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Sammanfattning 
 
Den nuvarande läroplanen, Lpo 94, ställer höga krav på skolorna när det gäller 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det krävs av skolorna att det finns ett 
utarbetat sätt för arbete med dessa barn. Mitt arbete beskriver tillvägagångssättet 
för hur ett åtgärdsprogram tas fram och genomförs. Det börjar med att informa-
tion samlas in om eleven, informationen analyseras och utmynnar i en precise-
ring av elevens behov. När man arbetar med barn i behov av stöd är det viktigt 
att söka stärka barnens självuppfattning och självtillit genom att utgå från deras 
starka sidor. Åtgärdsprogram upprättas under ett möte med elever och föräldrar. 
Programmet ska bland annat beskriva elevens situation, mål, tillvägagångssätt 
och ansvariga. Målet är att programmet ska hjälpa lärare i arbetet med att för-
bättra elevens situation. Programmet ska vid bestämt tillfälle utvärderas av de 
inblandade och beslut ska tas om nya åtgärder om det är nödvändigt. 
 



Fredrik Bernhardson  Examensarbete 10p   
   

 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  

BAKGRUND................................................................................................ 5 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ............................................... 6 

LITTERATURDEL..................................................................................... 7 

ÅTGÄRDSPROGRAM ......................................................................................7 
MÅLGRUPP...................................................................................................9 
UPPRÄTTANDET AV ETT ÅTGÄRDSPROGRAM....................................................9 
UTVÄRDERING............................................................................................15 

METOD ..................................................................................................... 18 

METODER OCH TERMINOLOGI ......................................................................18 
METODVAL ................................................................................................18 
INTERVJUER OCH  ENKÄTER .........................................................................19 

RESULTAT ............................................................................................... 22 

ANALYSMETOD ..........................................................................................22 
SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER OCH ENKÄTER ......................................22 

DISKUSSION............................................................................................. 34 

DISKUSSION AV RESULTATET.......................................................................34 
EGNA REFLEKTIONER ..................................................................................39 

LITTERATURLISTA................................................................................ 41 

 

BILAGOR 1-6 
Bilaga 1-2    Mall för åtgärdsprogram  
Bilaga 3    Enkät till enhetschefer 
Bilaga 4    Enkät till föräldrar 
Bilaga 5    Intervjuguide till elev 
Bilaga 6    Intervjuguide till lärare 



Fredrik Bernhardson  Examensarbete 10p   
   

 5

BAKGRUND 
 
Den största anledningen till att jag skriver om åtgärdsprogram är att jag vill se 
om det finns ett fungerande sätt för att hjälpa de elever som har det svårt i sko-
lan. Jag vill även titta på hur arbetet är upplagt och vad det finns för hjälpmedel 
för mig som lärare. Genom att skriva detta arbeta kommer jag att lära mig 
mycket om åtgärdsprogram som jag sedan kommer att ha nytta av i mitt läraryr-
ke. 
 
Det var först genom vår förra läroplan, Lgr 80, som det ställdes krav på att åt-
gärdsprogram skulle upprättas till de elever som var i behov av särskilt stöd. Be-
greppet åtgärdsprogram hade då funnits sedan 1974 och det var en undersökning 
benämnd ”Skolans inre arbete” gjord av Utbildningsdepartementet som för för-
sta gången skrev om det. I dagens läroplan (Lpo 94) står det inget om åtgärds-
program men det ställs högre krav på skolorna  än någonsin vid arbetet med barn 
i behov av särskilt stöd.  
 
Den första gången jag hörde talas om åtgärdsprogram var när föräldrar skulle 
anmäla en skola för att den inte hade gett tillräckligt med stöd till deras barn. 
Det är vid dessa tillfällen skolan måste kunna bevisa att de har gjort vad de kun-
nat. I detta sammanhang nämndes åtgärdsprogram som ett sätt att dokumentera 
åtgärder på. Jag blev nyfiken på om åtgärdsprogrammet endast användes för att 
gardera sig eller om det fungerade som pedagogiskt hjälpmedel.  
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad ett åtgärdsprogram är, vilka som 
behöver det och hur man arbetar med det i skolan. Jag vill även undersöka hur 
ett åtgärdsprogram blir till och hur det sedan utvärderas. För att utreda skillnader 
i de hjälpmedel skolan har vill jag jämföra eventuella dokument rörande åt-
gärdsprogram med varandra. Ett annat syfte är att få en inblick i hur elever och 
föräldrar upplever den hjälp de har fått av skolan samt hur åtgärdsprogram upp-
fattas av lärare. 
 
Jag har utgått från följande frågeställningar: 
 
• Vad är ett åtgärdsprogram?  
 
• Hur upprättas ett åtgärdsprogram?  
 
• Vad innehåller skolans dokument angående åtgärdsprogram?  
 
• Hur sker utvärdering och uppföljning?  
 
• Hur uppfattar eleven, elevens föräldrar och lärare åtgärdsprogrammet som 

hjälp till barn med behov av särskilt stöd?  
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LITTERATURDEL 
 
 

Åtgärdsprogram 
 
Första gången termen ”åtgärdsprogram” användes i skolsammanhang var i en 
utredning som hette  Skolans inre arbete (SIA). Det var en av Statens offentliga 
utredningar och kom ut 1974. Begreppet åtgärdsprogram skulle bli vidare och 
mer omfattande än de tidigare programmen som fanns för de elever i behov utav 
särskilt stöd. Innan var det specialläraren som hade hela ansvaret för fördelning-
en av stöd till elever som behövde det. Nu föreslog statens utredning att ett lag-
arbete mellan eleven själv, föräldrarna och skolan skulle upprättas. Genom att 
aktivera alla parter i problemsituationen menade utredningen dessutom att åt-
gärdsprogrammen skulle öka de berördas förmåga att lösa liknande problem i 
andra situationer. Ett syfte med att ha med föräldrarna i detta lagarbete var också 
att göra föräldrarna mer delaktiga i skolans arbete. (Järpsten & Stadler, 1988) 
 
I SIA-utredningen framgick det hur viktigt det var att låta eleverna ha inflytande 
över innehållet i sitt åtgärdsprogram. När eleven är med i upprättandet av åt-
gärdsprogrammet så får denna dessutom chans till att formulera sina egna skol-
svårigheter och andra problem som inte är direkt förknippade med skolarbetet. 
(SOU:1998:66) 
 
SIA-utredningen ger en generell beskrivning av vilka krav som ska uppfyllas i 
ett åtgärdsprogram: 
 
• Det ska främja utvecklingen av individer, grupper eller den egna skolan. 
• Åtgärderna ska sträcka sig utanför den vanliga undervisningen. 
• Åtgärder ska planeras i grupp 
• Åtgärdsprogrammet ska beskriva mål, tillvägagångssätt och utvärderingsför-

farande. 
 
Det var först genom ”Läroplanen för grundskolan” 1980 (Lgr 80) som det ställ-
des krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas för de elever med behov av sär-
skilt stöd. Problem skulle angripas från olika håll, åtgärder behövde inte begrän-
sas till undervisningen utan kunde också röra hela skolsituationen för eleven. 
Åtgärder och undervisning skulle utgå från elevens starka sidor för att stärka 
elevernas självkänsla och självuppfattning. (SOU:1998:66) Följande står i läro-
planen Lgr 80: 
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”Diskussionerna inom ett arbetslag eller elevvårdskonferensen kring en elevs 
problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram. Av programmet, som bör utarbetas 
av skola, elev och föräldrar tillsammans och utgå från elevens behov, skall 
framgå vad det är man vill söka åstadkomma, exempelvis bättre läsfärdigheter, 
ökad närvaro, större motivation, bättre samarbetsförmåga. Av programmet bör 
dessutom framgå med vilka medel och metoder man vill arbeta. Det är viktigt att 
söka stärka elevens självuppfattning och självtillit genom att utgå från elevens 
starka sidor.” (Skolöverstyrelsen, 1980, sid. 54) 

 
Skolverket (1997) förklarar att det står i Lgr 80 att beslut om åtgärder ska do-
kumenteras och att det ska stå skrivet i dokumentet när åtgärderna ska uppföljas. 
Det ska även bestämmas ansvariga för upprättande och utfärdandet av åtgärder-
na.  
 
I december 1993 beslutades det att en ny läroplan skulle ersätta den gamla. Un-
der 1994 tillkom nödvändiga ändringar i skollagen, en helt ny läroplan (Lpo 
94), nya kursplaner den nya grundskoleförordningen . De här nämnda skrifterna 
utgör grunden för den nya grundskolan. I den nya läroplanen står det att alla lä-
rare ska hjälpa elever som har behov av särskilt stöd. Vidare står det att rektorn 
ska sörja för att undervisningen och elevvårdsverksamheten anpassas så att ele-
ver som behöver hjälp får den hjälp de behöver. Rektorn ska enligt den nya lä-
roplanen bära ansvaret för att kontakt mellan hem och skola skapas om det upp-
står problem för eleven i skola. Det står även att rektorn ska ansvara för att re-
sursfördelningen till den värdering läraren gör av elevens situation. (Utbild-
ningsdepartementet, 1994) Även i skollagen (1995:1100) står det att särskilt stöd 
ska ges till de elever som behöver det och det är rektorn som fattar beslut om 
stöd ska ges. I Grundskoleförordningen står det att en elev ska få stödundervis-
ning om den inte kommer att nå upp till de mål som är utsatta efter femte och 
nionde skolåret.  
 

”Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas 
av berörd skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör skolpersonalen 
samråda med eleven och elevens vårdnadshavare.” (Grundskoleförordningen, 
1995, §1, 5 kap) 

 
I en jämförelse av den tidigare läroplanen, Lgr 80 och den nuvarande, Lpo 94, 
drar skolverket (1997) slutsatsen att det har blivit en skärpning av reglerna, mer 
ansvar ligger nu på rektorer och lärare att planera och uppfölja åtgärder för ele-
ver med särskilda behov. Statens offentliga undersökningar (SOU) hävdar att det 
däremot inte är någon skillnad på hur åtgärdsprogram används i skolan: 
 

”Sedan 1995 regleras kravet på åtgärdsprogram i grundskoleförordningen. Åt-
gärdsprogrammet skall fortfarande se ut och användas som det tidigare beskri-
vits i Lgr 80.” (SOU, 1998:66, sid. 143) 
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Här står det endast om hur det används och hur det ser ut, det står ingenting om 
skillnad i ansvarsfördelningen på skolan. 
 
 
Målgrupp   
 
I den nya läroplanen talas det om mål som eleverna minst ska ha uppnått när de 
lämnar grundskolan. Det ligger på skolans ansvar att de elever som inte klarar 
målen får det stöd de behöver. Begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” syf-
tar inte på någon bestämd och avgränsad grupp med vissa egenskaper, utan an-
ger att vissa barn, tillfälligt eller varaktigt, kan ha behov av mer stöd än andra. 
Larsson-Swärd (1999) skriver att barn med behov av särskilt stöd är... 
 

”…de barn som av personalen i förskola och skola uppfattas ha sådana svårighe-
ter att det finns risk att deras utveckling hämmas inom något område, fysiskt, 
psykiskt intellektuellt eller socialt.” (Larsson-Swärd, 1999, sid. 8) 

 
Författaren påpekar att det är ett brett spann med barn som beskrivs här. Den 
allmänna uppfattningen är dock att alla med behov av särskilt stöd har synliga 
handikapp, men så är inte fallet. Som Larsson-Swärd (1999) beskriver det måste 
de här barnen ha stöd från skolan och sin omgivning för att inte hämmas i sin 
utveckling. 
 
 
 

Upprättandet av ett åtgärdsprogram  
 
De tre böcker som jag i huvudsak använder till detta avsnitt handlar tydligt om 
skolans åtgärdsprogram men böckerna skiljer sig lite ifrån varandra. Järpsten & 
Stadler har skrivit ett häfte som mer eller mindre är en bruksanvisning i hur ett 
åtgärdsprogram upprättas. Larsson-Swärd har skrivit boken ”Åtgärdsprogram – 
för barn i behov av särskilt stöd”. Hennes bok riktar sig till förskolelärare och 
lågstadielärare. Den tredje boken är skriven av Carlström & Lindholm och heter 
”Åtgärdsprogram – för förebyggande och stödjande elevvårdsarbete i grundsko-
lan”. I boken står det om tillvägagångssätt för att upprätta åtgärdsprogram samt 
en rad exempel på arbetsmaterial som t.ex. tester och enkäter vilka kan användas 
av lärare. Carlström & Lindholm och Järpsten & Stadler riktar sig mer till lärare 
som arbetar med den senare delen av grundskolan. 
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Första gången eleven diskuteras 
 
Anledning till att elevens situation i skolan diskuterats är att någon i elevens 
närhet eller eleven själv har tagit upp problemet. De första samtalen förs på ett 
informellt sätt exempelvis mellan lärarkollegor. Ur dessa samtal kan inte målen 
för ett åtgärdsprogram preciseras för att informationen om eleven är för knapp-
händig. Det som följer i processen för att hjälpa en elev är att diskutera denna 
elev i arbetsenheten eller på en elevvårdskonferens. (Järpsten & Stadler, 1988) 
Rask m.fl. (1985) beskriver arbetsenheten som en personalgrupp bestående av 
lärare som samarbetar för att lösa eventuella problem som dyker upp. Enligt 
Grundskoleförordningen (1994) är närvarande vid en elevvårdskonferens rek-
torn, företrädare för elevvården samt berörd lärare.  
 
 
Samla information om eleven 

 
I detta steget som Järpsten & Stadler (1988) rubricerar ”samla information” ska 
man skaffa sig allsidig information om elevens totala situation i nuläget. Detta 
görs genom t.ex. observationer, diagnostiska prov och samtal med både elev och 
föräldrar. Författarna menar att eleven är den viktigaste informationskällan och 
man ska ge denna en chans att förklara hur situationen upplevs och vilka föränd-
ringar som önskas.  
 
Angående föräldrarkontakten skriver Järpsten & Stadler (1988) att föräldrarna 
bör kontaktas i ett tidigt skede så att de känner att de har en funktion att fylla i 
hjälparbetet med barnet, de ska ses som en resurs. Carlström & Lindholm (1988) 
skriver att den kontakten med föräldrarna helst ska vara öga mot öga och det är 
viktigt att kommunikationen går i båda riktningar så att båda parter får komma 
till tals.  
 
Information om elevens problem i skolan ska samlas in av lärarna i det berörda 
arbetslaget, den kommer från övrig personal, eleven själv och föräldrarna till 
eleven menar Carlström & Lindholm (1988). Informationen kan vara både ob-
jektiv och subjektiv. Elevens och föräldrarnas mer subjektiva bild av situationen 
är ett viktigt komplement till den mer traditionella mätbara informationen. Den 
objektiva informationen, anser de, får aldrig ensam ligga till grund för ett åt-
gärdsprogram. Carlström & Lindholm (1988) och Järpsten & Stadler (1988) 
skriver att man ändå måste ha diagnoser för att hitta kunskapsluckor hos eleven. 
Det är först när bristerna har preciserats som åtgärder som stödundervisning kan 
anpassas efter dessa. 
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Enligt Asmevik m.fl. (1995) finns det tre saker som ska kartläggas hos eleverna 
för att få en bild av elevens situation i skolan. Det första området är elevens 
kognitiva förutsättningar där bl.a. elevernas strategier för kunskapsinhämtande 
studeras. Ett annat område att studera är elevens fysiska förmåga, t.ex. syn, hör-
sel och motorik. Sista området att studera är elevens psykosociala funktionssätt, 
bl.a. attityder och motivation i skolan observeras.  
 
 
Analysera informationen    

 
Carlström & Lindholm (1988) skriver att man kan skilja mellan analys och ob-
servation genom att ställa två olika frågor. För observationer används frågan 
”Vad märker vi?”, det rör sig alltså om iakttagelser. När en analys ska göras bör 
man istället fråga sig ”Vad beror det på?”. Vanligt ”lärarförnuft” brukar oftast 
räcka för att göra en analys av elevens problem och behov skriver författarna. 
 
Efter att problemet har formulerats skriver Järpsten & Stadler (1988) att elevens 
behov ska beskrivas. Genom att göra en analys av den information som har sam-
lats in kan man beskriva elevens behov. De skriver också att man inte ska foku-
sera enbart på elevens svagheter eller skolans brister utan även lägga märke till 
elevens intressen och starka sidor när man gör analysen. Carlström & Lindholm 
(1988) tycker det är viktigt att vid analysen sätta elevens roll, och dess situation 
i skolan i centrum. Man ska inte lägga för stor vikt vid medicinska hinder eller 
psykologiska diagnoser, det är då lätt hänt att bilden av eleven påverkas och blir 
missvisande. De menar att en handikappad elev lätt får en stämpel och person-
lighet blandas ihop med handikapp. 
 
När man har analyserat den information som har kommit fram ska en bedöm-
ning göras, menar Larsson-Swärd (1999), om det verkligen krävs ett åtgärdspro-
gram för att förbättra situationen eller om eleven klarar sig utan. 
 
 
Precisera problem och mål 

 
Efter analys av informationen ska problem och behov hos eleven kunna precise-
ras menar Carlström & Lindholm (1988).Genom att följa upp denna precisering, 
menar de, kan målen klargöras. De skriver även: 
 

”För att få en riktig och meningsfull problemprecisering krävs en allsidig info r-
mationsinsamling så att bilden av eleven blir rättvisande” (Carlström & Lind-
holm, 1988, sid. 12). 
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Järpsten & Stadler (1988) skriver att det är målen som ska preciseras utifrån den 
analysen som gjorts och målen ska vara så konkreta som möjligt. Om dessutom 
kraven sätts på en lagom nivå kan eleven känna att den lyckas vid avklarad upp-
gift. Asmevik m.fl. (1995) skriver också om att eleven måste lyckas med uppgif-
ter för att höja sitt självförtroende och för att inte känna sig maktlösa inför dem. 
Som nämndes ovan tycker Järpsten & Stadler (1988) att målen som preciseras 
ska vara så konkreta som möjligt. De nämner också att målen ska vara realistis-
ka i den mening att eleverna ska kunna klara att nå upp till dem och att skolans 
resurser inte är ett hinder för uppnåendet av målen. 
 
När målen ska formuleras gäller det att de inte är för stora och omfattande, me-
nar Carlström & Lindholm (1988), de ska gå att uppnå inom överskådlig tid. 
Målen ska vara skrivna på ett så tydligt och konkret sätt att alla inblandade för-
står vad som gäller. Rask & Wennbo (1985) skriver om samma sak, de skriver 
att alla som berörs av åtgärdsprogrammet ska uppfatta det på samma sätt.  
 
Carlström & Lindholm (1988) skriver att det kan vara en fördel att använda sig 
utav mätbara mål, för då kan framgången beskrivas på ett tydligt sätt. Andra 
mål, där resultaten inte kan visas med mätvärden, gör det svårare för eleven att 
se om de är uppnådda. Det blir då upp till läraren att uppmuntra eleven vid till-
fällen då målen är på väg att uppnås eller har uppnåtts. 
 
Asmevik m.fl. (1995) skriver om hur man sätter upp mål för att öka elevernas 
motivation. De menar att man måste sträva efter att minska elevens känsla av 
misslyckande vilket leder till att personen känner att den bemästrar olika färdig-
heter och det ger ett ökat självförtroende. För att uppnå detta måste eleven känna 
att den lyckas. Ett sätt att nå detta mål är att låta eleven konkurrera med sina eg-
na prestationer istället för andras. Asmevik m.fl. (1995) skriver att läraren då 
kan ställa upp kortsiktiga mål tillsammans med eleven och eventuellt skriva 
kontrakt på hur mycket arbete som ska utfärdas inom den avsatta tiden. Förfat-
tarna skriver också att målet ska vara att stärka kopplingen mellan resultat och 
insats hos eleven. Om elever känner att de misslyckas på grund av sin oförmåga 
kommer de som Asmevik m.fl. (1995) förklarar att känna sig maktlösa. Genom 
att dela upp uppgifter i mindre delar slipper eleverna att känna den maktlöshet 
som  de kanske hade gjort inför hela uppgiften. I samband med resultat och in-
sats skriver författarna att det är viktigt att eleven får en positiv upplevelse av att 
lyckas men även att känslan ska vägas mot den insats som har gjorts.  
 
 
Besluta om åtgärder 
 
Järpsten & Stadler (1988) kallar det möte där eventuella åtgärder diskuteras för 
arbetsenhetskonferenser. I mötet sitter alla på skolan som vanligen har kontakt 
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med eleven och kan framhäva de synpunkter om åtgärder som de kan tänkas ha. 
När synpunkterna har kommit fram ska de inblandade enas om målsättningar 
och vilka åtgärder som krävs. Författarna menar att även föräldrar och elev kan 
delta i dessa konferenser men om arbetsenhetskonferenserna har för många del-
tagare är det bättre att träffa föräldrar och elev i ett mindre sällskap vid ett annat 
tillfälle. Att  mötet med elev och förälder ska ske i mindre grupp skriver även 
Larsson-Svärd (1999) och motiverar det med att det är större chans att möten 
blir av när färre är inblandade och att samtalet lättare förs och på ett mer okon-
ventionellt sätt.  
 
Personalen har enligt Larsson-Svärd (1999) redan färdiga förslag till åtgärder 
som behöver vidtas. Vid mötet läggs förslagen fram för eleven och föräldrarna. 
Här gäller det som, författaren skriver, att få med föräldrarna, för utan deras 
samarbete kommer man ingenstans. Om en elev behöver många åtgärder före-
slår Larsson-Svärd (1999) att man inte tar upp alla förslagen på en gång utan att 
eleven får koncentrera sig på en eller två saker i taget. 
 
Under arbetsenhetskonferensen, som Järpsten & Stadler (1988) skriver om, be-
slutas det om åtgärder, en tidsplan för genomförande av åtgärder samt en huvud-
ansvarig som ser till att de genomförs. Detta stämmer överens med vad Carl-
ström & Lindholm (1988) menar ska bestämmas under konferensen. De tillägger 
även att tid för nästa möte och sätt att utvärdera ska bestämmas. Det är en person 
som har ansvaret för mötet och denna måste ta upp saker som mål, utvärdering,  
ansvarsfördelning och resursbehov till diskussion. Ur det som diskuteras formu-
leras senare, när alla är överens, besluten om åtgärder. 
 
 
Inblandade i processen 

 
Carlström & Lindholm (1988) kallar den som leder mötet för studieledare. Stu-
dieledarens ansvar är att få igång en diskussion om mål, utvärdering, ansvars-
fördelning och resursbehov. Det är också studieledarens ansvar att dokumentera 
åtgärdsprogrammet samt att fastställa ett datum för kommande uppföljningen. 
 
I den litteratur som jag har studerat rörande åtgärdsprogram förklarar författaren 
att det är viktigt att både eleven och föräldrarna är med och tar fram ett åtgärds-
program. De olika författarna skriver att föräldrarnas betydelse måste framhä-
vas, de ska ha en aktiv roll i skapandet av åtgärdsprogram och genomförande av 
dem. Larsson-Svärd (1999) förklarar att det inte är möjligt att genomföra ett åt-
gärdsprogram utan samarbete med föräldrarna. 
 
I  boken ”En skola för alla” skriven av Rask m.fl. (1985) står det: 
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”Åtgärdsprogrammet utarbetas i samarbete med elev, föräldrar och representan-
ter för skolans personal, t.ex. klassföreståndare, berörda lärare och speciallärare. 
Ibland är problemen av sådan art att elevvårdspersonalen behöver ingå i arbe-
tet.” (Rask m.fl.,1985, sid. 65) 

 
Med elevvårdspersonal menar de skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska samt 
SYO. Det står i princip samma sak som Rask m.fl. (1985) skriver om i de andra 
böckerna som berör åtgärdsprogram. Carlström & Lindholm (1988) skriver även 
att skolledningen har sin plats i det arbete med åtgärdsprogram som beskrivits. 
 
 
Dokumentation 

 
Enligt Järpsten & Stadler (1988) skulle ett åtgärdsprogram kunna göras munt-
ligt, men det kräver att åtgärderna är lätta att utvärdera och att programmet är av 
enklare slag. Författarna rekommenderar att göra, som det oftast görs, ett skrift-
ligt åtgärdsprogram. Ett skriftligt åtgärdsprogram kan på ett enkelt sätt förmed-
las till medarbetare och det underlättar att ha ett skriftligt underlag vid utvärde-
ring. 
 
För att lärarna lätt ska kunna skriva ett åtgärdsprogram ska det finnas ett färdigt 
formulär på skolan. Formuläret ska vara utarbetat av skolan vilket leder till att 
det är anpassat till skolans arbetsrutiner och lokala förutsättningar. (Carlström & 
Lindholm 1988, Järpsten & Stadler 1988) Enligt Skolöverstyrelsen (1980) ska 
det framgå i formuläret vilka målen är, vilka medel som finns och på vilket sätt 
det ska ske. På formuläret ska det även skrivas ner vem som har huvudansvaret 
för genomförandet av åtgärderna samt bestämd tid för nästa möte. 
 
Järpsten & Stadler (1988) anser att man bör undvika känsliga eller sekretessbe-
lagda saker i ett åtgärdsprogram. Ska sådana saker skrivas sker detta på ett sär-
skilt papper som sedan förvaras inlåst. Det som står skrivet om elevens åtgärder 
måste, enligt författarna, finnas tillgängligt för alla som arbetar med eleven. Det-
ta skriver även Carlström & Lindholm (1988) och Rask m.fl. (1985) om. Ett åt-
gärdsprogram som är tillgängligt ska även kunna ändras om något nytt kommer 
fram, Carlström & Lindholm (1988) kallar detta för löpande anteckningar.  
 
Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. En allmän handling kan vara offentlig 
eller sekretessbelagd, helt eller delvis. Vem som får ta del av åtgärdsprogrammet 
är upp till den som ”vårdar” över dokumentet. Under den tiden som programmet 
håller på att upprättas räknas det inte som en allmän handling utan det är först 
när det blir färdigt. När faktorer som kan vara känsliga för de berörda är med bör 
åtgärdsprogrammet vara sekretessskyddat. Det är elevvårdskonferensen som be-
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stämmer om detta. Om dokumentet är sekretesskyddat ska det förvaras oåtkom-
ligt för obehöriga, alltså inlåst. Då är det som nämnt tidigare bättre att skriva 
känsliga uppgifter på ett separat papper så att åtgärdsprogrammet kan vara till-
gängligt för andra. Ett inlåst dokument ska sparas på skolan så länge det finns en 
praktisk nytta med det, det bör alltså gallras bort när det inte längre är aktuellt. 
(Järpsten & Stadler, 1988) 
 
 
Genomförande av åtgärder 
 
Järpsten & Stadler (1988) skriver att alla som arbetar runt barnet måste veta vil-
ket arbete som pågår så att alla kan hjälpa till på bästa sätt. Den som har huvud-
ansvaret för genomförandet av åtgärderna ska hålla sig informerad om elevens 
situation i skolan och se till så att övriga lärare på skolan arbetar enligt åtgärds-
programmet. Här återkommer betydelsen av att ha ett åtgärdsprogram som är 
tillgängligt för alla som Järpsten & Stadler (1988), Carlström & Lindholm 
(1988) och Rask m.fl. (1985) skriver om. Det är mellan alla de inblandade som 
dokumentet ska skickas, som det har nämnts tidigare i texten under rubriken In-
blandade i processen.  
 
Enligt Carlström & Lindholm (1988) bör klassföreståndaren ha ansvaret för att 
åtgärdsprogrammet genomförs. Det är klassföreståndaren som har till uppgift att 
informera de andra lärarna om åtgärdsprogrammets syfte och vilka krav det 
kommer att ställa på bland annat elevens undervisningen. Alla de som får infor-
mation om eleven ska enligt författarna arbeta tillsammans för målet att hjälpa 
eleven med svårigheter.  
 
 

Utvärdering 
 
 
Utvärdering av åtgärdsprogram  
 
Det är utvärderingen som ligger till grund för nya målsättningar. För att bedöma 
de insatta åtgärderna måste det till en utvärdering, skriver Carlström & Lind-
holm (1988). Jag citerar deras definition av utvärdering: 
 

”Att utvärdera är att bedöma förlopp och effekter av åtgärderna genom att jäm-
föra med det/de uppsatta målet/målen” (Carlström & Lindholm, 1988 sid. 53) 

 
Vid utvärdering av ett åtgärdsprogram ska man, enligt författarna, inte bara titta 
på resultatet utan även se de bakomliggande orsakerna till detta.  
 



Fredrik Bernhardson  Examensarbete 10p   
   

 16

När resultatet ska utvärderas är det vanligast att jämföra med en norm. Provre-
sultat är normer, likaså kan man jämföra elevens prestationer med genomsnitts-
resultat i klassen. Utvärderingen kan även grunda sig på elevens egna resultat, 
före jämfört med de efterkommande. Målet är att göra ett bättre resultat. (Carl-
ström & Lindholm 1988) 
 
För att underlätta utvärderingen ska man ha en konkret utformad målsättning där 
det blir lätt att se resultaten, skriver Järpsten & Stadler (1988). Det blir dessutom 
lättare när man delar in ett större mål i delmål för då kan man se vilka delar som 
har uppnåts respektive inte uppnåtts. Det gäller även att utvärdera elevens upp-
levelser, man ska söka efter positiva känslor förknippade med framsteg som har 
gjorts av eleven. Carlström & Lindholm (1988) menar att man måste bevara 
denna positiva känsla för att öka motivationen.  
 
Carlström & Lindholm (1988) skriver att de vanligaste formerna av utvärdering 
är: 
 
• Intervju/samtal 
• Observation/iakttagelse 
• Prov/frågeformulär 
 
De skriver att man ska utvärdera under tiden som åtgärdsprogram pågår, märker 
man att genomförandet måste modifieras så ska man göra det. Som nämnts tid i-
gare tycker författarna att det skriva åtgärdsprogrammet inte ska ligga fast utan 
att ändringar ska kunna ske under arbetets gång. Motsvarande sak kallar Lars-
son-Svärd (1999) för uppföljning och det sker kontinuerligt under åtgärdspro-
grammets gång. Uppföljningen är en utvärdering som utförs tillsammans med 
föräldrar på planerad tid. Här går man igenom vad som har fungerat, vad som 
inte har fungerat och vad som behöver ändras. Samma genomgång görs, enligt 
Järpsten & Stadler (1988), under en arbetsenhetskonferens där alla redogör för 
sina iakttagelser om elevens förändring. Är det så att arbetsenheten inte har till-
räckligt med resurser för att hjälpa eleven går ärendet vidare till elevvårdskonfe-
rensen. Elevvårdskonferensen fördelar och beslutar om resurser inom hela rek-
torsområdet. Det beslutas om åtgärder som är mer omfattande som t.ex. placer-
ing av en elev i särskild undervisningsgrupp i denna konferens.  
 
Det är först när ett åtgärdsprogram har avslutats, skriver Larsson-Svärd (1999), 
som det är lämpligt att utvärdera det. Frågor som t.ex. ”Har programmet uppfyllt 
målsättningen?”, ”Är det något som behöver ändras”, hjälper personalen med att 
förbättra sina rutiner vid arbete med åtgärdsprogram.  
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Nytt åtgärdsprogram? 
 
Vid en uppföljning, skriver Larsson-Svärd (1999), tas det beslut om åtgärdspro-
grammet ska förändras, ha kvar samma form eller avskaffas helt. Carlström & 
Lindholm (1988) hävdar att det finns ytterligare ett alternativ, nämligen att göra 
ett helt nytt åtgärdsprogram. Målet är, enligt det som jag har läst, att åtgärdspro-
grammet tillslut ska avskaffas. De tillfällen som åtgärdsprogrammet kan avskaf-
fas är då eleven inte har ett behov av särskilda åtgärder längre eller när eleven 
slutar på skolan (Larsson-Svärd (1999)). Om en elev slutar på skolan är det vik-
tigt att åtgärdsprogrammet följer med till den nya skolan, anser Larsson-Svärd 
(1999). Den mottagande skolan tar hänsyn till det medskickade åtgärdspro-
grammet när de gör upp ett eget åtgärdsprogram. 
 
Carlström & Lindholm (1988) beskriver vikten av att ett åtgärdsprogram inte 
stagnerar, det måste hela tiden förändras och förbättras för att möta elevens be-
hov. De skriver att det inte får gå på rutin att förlänga kontraktet gång på gång. 
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METOD 
 
 

Metoder och terminologi 

En kvalitativ undersökning, menar Patel & Davidsson (1994), är när det används 
verbala analysmetoder. Kvantitativ forskning menar de är när det används statis-
tiska bearbetnings- och analysmetoder. Oftast är det en blandning av båda meto-
derna och de menar att undersökningen har en tydlig inriktning men det finns 
spår av den ”motsatta” forskningsmetoden.  
 
Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (1993) att kvalitativa intervjuer 
inte anses vara lika ”fint” som kvantitativa och att de oftast används som förstu-
die i ett forskningsprojekt. Detta menar han är grundat i att det inte går att mäta 
eller räkna utkomsten av en kvalitativ intervju och då upplevs den som mindre 
trovärdig och mer spekulativ. författaren tycker att en kvalitativ intervjumetod 
passar om man vill försöka förstå hur människor resonerar eller om man vill hit-
ta samband och mönster i människors uppfattning. Detta kan vara minst lika vik-
tigt som att analysera siffror, menar han. 
 
Patel & Davidsson (1994) skriver att intervjuer och enkäter är metoder för att 
samla information, båda bygger på frågor. Både Patel & Davidsson (1994) och 
Trost (1993) skriver i sina metodböcker om begreppen standardisering och 
strukturering. Standardisering menar de handlar om formen på intervjun t.ex. om 
jag ställer samma frågor i samma ordning till alla som jag intervjuar då har jag 
hög grad av standardisering. Graden av strukturering beskriver om frågorna är 
öppna eller inte, låg grad av strukturering innebär öppna frågor.  
 
 

Metodval     
Eftersom jag ville ta reda på hur andra upplever att ett åtgärdsprogram fungerar 
eller hur det har upplevts tyckte jag att en kvalitativ undersökning passade mitt 
syfte. På vissa frågor kunde det likaväl använts ett kvantitativt sätt men det är 
som Patel & Davidsson (1994) skriver, undersökningar är oftast en blandning av 
båda metoderna. 
 
Intervjuerna som jag genomförde muntligt hade jag förberett frågor till och jag 
strukturerade dessa under huvudrubriker. Under pågående intervjuer märkte jag 
att jag inte kunde hålla mig till frågorna som jag hade skrivit. Jag valde att inte 
anstränga mig för att hålla mitt manus. Detta kallar Patel & Davidsson (1994) 
och Trost (1993) för att man har låg grad av standardisering. Det innebar att jag 
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själv mer eller mindre formulerade frågorna under intervjuns gång och ställde 
dem i den ordning som passade mig. Frågorna skiljde sig då något från den ena 
intervjun till den andra. Intervjuerna spelades in på band för att jag aktivt skulle 
kunna hänga med i intervjun och fundera ut frågor under tiden. Enligt Kvale 
(1997) ska den första intervjun alltid vara en pilotintervju där chans finns att tes-
ta de frågor som har förberetts. Det var inte så lätt att hitta folk som ville ställa 
upp på intervjuer så jag hade inte råd att använda en av mina intervjuer som pi-
lot. 
 
Jag började med att berätta om mitt examensarbete och förklara varför jag ville 
intervjua just den som satt framför mig. Jag var dessutom noga med att berätta 
att det inte skulle framgå till någon annan än mig och min handledare vem den 
intervjuade var. De fick även reda på hur de kunde kontakta mig. När jag skriver 
om intervjuerna kallar jag den intervjuade för ”informant” eller för ”den inter-
vjuade”. 
 
De enkäter jag gjorde var av karaktären skriftlig intervju med hög grad av stan-
dardisering (Patel & Davidsson, 1994). De skriver att en helt standardiserad in-
tervju kan skrivas ner och det är början till en enkät. Jag har valt att kalla dem 
för enkäter. Alla frågor är lika i en enkät vilket gör svaren enklare att bearbeta. 
Jag har i mina enkäter haft en ganska låg grad av strukturering (Patel & Davids-
son, 1994) för att få så utförliga svar som möjligt. 
 
 

Intervjuer och  enkäter 
 
Elevintervju 
 
Syftet med dessa intervjuer var att ta reda på vad elever som har haft åtgärds-
program har för uppfattning av dem och hur de upplevde den hjälp som de fick 
under grundskoletiden. Det är grundskolans skyldighet att ge dessa elever ett 
åtgärdsprogram och det var bland annat det jag ville prata med dem om.  
 
Skolan valde jag för att den elevgrupp som jag sökte fanns där. Jag sökte elever 
som inte hade klarat godkänt i ett eller flera av kärnämnena matte, svenska eller 
engelska. Den skola där intervjuerna tog plats är en större gymnasieskola och de 
som intervjuades gick på individuella programmet (för de elever som inte upp-
nått ”godkäntkraven” i grundskolan eller för de som inte vill eller kan gå någon 
annan inriktning på gymnasiet). Skolan är belägen i en större stad i Götaland. 
Jag fick ett namn av min handledare. Detta blev senare min kontaktperson på 
skolan, han är lärare där och han valde ut de elever som jag fick intervjua. An-
ledningen till att just de här eleverna blev utvalda beror på att min kontaktperson 
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kände dessa elever väl och han kunde lita på att de ställde upp. De intervjuade 
var två flickor och två pojkar. Intervjun tog plats i ett grupprum och spelades in 
på band. Intervjuerna varade i ca 20 min. I intervjuns början frågade jag efter 
elevens adress för att sedan kunna skicka hem en enkät till deras föräldrar. 
 
Det var svårt att intervjua elever, de som jag intervjuade gav väldigt kortfattade 
svar, när jag lyssnade igenom banden var det mest min röst som hördes. Jag kan 
ha styrt in elever på områden ibland bara för att få ett svar på en fundering. Det-
ta påverkar innehållet och tillförlitligheten i intervjun, jag får ta hänsyn till detta 
när jag analyserar. Det visade sig även att de hade svårt att minnas de åtgärder 
som fanns på deras skolor så innehållet i elevintervjuerna blev inte som jag öns-
kat.  
 
 
Förälderenkäter  
 
Syftet med enkäten var i huvudsak att få föräldrarnas syn på åtgärdsprogram. 
Efter att ha intervjuat eleverna på skolan ville jag höra mig för hos föräldrarna 
hur de uppfattade arbetet kring sitt barn. Det var inte svårt att välja föräldrar ef-
tersom det bara fanns fyra att välja mellan. Jag skickade ett brev  till var och en 
innehållande ett frankerat kuvert, en förklaring på mitt arbete och i brevet låg 
dessutom ett frågeformulär som sedan skulle skickas till mig. Svaren på frågorna 
fick de skriva på avsedd plats i det medskickade formuläret. Jag bedömde att det 
skulle bli för mycket arbete för mig om jag skulle intervjua alla fyra föräldrar 
muntligt. Den enkät som görs är kvalitativ, även om formen inte är den mest 
gynnsamma, för att få ut så mycket som möjligt ur informanten. 
 
Det var bara två föräldrar som svarade på enkäten. Jag har påmint via brev men 
har inte fått in fler svar. 
 
 
Rektorsenkäter  
 
Syftet med denna enkät var att jämföra de olika skolornas sätt att arbeta med åt-
gärdsprogram samt att jämföra det skrivna material de använder som stöd vid 
upprättandet av åtgärdsprogram. 
 
Jag ringde till kommunväxeln och fick en lista över enhetscheferna i den medel-
stora stad i Götaland och adresserna till deras skolor. Jag valde ut 20 av 35 på 
listan för att alla passade inte in i min studie, och 20 är ett jämnt och bra tal. Kri-
teriet för val av skola var att det skulle vara en grundskola. Jag skickade ut enkä-
ter till enhetscheferna. Av de 20 enhetschefer som jag skickade till svarade åtta 
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stycken. Alla hade skickat med en eller flera bilagor innehållande skolornas do-
kument om åtgärdsprogram.  
  
 
Lärarintervju  
 
Syfte med dessa intervjuer var att få en helhetsbild över hur arbetet med åt-
gärdsprogram går till. Jag vill också se om uppfattningen av arbetet med åt-
gärdsprogram skiljer sig mellan lärare. 
 
När jag skulle välja ut lärare att intervjua tänkte jag först ta lärare som haft de 
elever jag tidigare intervjuat. Det är inte alltid lätt att få lärare att ställa upp på 
intervju så det blev istället intervjuer med lärare ifrån samma rektorsområde som 
de intervjuade eleverna hade tillhört. Jag ville intervjua lärare som arbetar på en 
skola som eleverna har gått på för att eventuellt kunna se om det går att spegla 
skolans ambitioner i elevens uttalanden. 
 
Intervjuerna var kvalitativa och de artade sig som en slags dialog mellan mig 
och läraren där jag försökte styra in informanten på spår som är av intresse för 
mig samtidigt som jag inte pratar för mycket själv. Lärarna var positivt inställda 
till att bli intervjuade 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Fredrik Bernhardson  Examensarbete 10p   
   

 22

RESULTAT 
 

 
Analysmetod 
De intervjuer som jag hade inspelade på band skrev jag ut för att lättare kunna 
analysera dem. Både Patel & Davidsson (1994) och Trost (1993) skriver i sina 
böcker om vikten att först skriva ut intervjun och sedan försöka hitta mönster 
respektive kategorier. Det finns inget ”rätt” sätt att analysera kvalitativa inter-
vjuer på. Det är upp till mig som författare att hitta ett bra sätt och förklara för 
läsaren hur analysen har fått till.  
 
I lärarintervjuerna har jag delat in det som har sagts i olika kategorier. Jag har 
valt ut delar som har varit centrala i intervjuerna och för mina frågeställningar. 
Jag har läst intervjuerna och satt in det som rör ett visst ämne under en och 
samma rubrik. Under dessa rubriker har jag skrivit ner det som har varit väsent-
ligt från rektorsenkäten, elevintervjun och föräldraenkäten. Jag har sammanfattat 
de tre på liknade sätt som lärarintervjun. Det som står under rubriken blir då en 
sammanfattning av alla intervjuer och enkäter. De enkäter som har skickats ut 
och guiderna finns längst bak som bilagor 3-6. 
 
 

Sammanställning av intervjuer och enkäter 
 
Presentation av lärarna 

Den första skolan som jag besökte var en större högstadieskola i ett bostadsom-
råde med mestadels lägenheter. Befolkningen i området skulle kunna beskrivas 
som mångkulturell. Skolan har haft en stämpel på sig som om att vara en ”tuff” 
skola med mycket problem.  
 
Lärare 1: Kvinna. 
Samtalet ägde rum i ett enskilt rum. Läraren har arbetat mycket med åtgärdspro-
gram och har tidigare arbetat som vanlig lärare inom samma rektorsområde. Hon 
är utbildad speciallärare. 
 
Lärare 2: Kvinna. 
Det var lärare 1 som var min kontakt på skolan, hon rekommenderade lärare 2. 
Hon arbetar på samma skola. Intervjun genomfördes i ett avskilt rum utan några 
avbrott eller störningar. 
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Den andra skolan jag besökte var en låg- och mellanstadieskola i samma stad. 
Skolan ligger i ett område där flertalet av bostäderna är lägenheter. Även i detta 
område skulle befolkningen kunna beskrivas som mångkulturell. Detta område 
är ansett som lite av ett ”problemområde”. 
 
Lärare 3: Kvinna. 
Arbetat i tio år som speciallärare. Utbildad låg- och mellanstadielärare, läste se-
dan till speciallärare. Intervjun utfördes i enskilt rum på skolan. 
 
Den sista skolan jag åkte till var en 1-9 skola i samma stad. Upptagningsområdet 
är en blandning av elever som bor i hus respektive lägenhet. Skolan har inget 
rykte om sig att ha mycket problem. 
 
Lärare 4: Man. 
Utbildad SO lärare. Har tidigare arbetat fem år på en annan skola. Intervjun ut-
fördes i enskilt rum på skolan. 
 
 
Definition av åtgärdsprogram  
 
Två av lärarna säger att det är läroplanens krav på en mer individinriktad under-
visning som har lett fram till att åtgärdsprogram utformas. Kravet från läropla-
nen att alla elever som är i behov av stöd ska få stöd är även en anledning till att 
det finns åtgärdsprogram idag. 
 
Den generella uppfattningen var att åtgärdsprogram ska upprättas när en elev 
inte klarar ”godkäntkraven”. Lärare 2 har däremot delat upp programmen i två-
inriktningar, en som behandlar betygen och en som behandlar saker av mer di-
sciplinär och social karaktär. Den som behandlar det sistnämnda kallar hon för 
åtgärdsprogram, men hon säger att även ämnesfrågor kan diskuteras under upp-
rättandet. Det program som var specialiserat för ämnena kallade hon för hand-
lingsplan. 
 
Enhetscheferna anser att programmen används till att hjälpa elever som behöver 
extra stöd. Fyra av enhetscheferna skrev att åtgärdsprogrammen används för att 
vägleda lärarna när de utvärderar de uppsatta målen och när de gör upp nya mål. 
En av enhetscheferna skrev att åtgärdsprogrammet skulle finnas för att de in-
blandade skulle veta vad de har kommit överens om. Denne och en till skriver 
att det ska finnas dokumenterade åtgärdsprogram på skolan för att kunna visa 
t.ex. Skolverket vilka åtgärder som har vidtagits och att skolan har gjort det den 
borde. 
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Överensstämmande för alla de intervjuade var att åtgärdsprogram ska innehålla 
en beskrivning av eleven. I denna beskrivning ska både positiva och negativa 
faktorer komma fram. I åtgärdsprogrammet ska även mål sättas upp och det ska 
också beskrivas på vilket sätt målen ska uppnås. 
 
 
Insamling av material 
 
För att få in andra lärares åsikter och information om en elev använder sig två av 
lärarna av färdiga dokument som sedan samlas in. En av lärarna pratar direkt 
med berörd lärare. Det sägs att mycket av den information som ger underlaget i 
ett åtgärdsprogram är informell. Man diskuterar en elev bland kollegor och då 
kommer det fram hur det går för den berörda eleven och vad som kan göras för 
den. 
 
 
Inblandade  
 
Kärngruppen i ett åtgärdsprogram verkar vara klassföreståndaren, eleven och 
föräldrarna. Det verkar vara dessa tre aktörer som är mest inblandade och mest 
berörda av ett åtgärdsprogram. Tillfällen där åtgärdsprogram tas fram eller ut-
värderas är på utvecklingssamtal eller andra tillfällen som har samma form som 
ett utvecklingssamtal. Det verkar vara på detta sättet arbetet påbörjas. När sedan 
problemet ökar i omfång eller åtgärderna inte hjälper kopplas fler personer in.  
 
Närmast utanför kärngruppen är det specialläraren som agerar i ett åtgärdspro-
gram. Lärare 3, som är speciallärare, säger att det ligger på hennes ansvar att 
åtgärdsprogrammet blir till. Hon gör det inte ensam för att hon inte känner ele-
verna lika väl som klassföreståndaren, de arbetar tillsammans med upprättandet 
av programmet. Enligt två av de intervjuade lärarna är det ibland lämpligt att ha 
med en lärare som eleven har större förtroende för, just för att eleven ska öppna 
sig mer. Detta händer inte så ofta, påpekas det dock.  
 
När åtgärderna kräver större resurser t.ex. anpassad studiegång får mötet fler 
inblandade och det kallas då för elevvårdskonferens. Vid elevvårdskonferensen 
sitter skolledning, representanter för elevvården (kurator eller/och speciallärare) 
och lärare. Om föräldrar och elever ska befinna sig på mötet råder det delade 
meningar om. Två av lärarna säger att elev och föräldrar är närvarande även vid 
elevvårdskonferensen medan en tredje lärare säger att föräldrarna kan vara med 
men eleven behöver inte närvara vid första mötet. 
 
Lärare 2 påpekar vikten av att alla på mötet får säga sitt och att alla känner sig 
delaktiga i de beslut som tas. 
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Möten och föräldrakontakt 
 
Som nämnts ovan träffas lärare, elever och föräldrar på utvecklingssamtal. Ett 
åtgärdsprogram skrivs under ett utvecklingssamtal eller vid ett extra möte. Jag 
har pratat med lärarna om hur ofta kontakten med föräldrarna sker och jag har 
fått olika svar. Utvecklingssamtal sker i regel en gång per termin. Lärare 1 som 
är speciallärare har möten med föräldrar tre gånger per termin och om inte det 
räcker har hon extra träffar där problem och åtgärder kan diskuteras.  
 
Lärare 4 träffar inte föräldrar tillsammans med elev mer än på utvecklingssamta-
len som sker en gång per termin. Han menar att lärare inte ska ta på sig för 
mycket arbete. 
 

”Det är tillräckligt med våra utvecklingssamtal där förarbete och efterarbete har 
blivit mer omfattande.” 

 
I vissa fall överstiger det lärarens kompetens att lösa elevens problem och då 
menar han att det finns andra som är bättre lämpade som t.ex. speciallärare. 
 
Två av de fyra elever som jag intervjuade angav att de hade träffats ungefär en 
gång i månaden och om det var något speciellt kunde läraren ringa. På mötet var 
föräldrar, lärare och elev närvarande. En av eleverna hade möte en gång om året 
och en elev minns inte. 
 
Det finns andra sätt som lärarna håller föräldrakontakt med. Alla lärare som in-
tervjuades hade telefonkontakt med föräldrarna, dock mer sparsamt i vissa fall 
än andra. På den första skolan jag besökte satsades det på loggböcker, ett sätt att 
förmedla till hemmen om vad som händer i skolan och vice versa. Boken skulle 
alltid finnas på skolan när eleven var där och sedan tas hem för underskrift av 
föräldrarna. I boken kunde skolan skriva till föräldrarna om det var något och 
föräldrarna kunde meddela skolan om det de ville. Det var en lärare som använ-
de e-post som kontaktsätt. Han sade att nästan alla hade e-post, och de som inte 
hade fick sin information via brev. 
 
 
Samarbete och inflytande 
 
Det råder ingen tvekan om att föräldrar har en nyckelposition i upprättandet och 
utförandet av ett åtgärdsprogram. Alla lärare är överens om att föräldrarna är en 
resurs och av dem ska man dels få information om elevens situation och dels 
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arbeta tillsammans med dem för att genomdriva de åtgärder som har fastlagts. 
Lärare 1 beskriver föräldrarnas betydelse: 
 

” Om inte vi jobbar med föräldrarna då händer ingenting. Alla vill ju sitt barns 
bästa, det gäller ju bara att vi hittar ett sätt att nå varandra. Att ha föräldrarna 
med sig är det viktigaste.” 

 
Det är viktigt att föräldrarnas synpunkter kommer fram i upprättandet av ett åt-
gärdsprogram. Åtgärderna ska grundas på ett samförstånd mellan förälder och 
elev, under mötet ska läraren bara handleda, menar lärare 2. Det kom fram ett 
förslag från lärare 4 om att skicka med en beskrivning av det som ska tas upp på 
ett utvecklingssamtal, då kan de sitta hemma i lugn och ro och diskutera det som 
senare ska tas upp på mötet. 
 
När jag pratade med eleverna kom det fram att de tyckte att de hade stort infly-
tande över vad som skulle tas upp i åtgärdsprogrammet. När jag frågade en tjej 
om hon fick bestämma hur åtgärdsprogrammet skulle se ut, svarade hon: 
 

”Ja, det var nästan bara jag, eftersom det handlade om mig och jag hade svårt för 
det. Jag hade svårt för att jobba så som dom gjorde, så vi la upp det som jag ville 
ha det. Lärarna fick också vara med och bestämma, vi kom överens om hur både 
lärarna och jag ville ha det.” 

 
Hon säger att föräldrarna också fick vara med och bestämma men inte lika 
mycket som lärarna och hon själv. En annan tjej sade att det gick till så att lärar-
na föreslog vad de skulle göra och hon kunde hålla med eller säga emot.  
En av killarna sade att han lämnade förslag till lärarna om hur de skulle arbeta 
men att de inte kom överens och det blev då på lärarens villkor. Han tyckte ändå 
att han hade stort inflytande. Oftast hade han inget bättre förslag än det som 
gavs av lärarna. 
 
När åtgärder ska utföras gäller det, enligt lärarna, att dela ut arbetsuppgifter till 
föräldrarna. Lärare 1 svarar på frågan om de ger uppgifter till föräldrarna: 
 

”Ja, det kan vara att få upp eleven på morgonen. Eller att skriva sin signatur i 
loggboken. Eller att hjälpa eleven med läxor varje dag. Då står det på arbetsför-
delningen i åtgärdsprogrammet." 

 
Som hon säger kan det vara så grundläggande saker som att få eleverna till sko-
lan. Det är när åtgärder som de här ska utfärdas som lärarna står maktlösa utan 
hjälp från föräldrarna. De exempel som lärarna ger på åtgärder som de delegerar 
till föräldrarna är följande: 
 
• Få eleven till skolan. 
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• Hjälpa till med läxor på bestämd tid. 
• Skriva under i loggboken. 
• Högläsning.  
 
Av de två föräldrarna som jag har fått svar ifrån skriver båda att de har fått upp-
gifter av lärarna på skolan. I det ena fallet handlade det om att få deras barn till 
skolan. Då samarbetade de med en assistent. Det andra fallet var att hjälpa bar-
net med tester hos skolpsykologen. Föräldrarna tycker att det är viktigt att lärar-
na lyssnar på dem och tar dem och tar barnets problematik på allvar.  
 
Lärarna är överens om att föräldrarna också bär ett stort ansvar för att ett åt-
gärdsprogram ska fungera. Tre av de intervjuade lärarna angav brist i stöd från 
föräldrarna som en möjlig anledning till att åtgärdsprogram inte alltid fungerar 
som de ska. Den fjärde sade att det kunde bero på hennes metodik som special-
lärare, men under intervjun förklarar hon vikten av ett stöd hemifrån och att för-
äldrarna poängterar vikten av skolan för sitt barn. Jag drar slutsatsen att alla är 
överens om betydelsen av föräldrarnas ansvar. Lärare 4 säger att han ofta upp-
levde det som att föräldrarna kunde göra mer åt situationen än vad de gör. Han 
försvarar samtidigt föräldrarna när han säger att elever på högstadiet ofta nekar 
den hjälp som föräldrarna erbjuder. 
 
Det var bara en av lärarna som talade om att även eleven har ett ansvar för att 
åtgärdsprogrammet ska lyckas. Lärare 4 förklarar att eleven måste vara intresse-
rad av att klara de mål som är uppsatta annars går det inte. Detta talar även de 
andra om, att det ska vara ett samförstånd mellan alla inblandade.  
 
 
Dokumentation 
 
På alla skolor jag besökte fanns det färdiga mallar för hur ett åtgärdsprogram ska 
utformas. En av lärarna hade varit med och utarbetat skolans dokument för åt-
gärdsprogram. Lärarna tyckte att mallarna var till hjälp när ett åtgärdsprogram 
skulle upprättas. Lärare 2 säger: 
 

”Det blir tydligt och strukturerat och lätt att läsa. Det är ju skönt att slippa och 
tänka själv vid ett möte.” 

 
När hon säger att hon vill slippa tänka själv menar hon att man slipper fundera 
över vilka saker som ska ingå i ett åtgärdsprogram.  
 
Det är inte bara för ens egen del som programmet ska vara lättläst, strukturen 
gör att det blir lätt för andra att förstå. Lärare 3 säger att hon skriver kortfattat på 
mallen för att minska risken för misstolkning. Vid sidan av dokumentet har hon 
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sina egna anteckningar som bara hon läser. Här kan hon skriva mer ingående om 
eleven och slipper att oroa sig för att bli missuppfattad. Lärare 1 klargör att det 
är viktigt att andra ska kunna förstå vad som är skrivet och det är viktigare än 
hur det är skrivet. Hon menar att innehållet måste komma framför formen. Hon 
är noga med att skicka med det åtgärdsprogram som skrivs under mötet utan att 
formulera om det. Det ska vara på samma ”språk” som det skrevs från början 
annars kan det missuppfattas. Hon säger: 
 

” Det viktiga är ju att jag kan skriva så att andra förstår, och att dom ringer om 
dom inte försår. Men om jag skriver ett åtgärdsprogram tillsammans med föräld-
rarna då är det viktiga att förälder elev och jag vet vad det är vi bestämmer och 
att det som vi bestämmer efterlevs än att det är skrivet på ett VISST sätt.” 

 
För att svara på hur åtgärdsprogram dokumenteras skickade enhetscheferna med 
bilagor på de dokument eller mallar som används på respektive skola. De har lite 
olika utseende men innehållsmässigt är de ganska lika. Även lärare 3 talar om att 
skolor har liknande dokument: 
 
 ”Jag tror att vi har samma dokument men jag är inte säker, det var ett tag sedan  

vi ändrade på vårt. Jag vet inte om vi har exakt samma men det är ju ungefär 
samma rubriker på alla, lite olika formulerat bara.” 
 

Jag har kunnat urskilja två olika typer av åtgärdsprogram, om man ser till ut-
formningen. De flesta är kortfattade med tydliga rubriker med inrutad plats för 
anteckningar. Dessa har en utarbetad layout och innehållet får plats på ett A4 , 
exempel på ett sådant finns som bilaga 1. Den andra typen av dokument är läng-
re och mer utförlig. Formen är mer av ett frågeformulär fast det inte endast är 
frågor utan även rubriker att skriva under. Frågorna och rubrikerna kompletteras 
av text för att förtydliga vad som ska skrivas. Exempel finns som bilaga 2. 
 
I den första delen av dokument för åtgärdsprogram beskrivs elevens situation. 
Denna del kan delas in i två delar. En del där problemet beskrivs och en del där 
positiva saker om eleven skrivs. Dessa två punkter står efter varandra i doku-
menten. I tre av dokumenten beskrivs även nuläget för eleven. Här ska det be-
dömas vilka behov som ska prioriteras. Även en analys, av vad som är bäst för 
elevens situation i skolan, ska göras. Då ställs frågan ”Vad behöver förändras?”, 
den är riktad på samspelet i gruppen och skolans organisation.  
 
Den andra delen skulle man kunna kalla för arbetsplanen. Här ska det bestäm-
mas om mål, åtgärder, ansvar och uppföljning  Det börjar med att målen för ar-
betet ska sättas upp. I två av dokumenten står det, som en påminnelse, att målen 
ska vara konkreta och utvärderingsbara. I två andra mallar finns det ett avsatt 
ställe där huvudmålet ska skrivas och ett annat ställe där delmålen ska skrivas. 
Detta är för att göra det tydligt att man delar upp de stora målen i mindre bitar. 
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Ansvar eller ansvariga står i alla dokumenten i anslutning till åtgärder. Det ska 
bestämmas vem som har ansvaret för att åtgärden utförs och namnet ska skrivas 
efter åtgärden. Detta skrivs så att det syns klart och tydligt, i vissa dokument står 
även tid utsatt för hur länge åtgärderna ska hålla på. På de flesta mallarna ska det 
bestämmas datum för nästa möte under rubriken uppföljning. Det är bara två av 
dokumenten som ger utrymme för att skriva en utvärdering av åtgärdsprogram-
met. 
 
Till sist avslutas alla dokument med ett bevis på en överenskommelse, under-
skriften. På vissa står det exakt vilka som ska skriva under och på andra står det 
bara medverkande, med plats för underskrift. 
 
Lärarna säger att mallen inte är helt ifylld när de tar med den till ett möte, det 
som återstår utarbetas i samarbete med föräldrarna och eleven. Föräldrarna får 
med sig en kopia hem berättar tre av lärarna. Den fjärde läraren säger att föräld-
rarna kan få en kopia om de frågar efter det men det har aldrig hänt att lärare 3 
har delat ut någon. 
 
Vid mötena skrivs den mallen, som läraren har med sig, under av samtliga del-
tagare. En av anledningarna till att föräldrarna ska skriva under menar lärare 3 är 
att föräldrar ska vara medvetna om att deras barn har problem i skolan. En annan 
anledning är att underskriften av åtgärdsprogrammet räknas som ett kontrakt 
som inte ska brytas. Hon arbetar på mellanstadiet och är säker på att alla barnen 
inte förknippar underskriften med ett kontrakt men föräldrarna gör det. På de 
andra skolorna, som är högstadieskolor, får underskriften en mer seriös betydel-
se för eleverna. Om det uppstår en diskussion om vilka skyldigheter eleven har 
eller om eleven har glömt de mål som har satts upp kan man påminna denne ge-
nom att visa upp dokumentet. Lärare 2 säger: 
 

”Detta är en överenskommelse så alla som är närvarande skriver på. Detta kan 
man visa för eleven om det blir diskussion om vad som har sagts.” 

 
Två av de intervjuade eleverna kunde minnas att de hade skrivit ett åtgärdspro-
gram och att de sedan själva fått skriva under. En av dessa sade att det skrevs 
ner vad hon hade gjort och inte gjort. Det skulle skrivas vad hon skulle göra 
framöver och sedan skrivas under. 
 
Av de två högstadielärarna (2 och 4) används ytterligare ett dokument. På do-
kumentet beskriver lärarna eleven och ger detta senare till klassföreståndaren. På 
blanketten kan lärarna skriva om eventuella problem som eleven har och klass-
föreståndaren kan få en mer samlad bild av elevens situation. På den skola som 
lärare 4 arbetar skickas ett sådant dokument med i betyget för att förklara varför 
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en elev inte har klarat ”godkäntkraven”. För lärare 3 sker denna information 
muntligt mellan henne och klassläraren.   
 
 
Hur används åtgärdsprogram?  
 
Som jag nämnde tidigare får föräldrarna oftast hem det skrivna åtgärdspro-
grammet. Av dessa fyra lärare verkar två bära med sig programmet för att kunna 
se efter vilka åtgärder som är skrivna och dessutom för att kunna visa upp do-
kumentet för eleven. De andra två har sina dokument i arkivet, en av dessa kan 
ta fram det vid behov. Lärare 3 är missnöjd med att dokumentet måste vara in-
låst, det är ju inte alla som kan komma åt det då. Hon säger: 

 
” Det ska förvaras stöldsäkert och brandsäkert innanför lås och bom. Fast det 
tycker inte jag är så bra för då är det inte ett papper som man kan ta fram och tit-
ta på då och då. Då måste man ha nyckel först, alla har ju inte den nyckeln.” 

 
Hon skulle vilja ha ett mer ”levande” åtgärdsprogram där de som ville fick titta 
på det. Det har kommit önskemål från lärare på skolan om att få se dokumenten. 
 
Är det som står i åtgärdsprogram sekretessbelagt? Det var ingen av lärarna 
som kunde svara på denna frågan med säkerhet. De var överens om att det be-
rodde på vad de skrev, men de visste inte om jag skulle kunna få gå in och begä-
ra ett åtgärdsprogram som offentlig handling. På en av skolorna kunde inte åt-
gärdsprogrammen skickas via internpost för oron att de skulle komma i fel hän-
der. Det var på lärare 3:s skola och hon sa att åtgärdsprogrammen ibland inne-
höll sekretessbelagda uppgifter. Lärare 1 säger att hon skulle kunna lämna ut det 
om innehållet var rent pedagogiskt. Lärare 2 menar att man inte ska akta sig för 
att skriva ner det som kan vara känsligt för eleven och elevens föräldrar, hon 
förklarar att man måste ”köra med öppna kort” annars blir det inte bra. 
 
Lärarna visste inte hur länge dokumenten skulle sparas eller om det fanns be-
stämmelser för det. Lärare 2 trodde att det sparades ungefär ett år efter att eleven 
slutat skolan. Lärare 3 skickar vidare sitt original till högstadiet.  
 
Alla enhetschefer skriver att åtgärdsprogrammen förvaras inlåsta, antingen i kas-
saskåp eller i arkivet. Tre av cheferna sade att åtgärdsprogrammen på skolan 
sparades hela grundskoletiden. En sade att de sparas i 10 år. De andra som fyllde 
i enkäten var antingen osäkra eller hade inte svarat på frågan. 
 
 
Överlämning  
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Lärare 3 säger att åtgärdsprogram börjar skrivas redan på förskolan. Program-
men följer sedan eleven upp genom hela grundskolan. Programmen lämnas till 
kuratorn på skolan, de delas sedan ut till speciallärarna där. 
Lärare 2 tycker att allt pappersarbete och möten vid överlämningen kan bli 
aningens byråkratiskt. Hon menar att det visar sig förr eller senare vilka problem 
eleven har i sina ämnen. När eleverna kommer från mellanstadiet till högstadiet 
sker överföringen av information endast muntligt. Om skolan skulle få skriftliga 
åtgärdsprogram skulle mycket komma med som lärarna inte behöver veta, saker 
som hör till det förgångna menar hon.  
 
Två av lärarna tycker att det svårt att få ner allt på papperet och menar att det går 
lika bra att ta kontakt med en lärare om man vill ha reda på något om eleven. 
Lärare 1 skickar med ett papper till gymnasiet där det står om eleven, ifall hen-
nes elever skulle hamna på individuella programmet. 
 
En av enhetscheferna skriver att åtgärdsprogram ska skickas med till mottagande 
skola när en elev går från sjätte till sjunde klass. 
 
 
 
Mål och utvärdering  
 
Alla lärare säger att det är vid mötet med elev och förälder som målen utvärde-
ras. De tittar tillsammans på vad som står skrivet i programmet och kommer 
med nya förslag om mål och åtgärder om det behövs. Lärare 1 och 3 talar om att 
det är viktigt att, i vissa fall, göra mindre omfattande mål som utvärderas efter 
en kortare tidsperiod. Lärare 1 säger att hon brukar stämma av med föräldrarna 
per telefon och om det inte fungerar så bestämmer de en ny tid för ett möte. Om 
de kortsiktiga målen säger lärare 1: 
 

”De ska vara skrivna så att nästa gång du utvärderar ska du kunna svara ja! eller 
nej!. Har jag gjort det här? Då kan man uppmuntra dom och säga bra, du har 
klarat ditt mål.” 

 
I den sista meningen menar hon att det ska vara mål som kan stärka eleven ge-
nom att de uppnår målen. Lärare 3 betonar också vikten av att visa att eleven har 
utvecklats. Hon tycker det är svårt att göra upp kortare mål men hon säger att 
man måste dela upp större mål i mindre bitar. Lärare 4 säger att målen görs upp 
läsårsvis, terminsvis eller så är målen uppsatta för ett arbetsområde. Eftersom 
han inte har samma frekventa kontakt med föräldrarna som de andra lärarna, ut-
värderar han inte heller målen lika ofta. Lärare 2 berättar om skolans system 
med loggböcker där eleven får utvärdera sin egen insats efter varje vecka. Lära-
ren tittar igenom detta och skriver sin kommentar sedan följer boken med hem 
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för en underskrift av föräldrarna. Hon berättar vidare att man som lärare inte be-
höver ta upp alla problem på en gång om en elev har många, utan man får vara 
lite taktisk. 
 
 
Åtgärder 
 
När jag frågar lärare 2 om varför ett  åtgärdsprogram inte fungerar svarar hon: 
 

”Det är som en kedja, nånstans brister det. För att det ska funka så måste alla 
hjälpa till. Det finns ju elever som inte klarar att gå en normal skolgång, men 
man måste ju ha alla de här mötena för att se detta.” 

 
Det är efter alla de möten som lärare har med elever och föräldrar som man 
kommer fram till slutsatsen att eleven kanske ska ha en anpassad studiegång. 
Om man vill ta bort något från en elevs ordinarie skolgång bestäms det i en 
elevvårdskonferens. Det som jag sammanfattar här är vilka större åtgärder man 
kan komma med om ett åtgärdsprogram inte fungerar. Några exempel från lärar-
na följer: 
 
• Eleven flyttas till en mindre grupp. 
• Eleven kan välja bort ämnen. 
• En-mot-en undervisning. 
• Om en elev mår dåligt kan Barn och ungdomspsykiatri (BUP) kontaktas. 
• Om man inte vet anledningen till att det går dåligt för eleven i skolan kan en 

psykologutredning behövas. 
• Praktik, för elever som är skoltrötta. 
 
Lärare 1 säger att man måste fortsätta att leta lösningar, man måste gå vidare. 
För att gå vidare efter åtgärdsprogrammet säger hon:  
 

” Nästa steg är, om det inte händer något, då kanske man har skrivit att specia l-
lärare ska kopplas in om man behöver extrastöd, då tar klassföreståndaren upp 
det på ett arbetslagsmöte. Det kanske finns någon grupp redan som eleven kan 
hoppa in i. Men en-mot-en undervisning, de enda som får det är de som har svå-
ra läs och skrivsvårigheter och de som är utredda mer än av bara oss på skolan.” 

 
 
Lärare 3 hade svårare att komma med förslag till större åtgärder hon menar att 
det är inte lätt att hitta vägen för den som inte vill. Hon tycker att man ska hitta 
så många positiva saker som möjligt hos eleven för att stärka denna. 
 
Under denna rubrik kan jag skriva om elevernas uppfattning om den hjälp de har 
fått i skolan och vilka åtgärder de hade. De elever som intervjuades var nöjda 
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med det stöd de hade fått från lärarna och skolan de hade gått på. Två av elever-
na hade önskat att åtgärder sattes in mycket tidigare. Tre av eleverna hade gått i 
liten grupp. En av tjejerna sade att det som hade hjälpt henne var just denna åt-
gärd, hon beskriver det så här: 
 

”Så fick man sitta därinne, det var mindre klass och det var lättare att koncentre-
ra sig eftersom det var färre som var därinne och sen var det flera lärare som ha-
de tid att hjälpa en mycket mer.” 

 
Som hon säger hade de fått mycket hjälp av lärarna och det var en lugnare ar-
betsplats. En av eleverna hade assistent och han tyckte att det var bra även om 
betyget inte ändrades. Han sade att det inte ifrågasattes om assistent var det bäs-
ta för honom. 
 
 
 
Kompetens  
 
Det som alla lärare var överens om var att det inte krävs någon specialutbildning 
för att upprätta, genomföra och utvärdera ett åtgärdsprogram. Det kan vara svårt 
för en nyutexaminerad lärare att hålla i det, säger lärare 2, men det kommer med 
lite självförtroende och erfarenhet. När jag frågar om lärare är tillräckligt kom-
petenta svarar hon: 
 

” Det är jag övertygad om, kanske inte första året när man kommer ut som grön, 
men när man har fått lite erfarenhet och det som man inte riktigt kan sätta fingret 
på med människokännedom osv. Sen finns det ju dom som inte vill utvärdera sig 
själva och sin egen kunskap.” 

 
Lärare 4 menar att de klarar det bra men det skulle vara bra med kompetensut-
veckling kring hur man sköter samtal och hur man hanterar konflikter. 
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DISKUSSION 
 
 

Diskussion av resultatet 
 
Definition 

Som det står i Grundskoleförordningen ska de elever som behöver stöd få ett 
åtgärdsprogram upprättat till sig. Det blev ingen precisering från lärarna sida om 
vilka elever som behövde åtgärder. De sade att det var elever som hade svårt för 
skolan, eller som behövde stöd. Det är bra att man som lärare inte begränsar 
hjälpen till elever med en särskild problematik utan försöker stödja alla elever 
som har behov av stöd. I skolan är problemen oftast förknippade med studiere-
sultat, men de bakomliggande faktorerna måste lyftas fram. Hjälpen krävs för att 
kunskapsmål ska uppnås men det är kanske inte alltid ämnena som är problemet. 
Vad ska man använda åtgärdsprogram till? Jag trodde att alla enhetschefer skul-
le svara att de ska användas till att visa utomstående vad skolan har gjort för in-
satser för en elev. Det var bara två av åtta enhetschefer som svarade så. Jag tror 
att det är fler skolor än så som använder det som ett slags kvitto på att de har 
gjort vad de kunnat. Själva idén med åtgärdsprogram måste vara att det ska finns 
ett effektivt och beprövat sätt att få fram åtgärder som förbättrar elevernas situa-
tion i skolan.  
 
Det är rektorn som sitter som högsta ansvarig för stöd till elever. Carlström & 
Lindholm (1988) skriver att det är klassföreståndaren som bör ha ansvaret för att 
åtgärdsprogrammet genomförs. Eftersom klassföreståndare har kontakten med 
föräldrar och bestämmer om tid för mötet är det naturligt att de ansvarar för den 
biten. Det övergripande ansvaret kan man inte lägga på klassföreståndaren, det 
är skolan som ska arbeta för att stödja eleven och rektorn är den som är ansvarig. 
 
 
Insamling av material 

Jag tror att det pratas mycket om elever bland lärare på skolan och mycket in-
formation kommer ur dessa samtal. Det är som Järpsten & Stadler (1988) skriver 
att informell information kommer fram vid samtal mellan lärare. Ett annat sätt 
att få information på var genom att samla in ifyllda blanketter från kollegor och 
sammanställa dessa. Jag tror inte att man får hela bilden av eleven genom att 
läsa vad arbetskamraterna har skrivit, man måste även föra samtal och diskutera 
lärare emellan vad som är lämpligt för eleven. Denna diskussion ska givetvis 
föras med föräldrar och elev också. När man samtalar med dessa parter gäller 
det att vara ärlig och saklig, man måste även respektera allas åsikter. Föräldrarna 
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måste engageras i ett tidigt skede för att, som Järpsten & Stadler (1988) skriver, 
de ska känna att de har en funktion att fylla. Grundskolan varar länge och om 
man kan få med föräldrarna tidigt har man vunnit en hel del. Att skapa en god 
föräldrakontakt kan man kalla för förebyggande arbete. Jag återkommer till för-
äldrarnas betydelse senare i diskussionen. 
 
För att hitta elevens kunskapsluckor måste man förlita sig på diagnostiska tester 
skriver Carlström & Lindholm (1988). Jag tror att detta är det vanligaste sättet 
att få information på. Helst ska det vara en blandning av objektiv och subjektiv 
information som ger helhetsbilden av eleven. Man kan inte förstå sig på en elevs 
beteende genom att endast titta på provresultat, det finns mycket annat viktigt 
som kommer fram genom att fråga och samtala. 
 
 
Inblandade i processen 

Som jag har förstått så sker nästan alla träffar med föräldrarna på utvecklings-
samtalen en gång per termin. På mötet är det oftast lärare, elev och förälder. Så 
här ser det ut för ämneslärarna som jag intervjuade. Speciallärarna som jag har 
pratat med träffar föräldrar tillsammans med eleven oftare, de kan träffas en 
gång i månaden och vid ytterligare tillfällen om det skulle behövas. Ämneslärar-
na har inte samma tidsresurser för arbetet med åtgärdsprogram som speciallärare 
har. Samtidigt har speciallärare ofta hand om de elever som kräver mest hjälp 
och mest tid.  
 
Just att träffas i en liten grupp för att diskutera åtgärdsprogrammet skriver Järp-
sten & Stadler om. Det blir lättare att ha ett samtal mellan tre personer än mellan 
tio. Det är ju viktigt att alla som har varit på mötet känner att de har bidragit med 
någonting och det är lättare om färre är inblandade. 
 
Det är när resurserna hos lärarna inte räcker till som beslut tas i elevvårdskonfe-
renser. Det är här fler personer blandas in för att göra upp nya mer omfattande 
åtgärdsprogram. De som beskrivs om deltagare i denna konferens är de samma i 
resultatdelen och i litteraturen. 
 
 
Upprättandet och genomförandet av ett åtgärdsprogram  

Upprättande av ett åtgärdsprogram ska ske när den ansvariga upprättaren (oftast 
klassföreståndaren) har samlat in den information som krävs för att precisera 
problemen hos eleven. Det är väldigt viktigt att detta förarbete är gjort innan 
mötet äger rum. Vid mötet läggs allt fram och en diskussion följer om vad som 
ska göras för eleven och av de inblandade. De inblandade diskuterar de punkter 
som finns skrivna på skolans mall för upprättande av åtgärdsprogram. Det be-
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stäms ett datum för nästa träff och mallen skrivs under av alla deltagare. Detta är 
i korta drag en beskrivning av vad som sker vid upprättandet av ett åtgärdspro-
gram. Den uppfattning jag fick när jag pratade med lärarna var att det inte var 
några konstigheter med att upprätta programmet. Det krävs ingen mer kompe-
tens än, som Carlström & Lindholm (1988) skriver, vanligt ”lärarförnuft”. Mal-
len och rutinerna kring det här arbetet ska vara så enkelt och tydligt att det utförs 
utan problem och utan protest. 
 
Inflytande över sin egen situation anser jag är viktigt att ha för att trivas på sin 
arbetsplats. När jag pratade med eleverna verkade de nöjda med hur åtgärdspro-
grammet hade fungerat och de tyckte att de hade haft inflytande över program-
mets innehåll. Elever kan vara med och skapa sitt eget åtgärdsprogram framkom 
av de intervjuade lärarna och litteraturen. Carlström & Lindholm (1988) skriver 
att eleven ska ges en chans att förklara hur dess situation ser ut och läraren ska ta 
hänsyn till de önskemål eleven har. 
  
Det som jag tror händer oftast, är att lärarna lägger fram förslag om möjliga åt-
gärder, om eleven inte håller med så blir det ändringar men oftast har de inga 
bättre förslag. Det är ju läraren som samordnar den information som kommer in 
från kollegor, föräldrar och elev för att sedan komma fram till lämpliga åtgärder. 
Det är läraren som gör jobbet och eleven med föräldrar får ha synpunkter om det 
som kommer fram.  
 
Föräldrarna har en väldigt stor betydelse i arbetet med att genomföra åtgärder. I 
resultatdelen tar lärarna upp mycket som handlar om föräldrarnas betydelse. Jag 
tror som en av lärarna sade, att alla föräldrar vill sina barn väl, det tycker jag lå-
ter som en utmärkt anledning till att samarbeta med dem så mycket som möjligt. 
Som jag skrev tidigare ska en kontakt skapas så tidigt som möjligt med föräld-
rarna. Om man involverar föräldrar och ger dem uppgifter kan de känna att de 
fyller en funktion i elevvårdsarbetet. Det är inte så självklart att föräldrarna vet 
vilka problem deras barn har eller hur de kan hjälpa till på bästa sätt, därför är 
det bra att samlas och diskutera vad som ska göras för barnet. Att delge föräld-
rarna åtgärder att genomföra är inte för att avlasta lärarna, det är sådana åtgärder 
som lärarna oftast inte kan hjälpa till med. Detta tycker jag att man ska förklara 
för dem så att de inser vilken betydande roll de har. 
 
Under intervjuerna framkom det att det var viktigt att framhäva elevens positiva 
sidor och intressen likaväl som problemen som fanns. Detta stämmer överens 
med vad Carlström & Lindholm (1988) skriver. Författarna menar att man inte 
enbart ska utgå från elevens svagheter och brister utan även lyfta fram det som 
eleven är bra på och det som eleven är intresserad av. Det finns flera vägar att gå 
för att nå skolans mål, en bra väg måste vara genom att förknippa undervisning-
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en med något som eleven är intresserad av. Om eleven är speciellt duktig i något 
ämne ska man även framhäva detta och uppmuntra eleven. 
 
 
Dokumentation 

Arbetet med åtgärdsprogram är förknippat med ett dokument även kallad mall. 
När jag har ställt frågor om åtgärdsprogram så har de intervjuade ofta associerat 
till det dokument som fylls i under arbetet med åtgärdsprogram. Jag tror att mal-
len har en stor betydelse för arbetet och att viktiga frågor har kommit fram och 
besvarats under utvecklingen av denna. En fördel med att åtgärdsprogrammet 
ska dokumenteras är att alla inblandade måste tänka till för att kunna precisera 
och formulera dels problemen och dels passande mål. Genom att sätta ord på 
dessa saker tror jag att de bearbetas ytterligare en gång. 
 
Innehållet i de olika mallar jag har tittat på är i princip lika, och lika nödvändigt. 
Jag tycker att det är bra att beskrivningen av eleven delas in i positiva saker och 
problem. Helst skulle man försöka att hitta fler positiva faktorer än problem men 
det kan vara svårt att göra det utan att det går en inflation i vad som är positivt. 
En annan sak som jag tyckte var bra på alla dokument var att en ansvarig skrevs 
in efter den nedskrivna åtgärden. Det blir då tydligt och enkelt att se vem som 
bär ansvaret. Det jag tyckte var negativt med de flesta programmen var att det 
inte fanns någon plats för utvärdering, det står bara ”Uppföljning” och sen är det 
plats för datum. Det är troligtvis en följd av att dokumenten i regel är komprime-
rade till ett A4. Ett förslag kan vara att utvärdera åtgärdsarbetet på en separat 
blankett. Fast det är ju klart, det är svårt att avgöra hur många formulär som be-
hövs fyllas i innan det upplevs som omständligt av de som skriver.  
 
Mallen ska vara tydlig för den som ska skriva och för den som ska läsa. Det ska 
inte gå att missuppfatta rubriken som man ska skriva under, alla måste skriva det 
som är menat från början. När skolan har ett dokument ska det vara användar-
vänligt, det får inte var för krångligt men det måste ändå finnas substans i det. 
Av de exemplar som jag har tittat på verkar det vara tydlig layout och kompri-
merade dokument som eftersträvas på de flesta skolorna. Man ska kunna se all-
ting som är skrivet på samma sida. Jag tror, som två av lärarna kommenterade, 
att det kan bli lite väl lite utrymme för att få ner allt som är väsentligt. Följden 
blir att det skrivs mer kortfattat och det blir då svårare att tyda det som står. För-
delen kan vara att man snabbt kan få en överblick av programmet och att man 
kan se t.ex. problem kontra åtgärder på samma sida. 
 
Det vore intressant att få reda på om mallarna för åtgärdsprogram påverkar re-
sultatet. Jag menar att en mall med lite tråkigare utformning skulle tas mer seri-
öst osv., det vore något att forska vidare på. 
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Jag håller med författarna Järpsten & Stadler (1988), Carlström & Lindholm 
(1988) och Rask m.fl. (1985) när de skriver att åtgärdsprogram ska vara tillgäng-
liga för alla och därmed inte förvaras inlåsta. Om man vill skriva något som är 
känsligt kan man, som Järpsten & Stadler (1988) skriver, föra anteckningar på 
ett särskilt blad som man sedan låser in. En av lärarna förvarade dokumentet in-
låst, hon sade även att det kunde innehålla sekretessbelagda uppgifter. Själv 
tyckte hon att det var synd att dokumenten inte kunde delas med de andra som 
arbetade på skolan. Jag håller med henne om att det är synd, åtgärdsprogram ska 
användas aktivt och informationen ska kunna delas med kollegor så att alla kan 
hjälpa eleven på ett så bra sätt som möjligt. Jag tycker även att programmet ska 
skickas med hem som påminnelse om vad som krävs av eleven och av föräldrar-
na. Underskriften av dokumentet gör att det har formen av ett kontrakt och man 
kan göra som Lärare 2 säger, visa upp det för eleven om det råder delade me-
ningar. Jag tror att elever tar åtgärdsprogrammet på allvar när de själva har suttit 
med och godkänt allt som ingår. 
 
Järpsten & Stadler (1988) skriver att ett åtgärdsprogram kan vara sekretessbelagt 
eller offentligt. Jag tror att många skolor tar det säkra före det osäkra och låser in 
handlingarna så att de inte kan hamna på fel ställe. Om man är osäker på vad 
som är känsligt i dokumentet kan man ju alltid fråga eleven och föräldrarna om 
innehållet går bra att visa för andra. Det skulle vara intressant att ta reda på hur 
mycket de som är inblandade i åtgärdsprogrammen vet om hur det ska behand-
las. 
 

 
Mål och utvärdering 

Målen ska sättas upp på ett sätt där man medvetet arbetar för att eleven ska stär-
ka sitt självförtroende och att fler positiva känslor kan förknippas med skolan. 
Målen ska gå att utvärdera eller mäta för att eleven och läraren ska kunna se re-
sultat. Jag tycker att lärare 1 förklarar hur mål som är lätta att utvärdera ska vara 
på ett bra sätt. Hon säger att det ska gå att svara ja eller nej på frågan: Har jag 
gjort det här? Målen ska läggas på en lagom nivå för att eleven ska känna att den 
klarar dem. Klarar eleven målen stärker det dem. Det är viktigt att nivån inte är 
för låg för då känner eleven inte samma positiva känsla när de klarar målet. As-
mevik m.fl. (1995) skriver att det är viktigt att eleven får en positiv upplevelse 
av att lyckas men även att känslan ska vägas mot den insats som har gjorts.  
 
Det är speciallärarna som jag intervjuade som talar om att målen ska vara ”upp-
nåbara” för att stärka eleven. De träffar föräldrarna oftare och kan då lägga upp 
mål som är kortare. Jag kan tänka mig att många ämneslärare resonerar som lä-
rare 4 att det är fullt tillräckligt att träffa elever och föräldrar tillsammans en 
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gång per termin. Det blir då svårt att utvärdera kortare målsättning tillsammans 
och det blir då kanske målsättningar som anpassas till när nästa träff blir.  
 
En av eleverna hade som åtgärd fått en assistent som hjälpte honom i skolan. 
Betygen förbättrades inte och ändå blev det ingen utvärdering av åtgärden. Jag 
tror att arbetet med åtgärdsprogrammet och dess målsättningar tonas ner när en 
elev har fått en mer omfattande åtgärd tilldelad. Det syns klart och tydligt att 
något har gjorts för eleven men om det har blivit bättre vet man inte. Jag tycker 
att det är viktigt att dessa åtgärder också utvärderas, man ska inte stanna upp i 
arbetet med eleven. Carlström & Lindholm (1988) beskriver vikten av att ett åt-
gärdsprogram inte stagnerar, det måste hela tiden förändras och förbättras för att 
möta elevens behov. Det vore spännande att se om arbetet för att förbättra ele-
vens betyg fortsätter eller om större åtgärder ses som lösningen på problemen. 
 
Larsson-Svärd (1999) skiljer mellan utvärdering och uppföljning. Det hon kallar 
för uppföljning sker kontinuerligt under åtgärdsprogrammets gång och utvärde-
ringen kommer efter att programmet är avslutat. Den utvärdering som sker tror 
jag är den som kommer vid nästa tillfälle lärare, elev och föräldrar träffas. De 
går igenom vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Efter genom-
gången försöker de inblandade komma fram till vad nästa steg är. Detta är vad 
Larsson-Svärd (1999) kallar för uppföljning. Den utvärdering som kommer efter 
ett avslutat åtgärdsprogram tror jag inte är så vanligt förekommande. Det måste 
vara viktigt att gå igenom ett avslutat program för att se vad som var bra respek-
tive mindre bra och ta lärdom av det. 
 
 

Egna reflektioner 
 
Det har varit ett intressant ämne att arbeta med. Speciellt roligt har det varit att 
få komma ut till olika skolor vid intervjuer av lärare och elever. Jag har blivit väl 
mottagen på alla ställen jag har varit på. En fortsättning av arbetet med uppsat-
sen skulle kunna vara att följa ett åtgärdsprogram i skolan från insamling av in-
formation till utvärdering och redovisa detta. Jag skulle även vilja intervjua en-
hetschefer för att få deras syn på arbetet med åtgärdsprogram. 
 
Jag tycker att det som kommer fram i resultatet stämmer bra överens med min 
litteraturdel. Nästan alla mina frågeställningar har besvarats. Den fråga jag inte 
lyckats besvara helt anser jag är, hur arbetet med åtgärdsprogram upplevs av 
föräldrar, elever och lärare. En anledningen är att elevintervjun och föräldraen-
käten inte hade det innehåll jag hade hoppats på. Jag hade lite höga förväntning-
ar på vad som skulle komma ur mina intervjuer av elever. Det var mina första 
intervjuer så det kan ha berott på att jag inte var van vid att intervjua vid detta 
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skede. Jag skulle ha skickat ut enkäter till fler föräldrar, eller gjort på något an-
nat sätt för att få ett bättre resultat. Det som framkom, fast inte i den utsträck-
ning jag hade tänkt mig, var lärarnas upplevelser om arbetet kring åtgärdspro-
gram. Annars är jag är nöjd med upplägget och resultatet från lärarintervjuerna 
och rektorsenkäterna. 
  
Jag är medveten om att alla undersökningar skulle ha gjorts i större skala för att 
få ett bra underlag men man kan se vilka tendenser som finns och åt vilket håll 
undersökningen pekar. 
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Bilaga 1 
(En kopia av ett dokument som täcker två sidor av ett A4) 

Uppföljning. Den 
Hur har det gått? 
    Åtgärdsprogram   den 
 
    För  klass 
 
 
 
 
Delaktiga i åtgärdsprogrammet: 

Positiva faktorer:   Svårigheter och problem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka mål ska vi ställa upp?  Hur gör vi för att uppnå målen? 
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Bilaga 2 
 

Åtgärdsprogram  
 
Datum: 
Barnets/elevens namn:     klass: 
Adress:     Tel: 
 
Ansvarig förskolepersonal/lärare: 
 
 
 
Eventuella andra berörda personer/funktioner (namn/funktion/tel): 
 
 
 
Tagit del av/samtyckt: 
Förälder/vårdnadshavare: 
 
 
Elev: 
 
 
 
 
I. BAKGRUND 
1. Barnets familjens resurser: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Barnets speciella behov och/eller svårigheter: 
 
 
 
 
 
II. NULÄGE 
3. Vilka behov hos banet/eleven behöver prioriteras nu? 
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Bilaga 2 
 
4. Hur ser samspelet i gruppen/klassen/med de vuxna ut? 

Vad behöver förändras? 
 
 
 
 
5. Förskolans/skolans organisation och förskole/skoldagens inehåll. 

Vad behöver förändras? 
 
 
 
 
 
III. ARBETSPLAN 
6. Mål (korta konkreta och utvärderingsbara) 
 
 
 
 
 
7. Åtgärder, metoder och ansvarsfördelning (vem gör vad och när?) 
 
 
 
 
 
 
8. Uppföljning – utvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
9. Avslutning eller revidering av åtgärdsprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Tid och plats för nästa uppföljning: 
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Bilaga 3 
 
Till enhetschefen 
 
Mitt namn är Fredrik Bernhardson och jag håller på att skriva mitt examensarbete nu. Jag går 
sista terminen på Lärarhögskolan med inriktning MaNo 4-9. Arbetet som jag skriver handlar 
om hur åtgärdsprogram används i skolan. Det finns flera sätt att utformningar ett åtgärdspro-
gram på och jag skulle vilja jämföra utseende och innehåll hos de olika dokument som finns 
skrivna.  
 
Jag skulle verkligen uppskatta i fall ni kunde sända mig en kopia av skolans egen mall eller 
dokument på hur åtgärdsprogram upprättas och hur ett eventuellt formulär ser ut. Jag skulle 
också vilja att ni svarar på frågorna som följer med (se bilagan). Om det är så att det inte finns 
skriftliga dokument svara ändå på frågorna. 
Jag uppskattar att ni tar er tid till att hjälpa mig med mitt arbete och ni skall veta att ni gör mig 
en stor tjänst. 
Tack på förhand! 
 
 
Fredrik Bernhardson 
 
 
 
 
 
 

Bilaga: Frågor 
 
Hur används skolans åtgärdsprogram? 
 
Vilka är inblandade när ett åtgärdsprogram upprättas? Vem ansvarar för vad? 
 
Hur dokumenteras åtgärdsprogrammet? Hur länge sparas det? 
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Bilaga 4 
 
Enkät till förälder 

 
Mitt namn är Fredrik Bernhardson, jag går sista terminen på lärarutbildningen i Linköping. 
Det jag håller på att jobba med nu är ett examensarbete som handlar om åtgärdsprogram i 
grundskolan. Skolan är skyldig att upprätta ett program för hur elever ska hjälpas i bästa mån 
och i programmet ska det bestämmas vilka åtgärder som passar bäst för elevens utveckling. 
Det som jag är intresserad av är att få höra din syn på skolans stödinsatser och på vilket sätt 
det har gått till. 
 
Jag har haft glädjen att få prata med er son/ dotter när jag var nere på individuella program-
met och gjorde mina intervjuer. Där fick jag en bild av hur eleverna upplevde skolans insatser 
och för att sluta cirkeln är det viktigt för mig att höra föräldrars åsikter. 
 
Jag skickar med ett frankerat svarskuvert med min adress på.  
Namn och andra uppgifter som tillhör er kommer inte att visas för någon annan än mig och 
min handledare. Om det dyker upp några frågor så kan ni ringa mig: tel 013 – 139 239. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde fylla i enkäten på nästa sida, det är viktigt för mig 
och min uppsats att få ta del av era erfarenheter. Tack så mycket för ert samarbete och hälsa 
namn att det blev en bra intervju. 
 
 
Hälsningar Fredrik 

 
 
 
 
 
Bilaga frågor 
 
Vilken form hade den hjälp som erbjöds till din son/dotter i skolan? Hur gick det till? Vilka 
var med? Vad gjorde ni? 
 
På vilket sätt var du delaktig i den hjälp som erbjöds till din son/dotter? 
 
Har du fått några speciell uppgifter? Berätta! 
 
Vilka tycker du är de viktigaste ingredienserna i ett lyckat åtgärdsprogram? 
 
Fungerade hjälpen ifrån skolan som den skulle? Varför/varför inte? 
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Bilaga 5 
 
Intervjufrågor Elev 
 
Namn: 
Ålder:  
Adress:  
Högstadieskola: 
Klassföreståndare: 
Låg och mellanstadieskola: 
Klassföreståndare: 
Har du fått ett åtgärdsprogram upprättat för dig? 
Hur många? 
 
 
Vad är ett åtgärdsprogram? (definition) 
 
Kan du förklara för mig vad ett åtgärdsprogram är?   

Varför har man åtgärdsprogram?   
När behövs de? 
 
Hur går det till? 
 
Berätta hur det gick till när ditt åtgärdsprogram blev till  

Vilka var inblandade? 
Vad hade alla för uppgifter? Din roll? 
Hur stort inflytande hade du på hur åtgärdsprogrammet skulle se ut? 
Hur ofta träffades ni? Vad gjorde ni då? Hur ofta ska man träffas? 
Hur länge håller ett åtgärdsprogram på? Vad händer sen? 
 
 
Din uppfattning om vad som ska ingå? 
 
Vad tycker du är viktigast när man gör ett åtgärdsprogram? 
Kan man sammanfatta det i ett par punkter? 
Om du var lärare hur skulle du göra? 
Kan du minnas någon speciell åtgärd? 
 
Utvärdering? 
 
Fungerade ditt åtgärdsprogram som det skulle? 

Var det något som saknades? 
Varför? ge exempel.   
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Bilaga 6 
 

Intervjufrågor lärare 
 
Namn: 
Skola: 
 
 
Vad är ett åtgärdsprogram? (definition) 
 
Kan du förklara för mig vad ett åtgärdsprogram är? 

Hur används de? 

När behövs de? 
Varför använder lärare åtgärdsprogram? 
 
 
Hur går det till? 
 
Berätta hur det går till när åtgärdsprogram blir till.  

Vilka är inblandade? 
Vad har alla för uppgifter? Din roll? 
Hur stort inflytande hade alla inblandade på hur åtgärdsprogrammet skulle se ut? 
Hur ofta träffades ni? Vad gjorde ni då? Hur ofta ska man träffas? 
Hur utvärderas åtgärdsprogrammen? 
Hur länge håller ett åtgärdsprogram på? Vad händer sen? 
Sekretess? 
 
 
Din uppfattning om vad som ska ingå? 
 
Vad tycker du är viktigast när man gör ett åtgärdsprogram? 
Kan man sammanfatta det i ett par punkter? 
 
 
Utvärdering? 
 
Fungerar åtgärdsprogrammen? 

Om inte ,varför inte? Vad beror det på? 
Ställer eleverna upp? 
Känner du som lärare att du har tillräcklig kompetens för att göra och genomföra ett åtgärds-
program? 

 
 
 


