna
händer och kräva utredning och extra resurser. Många gånger är det enligt specialläraren lättare
att få resurser om barnet fått en diagnos. Rektorn påpekar dock att det inte finns mer pengar att
hämta någonstans bara för att en diagnos är ställd. Istället får rektorn omfördela pengarna inom
skolan och någon annan blir lidande.

För stöd av rådgivning får personalen oftast vända sig till egna lärarlaget på skolan. Det blir
alltså av största vikt att man har ett fungerande lärarlag. Specialläraren nämner att man anonymt
kan vända sig till organisationen ”RÅD och STÖD”. Rektorn säger att om någon inom
personalen behöver extra råd och stöd får man söka det genom honom. Men än så länge har
ingen behövt det.

När eleverna lämnar år 6 skickas dom till skola D. Lärare, speciallärare och rektorer har under
vårterminen träffats för att diskutera elever i behov av särskilt stöd. Både speciallärare och
klasslärare är osäkra på hur överlämnandet av åtgärdsprogram går till. Klassläraren pekar på att
det är positivt att skicka med åtgärdsprogrammen vidare till nästa stadie. Hon vill att eleven ska
kunna få hjälp direkt i den nya skolan så att eleven inte hamnar i svackor eller rent av får en
tillbakagång i utvecklingen. Rektorn överlämnar personligen åtgärdsprogrammen och vill inte
skicka dem med posten. Detta på grund av den sekretess som kan ligga runt ett åtgärdsprogram.
Alla åtgärdsprogram skickas dock inte med utan endast de grövsta fallen.

Vad gäller fördelar och nackdelar belyses lite olika saker beroende på vem man frågar. En
fördel som alla nämner är att arbetet blir väldigt tydligt och konkret. Risken att missuppfattningar
mellan föräldrar och skola uppstår blir minimal. Om en lärare slutar sin tjänst och en ny tar vid
blir det väldigt tydligt för den nya läraren vad som har gjorts och vad som skall göras, enligt
rektorn. Specialläraren har sett en tydligt förbättring vad gäller föräldraengagemang och
samarbetet mellan alla parter som arbetar med eleven sedan man började arbeta med
åtgärdsprogram. Både speciallärare och klasslärare påpekar att arbetet kring ett åtgärdsprogram
är tidskrävande men att det även kan spara mycket tid om det fungerar väl. Specialläraren
menar att om arbetet kring åtgärdsprogram skall fungera riktigt bra måste mer tid avsättas till
uppföljning och utvärdering och nu finns helt enkelt inte tid till det.

Skola D

Skola D är en högstadie- och gymnasieskola. Till skolans högstadium kommer eleverna bland
annat från skola C. Högstadiet består av  cirka 500 elever fördelade på  24 klasser med mellan
20 till 25 elever i varje. Varje klass har två mentorer som eleverna träffar regelbundet. På denna
skola har vi träffat rektor, en mentor (klassföreståndare) och en speciallärare.

När eleverna kommer till högstadiet har rektorn redan varit ute och hälsat på i deras
mellanstadieskolor. Där har dom träffat rektor, klassföreståndare och elever. Högstadieskolans
rektor begär in uppgifter, skriftliga, om elever i behov av särskilt stöd. Hon vill ha reda på om
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eleverna tidigare fått specialundervisning, om det finns eller har funnits åtgärdsprogram eller om
det finns andra viktiga uppgifter som kan vara viktiga att veta för att eleven skall få rätt
bemötande i skolan. Om det finns eller har funnits åtgärdsprogram eller dokumentation av annat
slag vill rektor ha in dessa. Svårigheten med att få in dessa uppgifter, har enligt rektorn varit att
många mellanstadieskolor har varit rädda för att lämna skriftliga uppgifter kring elever. De har
istället velat ge muntlig information och på det sättet sluppit stå till svars för vad de sagt och
gjort. Rektorn har insisterat på detta eftersom hon inte är intresserad av uppgifter som skolan
inte vågar stå för. Mellan skolorna, inom samma komun, råder enligt rektorn ingen sekretess och
därför finns det ingen anledning till varför hon inte skulle kunna få dessa uppgifter. För
mentorerna visar hon sedan åtgärdsprogrammen. Självklart tar man inte över mellanstadiets
åtgärdsprogram utan skapar helt nya.

Åtgärdsprogram görs på alla elever som får specialundervisning och alltså är i behov av särskilt
stöd. Det görs även på elever med andra problem än rent kunskapsmässiga. Anledningen kan till
exempel vara: disciplinära problem till exempel skolk och relationsproblem.
Det hela kan börja med att ett problem uppmärksammas av till exempel mentor, klasskamrater
eller föräldrar. Ärendet förs alltid fram till elevens mentor som i sin tur, vid behov, tar upp det i
lärarlaget. Ett problem skall alltid försöka lösas på så låg nivå som möjligt, det vill säga om det
räcker med att mentor och elev kommer överens om något muntligt eller skriftligt,  är det bra.
Om eller när problemet tas upp i lärarlaget diskuterar man där om hur problemet skall lösas. På
den här nivån kan en så kallad ”handlingsplan” upprättas. Det är alltid mentorn som ansvarar för
att  handlingsplanen blir nedtecknad. I det förberedande arbetet är dock inte mentorn ensam utan
även elev, föräldrar, speciallärare och annan berörd personal är inblandad. Speciallärare, mentor
och elev diskuterar fram vad som skall stå i handlingsplanen. När en preliminär handlingsplan är
nedskriven kontaktas föräldrarna för en diskussion och för ett godkännande. Även föräldrarna
får uppgifter i handlingsplanen.

I de fall då problemen är så stora att arbetslagets åtgärder inte räcker till kopplas det lokala
stödteamet in. Stödteamet består av kurator, skolsköterska, syo, specialpedagog med flera.
Detta stödteam skriver inga åtgärdsprogram utan lämnar bara rekommendationer på vad som
behöver göras. Dessa rekommendationer ligger sedan som grund vid den elevvårdskonferens
som följer direkt efter. Elevvårdskonferensen  består av skolledning, mentor, föräldrar och
eleven själv. När det har gått så här långt handlar det ofta om drastiska åtgärder som till exempel
anpassad studiegång. Elever och föräldrar måste alltid göras medvetna om vad det är de väljer
bort och vilka konsekvenser det kan få. Rektor frågar alltid eleven om dess framtidsplaner. Om
eleven till exempel vill bli teletekniker är det dumt att välja bort fysik- och teknikämnena.

På skolan finns en färdig mall för hur ett åtgärdsprogram skall se ut  (se bilaga 8). Det är samma
mall som används för en handlingsplan. Både mentor speciallärare och rektor betonar hur viktigt
det är med en tidsbegränsning på åtgärdsprogrammet. Rektorn menar att ju äldre eleven är desto
längre tidsperiod kan åtgärdsprogrammet sträcka sig över. För ett barn som går i år 1 kan en
tidsperiod på ett halvår kännas som en evinnerligt lång tid, medan det för en år 9-elev kan
kännas övergripligt. Hur långa tidsbegränsningar man sätter är olika beroende på elev och
problem. Rektorn menar också att det i åtgärdsprogrammet inte skall finnas med psykosociala
uppgifter. Att Peter slår sina kamrater i skolan är rena fakta och bör alltså stå med. Däremot
inte att han tror att det beror på att Peter blir misshandlad hemma. Åtgärdsprogrammen skall
bara handla om det som rör skolan och ingenting annat. Detta på grund av att programmet skall
kunna finnas i mentorns pärm.

Specialläraren menar att man skulle ha en större möjlighet att  möta eleven på rätt nivå om man
återgick till de så kallade hjälpklasserna eller specialklasserna. Där skulle vissa elever kunna ha
all sin undervisning. Eleverna skulle på detta sätt lättare och oftare kunna känna att de lyckas.
Han ifrågasätter också nödvändigheten i att ha till exempel NO när man inte kan läsa. Även om
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man inte går så långt att man inför specialklasser igen borde vissa ämnen tas bort mycket
tidigare än vad de görs idag

Alla de vi intervjuat är rörande överens om att det faktiskt finns nog med stöd och hjälp på
skolan för lärarna. Det finns en heltids kuratortjänst på skolan varav 25% är till för handledning
av lärare. Personalen tar själv kontakt med kuratorn och bestämmer en tid, ärendet behöver
alltså aldrig gå genom rektorn.
Även på den här skolan ser alla parter både fördelar och nackdelar med arbetet kring
åtgärdsprogram. Till fördelarna hör att när saker och ting blivit nedskrivet blir det väldigt tydligt
för alla vad som skall göras och vem som skall göra vad. En annan fördel, som rektor nämner,
är att när det måste vara nedskrivet blir det en press på att det man skriver är bra och
genomtänkt. Pressen leder också till att man verkligen gör saker för eleven  och inte bara pratar
om det. En nackdel som alla nämner är att arbetet är mycket tidskrävande och att det är lätt att
lägga energin på formalia istället för på handling. Enligt rektor kan det vara lite otäckt att behöva
ha bevis på att man gör saker hela tiden, att skolan inte blir betrodd.

Resultatanalys

Vi har i denna del av arbetet valt att utgå från våra frågeställningar:

1. Hur har arbetet kring barn med behov av särskilt stöd sett ut och förändrats från 1900-talets
början fram till idag?

2. Hur går det till när ett åtgärdsprogram upprättas och vilja personer kan/bör vara delaktiga?
3. Vilka delar bör ett väl fungerande åtgärdsprogram innehålla?
4. Hur sker utvärdering och uppföljning?

Vi gör naturligtvis inte anspråk på att försöka ge en bild av hur det ser ut på skolorna i
allmänhet. Resultatet gäller endast de skolor vi besökt och är endast till för att ge en bild av hur
det kan se ut i verkligheten.
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Hur har arbetet kring barn med behov av särskilt stöd sett ut och förändrats från 1900-
talets början fram till idag?

Synen på barn i behov av särskilt stöd har förändrats genom åren. Utvecklingen har gått från
segregering mot integrering. Alla elever skall nu, i så stor utsträckning som möjligt, kunna gå i
samma skola och samma klass. Detta ställer höga krav på alla som arbetar inom skolan. Förr
hade specialläraren, eller annan specialutbildad personal, hand om elever med svårigheter. Med
tiden har ansvaret dock alltmer flyttats över på klassläraren (Carlström & Lindholm, 1988).

På skolorna har det sett väldigt olika ut beroende på vem som har hand om
specialundervisningen. På de skolor där utbildade speciallärare fortfarande finns kvar arbetar
man ungefär på det sätt som förr var mycket vanligt. Speciallärarna är alltså i stort sätt
ensamma i sitt arbete. På andra skolor har man kommit längre i samarbetet mellan all personal
på skolan. Elever i behov av särskilt stöd är där inte längre ett uppdrag för specialläraren ensam.

Hur går det till när ett åtgärdsprogram upprättas och vilka personer kan/bör vara
delaktiga?

Intervjuerna visar att det vanliga verkar vara att skolorna i början av varje läsår gör något slags
test, vars resultat avgör vilka barn som skall få specialundervisning. Det är sedan på dessa barn
som åtgärdsprogram görs. Åtgärdsprogram kan både vara av disciplinärt och kunskapsrelaterat
slag. Det är dock det kunskapsrelaterade åtgärdsprogrammen som är vanligast. På en del skolor
är det specialläraren som själv har ansvar för upprättandet av åtgärdsprogram medan det på
andra skolor är klassföreståndaren/ mentorn/ basgruppshandledaren som bär huvudansvaret.
Vem det än är som utarbetar programmet bygger förarbetet på ett samarbete mellan berörda
lärare och den som skriver programmet. Oftast rör det sig om muntliga samtal mellan berörda
parter.

Skolorna strävar hela tiden efter att lösa problemen på så låg nivå som möjligt. Med detta menas
att så få personer som möjligt skall deltaga i arbetet. Om klasslärare och elev själva kan lösa
problemet behöver inga fler personer blandas in.

Föräldramedverkan i  arbetet kring ett åtgärdsprogram varierar mycket från skola till skola. I
vissa fall får föräldrarna ge sina åsikter på åtgärdsprogrammet och godkänna det genom att
skriva under med sin namnteckning. I andra fall fungerar åtgärdsprogrammet mer som ett
arbetsredskap för personalen och föräldrarna tar inte del av programmet.

Litteraturen lägger tyngdpunkten på andra delar av arbetet än på det resultat som intervjuerna
visar. Förarbetet får en mer framträdande roll i litteraturen, som ger många exempel på hur
insamlandet av information kan gå till. Diagnostiska prov är en informationskälla. Exempel på
andra informationskällor kan vara observationer och samtal. Om och om igen betonas hur viktigt
det är att se till hela elevens situation och att prata med eleven (Stadler, 1994).

Litteraturen betonar vidare vikten av att leta efter kärnproblemet i förarbetet. Inte sällan är det
så att problem, med till exempel läsning, bottnar sig i något helt annat än just lässvårigheter.
Detta kom under intervjuernas gång aldrig upp som en del av arbetet runt åtgärdsprogram.
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Både litteraturen och intervjuerna visar att man inte bör arbeta ensam med åtgärdsprogram. Det
är tvärtom ett ansvar som skall ligga på flera personer. Huvudansvaret för arbetet bör dock ligga
på den person som har bäst kontakt med eleven. Detta kan alltså innebära att det inte alltid blir
klassläraren eller specialläraren som bär huvudansvaret, vilket talar emot vad intervjuerna visar
(Järpsten & Stadler, 1993).

Att föräldrarna skall skriva under åtgärdsprogrammet är inte något som nämns i litteraturen.
Däremot betonas starkt att de bör vara delaktiga i utarbetandet av programmet (SIH, 1997).

Vilka delar bör ett väl fungerande åtgärdsprogram innehålla?

Intervjuerna visar att skolorna för det mesta har en färdig mall som används vid upprättandet av
åtgärdsprogram. Mallarna innehåller i stort sett samma delar men det ges olika mycket utrymme
(se bilaga 5, 6 & 7). I åtgärdsprogrammet är det viktigt att betona elevens positiva sidor både för
föräldrarna och elevens skull. Det också viktigt att det finns en tidsbegränsning på programmet.

I litteraturen finner vi många olika förslag på hur ett åtgärdsprogram kan se ut. Grovt kan man
ändå säga att dessa punkter finns med:

• nuläge
• mål
• metod
• utvärdering

Under nuläge bör det stå vari  elevens problem ligger samt vilka positiva sidor eleven har. Vikten
av att beskriva det positiva hos eleven betonas alltså starkt även i litteraturen. Målen i
programmet bör alltid vara konkreta så att det lätt går att utvärdera. Om det finns många
problem att jobba med måste man prioritera och ta det mest akuta först. Under metodavsnittet
skall det stå vilka medel man tänkt att använda sig av samt vilka metoder man tänkt att tillämpa.
Mycket vanligt är det också att det står vem som är ansvarig för vad samt vilka icke närvarande
personer som skall delges beslutet (Stadler, 1994).

De mallar vi sett stämmer väldigt bra överens med de förslag som litteraturen ger på hur ett
åtgärdsprogram ska se ut.

Hur sker utvärdering och uppföljning?

Intervjuerna visar att på grund av tidsbrist sträcker sig, i de flesta fall, åtgärdsprogram över en
längre tidsperiod till exempel en termin eller ett helt läsår. Målen blir därför väldigt vaga och
stora. För att få ett mer kortsiktigt perspektiv är det inte ovanligt att den ansvarige läraren gör
egna planeringar med mer kortsiktiga mål.

Uppföljning mellan stadierna sker alltid på ett eller annat sätt. Vanligt är att rektorerna besöker
de skolor som de kommer att få elever ifrån. Elever som är i behov av särskilt stöd diskuteras
alltid på konferenser. Detta för att ge högstadieskolorna chans att förbereda sig. Förutom dessa
muntliga samtal kräver ofta högstadieskolorna att få skriftliga dokument som förts över elever,
till exempel åtgärdsprogram.
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I litteraturen kan vi läsa att alla program både skriftliga och muntliga skall utvärderas. Att det
finns en tidsbegränsning och ett datum för utvärdering på programmet är därför nödvändigt.
Utvärderingen bör ske kontinuerligt, cirka en gång per månad eller vid behov. Intervjuerna visar
dock, som vi redan nämnt, på en helt annan verklighet. När man utvärderar bedömer man
resultatet utifrån de mål man har satt upp. Vid utvärderingen skall alla som deltagit i arbetet kring
åtgärdsprogrammet vara med (Järpsten & Stadler, 1993).

Utifrån utvärderingens utslag avgör man sedan om eleven fortfarande är i behov av särskilt stöd
och därmed ett nytt åtgärdsprogram. Ett helt nytt program kan upprättas, det gamla kan
förlängas eller bara förnyas på vissa delar. Resultatet kan självklart också blir att eleven inte
längre behöver ett åtgärdsprogram (Järpsten & Stadler, 1993).

Om uppföljning vid lärar- eller stadiebyte står det inte mycket i litteraturen. Det är endast i
Skolverkets skrift som man kan läsa om detta. Där står det att det finns risk för att eleven faller
tillbaka i utvecklingen om man inte är noga med utvärdering och uppföljning (Skolverket, 1997).
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Diskussion

Fördelarna med att arbeta med åtgärdsprogram är enligt oss många. Med hjälp av
åtgärdsprogram kommer vi lättare kunna strukturera arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.
Tack vare att vi skriver ner vari problemet ligger och de åtgärder vi tänkt vidta tvingas vi tänka
efter riktigt ordentligt. Saker och ting blir tydligare när det blir nedskrivet än när man bara pratar
om det. Missförstånd om vad som ska göras och vem som ska göra vad elimineras i stort sett
helt och hållet. En annan positiv följd av arbetet kring åtgärdsprogram är att det blir lätt att
utvärdera. Ett bra sätt att motivera eleven till att fortsätta kämpa är att visa på alla små framsteg
de gjort med hjälp av åtgärdsprogrammet. En förutsättning för att det ska bli möjligt att visa på
elevens framsteg är att det finns tid för utvärdering. Vi tror att det är bra om utvärdering sker
ofta så att målen kan bli kortsiktiga och lätta att beta av. Tyvärr verkar det som om skolorna idag
varken har tid eller resurser till att utvärdera oftare än en gång per termin. Kanske förlorar man i
och med detta mycket av poängen med åtgärdsprogrammet. Överhuvudtaget tycker vi oss kunna
se att skolans personal har väldigt höga ambitioner och vet vilka elever som behöver hjälp och
vad de skulle kunna göra för dem. Med det fattas pengar för att hjälpa alla. Så här kommer med
all säkerhet vår arbetssituation se ut då vi börjar arbeta som lärare. Det känns tufft att redan
från början veta att vi inte kommer att räcka till för alla barn på grund av resursbrist. När vi
arbetar med barn i behov av särskilt stöd och gör åtgärdsprogram skulle det kännas skönt om
det fanns resurser till personlig handledning. Tyvärr visar intervjuerna att personalen på skolorna
upplever att detta saknas.

Vi tror att det är väldigt bra om det på skolorna finns en utarbetad mall för hur ett
åtgärdsprogram ska se ut. Detta för att man inte ska missa någon viktig del. Vi tycker att den
del där det positiva om eleven tas upp är väldigt viktig. Detta på grund av att man utifrån elevens
starka och positiva sidor kan hitta arbetssätt och metoder som passar just den eleven. Vi känner
eleven ur skolans perspektiv medan föräldrarna kan ge en bild av elevens liv utanför skolan.
Genom att prata med både föräldrar och eleven i fråga kan man få fram värdefull information
som underlättar arbetet. Även om både föräldrar och elever kan hjälpa till tror vi att man
fortfarande måste komma ihåg att det är vi lärare som har huvudansvaret och att vi besitter en
stor kunskap och erfarenhet.

En sak som vi har funderat mycket kring är huruvida åtgärdsprogram skall följa med en elev vid
stadie- eller skolbyte. Vi anser att viss information måste följa med eleven. Det kan handla om
dyslexi, DAMP, dyskalkyli och så vidare. Om inte den nya skolan får reda på dessa saker är
risken stor att eleverna stannar upp eller rent av faller tillbaka. Vi finner däremot ingen anledning
till att personliga omdömen om eleven, så som att eleven är långsam eller tjurig, skall följa med.
Det är bättre om den nya eller de nya lärarna får bilda sig en egen uppfattning i stället för att
överta värderingar från andra. Som framkommit under intervjuerna är det inte alls ovanligt att en
elev ändras över sommarlovet.

När ett åtgärdsprogram utarbetas bör man tänka på att det är förarbetet och arbetet med eleven
som är det viktiga och inte själva papperet där allt blir nedskrivet. Under förarbetet tar man reda
på vari elevens problem bottnar sig och hittar utifrån det lämpliga metoder att arbeta med.
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Papperet där allt skrivs ned är endast ett hjälpmedel för att nå de mål man satt upp och man bör
se upp så att formuleringar och layout inte tar allt för lång tid.

Om man tittar på åtgärdsprogram ur ett historiskt perspektiv kan man se att arbetet med barn i
behov av särskilt stöd från början har legat på specialutbildad personal så som speciallärare
medan det idag allt mer läggs över på klassläraren. Som klasslärare kan man nu inte bara lämna
över de barn som man anser behöver extra stöd. Detta innebär dock inte att klassläraren ensam
ansvarar för dessa barn utan ett samarbete mellan alla som arbetar med barnet på skolan är
nödvändigt. Detta ställer höga krav på alla som arbetar i skolan. Och i framtiden måste kanske
alla ha någon slags specialpedagogisk kompetens. Vi tror att det för alla lärare kommer att bli en
tuff uppgift eftersom det krävs att man är specialist på så många olika saker. Och frågan är hur
många fler uppgifter som kan läggas på klassläraren innan det blir för mycket.

En intressant vidareutveckling av detta arbete skulle kunna vara att hitta skolor där eleverna
medverkar mer i att utveckla sina eget åtgärdsprogram och intervjua dem om detta. På detta sätt
skulle vi kunna få en ännu bredare bild av hur arbetet kring ett åtgärdsprogram går till.
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Titel

Åtgärdsprogram

Sammanfattning

Med detta arbete har vi försökt att få  en fördjupad kunskap om hur ett åtgärdsprogram kan
se ut, på vilka elever det görs och hur arbetet går till när man upprättar ett. För att få
förståelse för varför det ser ut som det gör idag har vi även tittat på den historiska aspekten.
Kortfattat kan man säga att ett åtgärdsprogram är som ett slags kontrakt där skola, elev och
hemmet tillsammans kommit fram till och skrivit ned mål som eleven ska ha nått inom en viss
tid, samt vilka som ska vara delaktiga. Meningen är att så många som möjligt i elevens
omgivning, inklusive eleven själv, på olika sätt ska hjälpa eleven att nå målet. Det sista ledet i
arbetet utgörs av en utvärdering. Denna arbetsmetod skulle kunna användas på alla elever för
att utveckla dem men på grund av resurs- och tidsbrist används den oftast endast på elever i
behov av särskilt stöd.  Som blivande lärare är vi övertygade om att vi kommer ha stor nytta
av de kunskaper vi förvärvat inom detta område. Med största sannolikhet kommer vi att
upprätta eller vara med och utforma åtgärdsprogram i framtiden.

Nyckelord

åtgärdsprogram, specialundervisning, barn i behov av särskilt stöd


