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Sammanfattning  
 
Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka rektorers syn på arbetet med åtgärdsprogram, att se vilka rutiner som finns 
vid upprättande av dokumenten och att ta reda på om det finns likheter, respektive olikheter vid rutiner och upprättande av 
åtgärdsprogram, beroende på vilket stadium rektor ansvarar för. Studien genomfördes i en mellanstor svensk kommun där 48 
rektorer besvarat en enkät. 
 
 Resultatet visar att det finns likheter vid upprättande av åtgärdsprogram, kring rutiner och innehåll i dokumenten. Ytterligare 
likheter som framkommer är viss fokusering på individnivå liksom att elevens styrkor och svårigheter skrivs fram i dokumentet. 
Att åtgärdsprogrammet beskriver elevens situation på gruppnivå verkar inte vara så vanligt förekommande och det råder en viss 
tveksamhet när det gäller utformningen på organisationsnivå. 
   
När det gäller elevens delaktighet så visade resultatet att elevens ansvar tydliggörs i åtgärdsprogrammet men att elevens syn på 
sin skolsituation inte var lika vanligt förekommande när dokumenten skrevs fram. 
 
Vårdnadshavares delaktighet skiljer sig åt i grupperna. I de lägre åldrarna anser rektorerna att vårdnadshavares synpunkter tas 
tillvara och att deras ansvar framgår. I HÅ-gruppen framkommer vårdnadshavarnas ansvar medan synen på barnets skolsituation 
inte tillvaratas, i lika hög grad som i de lägre åldrarna. 
 
Rektors ansvar för att det ska finns en tydlig organisation för arbetet kring ÅP verkar de lägre åldrarna ha mer upparbetade rutiner 
för än vad rektorer i de högre åldrarna har, framför allt när det gäller ansvaret för att utredningen genomförs.  
 
Rektorer som ansvarar för de lägre åldrarna anser, till viss del, att deras personal fått utbildning i hur man skriver åtgärdsprogram, 
vilket inte alla rektorer för de högre åldrarna var eniga om. Men det framkommer, att det finns en vilja och medvetenhet att 
förbättra arbetet kring åtgärdsprogram bland rektorerna och att det pågår ett arbete kring de riktlinjer som kommunen arbetat fram 
vid upprättande av dessa dokument.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka rektorers syn på arbetet med 
åtgärdsprogram. Med frågeställningarna avsågs att undersöka vilka rutiner som finns vid 
upprättande av åtgärdsprogram, vad dokumenten innehåller och att ta reda på om det finns 
likheter, respektive olikheter vid rutiner och upprättande av åtgärdsprogram, beroende på 
vilket stadium rektor ansvarar för. Studien genomfördes i en mellanstor svensk kommun där 
48 rektorer besvarat en enkät.  

Den teoretiska bakgrunden utgörs av en kort historik, från folkskolan till dagens skola. De 
styrdokument, deklarationer och förordningar samt kommunala direktiv som berör rektors 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd har studerats samt forskning om åtgärdsprogram. 
Rektors ledarskap, uppdrag i skolan och rektors betydelse vid upprättande av åtgärdsprogram 
har också studerats.  

Resultatet visar att det finns likheter vid upprättande av åtgärdsprogram, bland rektorerna i de 
lägre och högre åldrarna, vad gäller rutiner och innehåll i dokumenten. 

Likheter som framkommer är viss fokusering på individnivå liksom att elevens styrkor och 
svårigheter skrivs fram i dokumentet. Att åtgärdsprogrammet beskriver elevens situation på 
gruppnivå verkar inte vara så vanligt förekommande i åtgärdsprogrammen och det råder en 
viss tveksamhet när det gäller utformningen på organisationsnivå.   

När det gäller elevens delaktighet så visade resultatet att elevens ansvar tydliggörs i 
åtgärdsprogrammet men att elevens syn på sin skolsituation inte var lika vanligt 
förekommande när dokumenten skrevs fram.  

Vårdnadshavares delaktighet skiljer sig åt i grupperna. I de lägre åldrarna anser rektorerna att 
vårdnadshavares synpunkter tas tillvara och att deras ansvar framgår. I HÅ-gruppen 
framkommer vårdnadshavarnas ansvar medan synen på barnens skolsituation inte tillvaratas, i 
lika hög grad som i de lägre åldrarna. 

Kort och- långsiktiga mål verkar de flesta skolor skriva men att de planerade åtgärderna 
utvärderas verkar förekomma i större utsträckning bland de lägre åldrarna, enligt resultatet.  

Rektors ansvar för att det ska finns en tydlig organisation för arbetet kring ÅP verkar de lägre 
åldrarna ha mer upparbetade rutiner för än vad rektorer i de högre åldrarna har, framför allt 
när det gäller ansvaret för att utredningen genomförs.  

Rektorer som ansvarar för de lägre åldrarna anser att deras personal fått utbildning i hur man 
skriver åtgärdsprogram. Dock är detta resultat något svårt att tolka, då hälften av rektorerna 
endast instämmer till viss del. I HÅ-gruppen verkar det inte som arbetet kring dokumenten 
framskridit lika långt och att man inte har lika stor vana att arbeta med åtgärdsprogram.  

I resultatet framkommer, att det finns en vilja och medvetenhet bland rektorerna i att förbättra 
arbetet kring åtgärdsprogram och att arbete pågår kring de riktlinjer som kommunen arbetat 
fram vid upprättande av dessa dokument.   
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1. Inledning  
 

Att ge särskilt stöd till en elev att nå målen, är centralt i skollagstiftningen och det är rektors 

ansvar att förtydliga arbetsprocessen i ett åtgärdsprogram.  

 
Var fjärde elev i skolan som får särskilt stöd saknar dokumenterad planering, detta tyder på att 

åtgärdsprogram som verktyg för planering, uppföljning och utvärdering av de särskilda 

stödinsatserna ännu inte fått fullt genomslag i skolorna (Skolverket, 2008). 1 juli, 2006  

infördes förändringar i skolformsförordningarna när det gäller särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (SFS 2006:205). Syftet är att stärka elevens rätt och ange en arbetsprocess 

som rektor ansvarar för. 

 
               Genom förändringarna i skolformsförordningarna när det gäller stöd och åtgärdsprogram 

               har i sak inte kravet på huvudmännen gentemot elever i behov av särskilt stöd förändrats. 

               Det är utredningsansvaret som har skärpts vilket förbättrar förutsättningarna för att  

               uppmärksamma behov av särskilt stöd. Ändringarna bör därför leda till att stödåtgärder 

               fortsättningsvis fattas med ett bättre underlag. Vidare har det förtydligats vad som ska  

               framgå av åtgärdsprogrammet (www.skolverket.se/sb/D/472/a/70519  (2008-03-13 kl:9.28). 

 

 

I metodkursen i magisterprogrammet, som jag läste under vårterminen-07 gjorde jag en 

enkätundersökning och intervjuer med lärare och specialpedagoger. Undersökningen gjordes 

bland verksamma lärare och specialpedagoger som en fallstudie i en svensk kommun. De 

resultat som framkom ur intervjuerna visade att det finns olikheter i hur man skriver 

åtgärdsprogram på olika skolor i den undersökta kommunen. Enkätundersökningen som 

genomfördes visade också på att det finns olika uppfattningar på en och samma skola om hur 

man skriver och arbetar med åtgärdsprogram. Under metodkursen växte mitt intresse för att 

forska vidare om åtgärdsprogram och det har påbörjats ett arbete om hur åtgärdsprogrammen 

kan förbättras i den kommun, där jag genomförde min tidigare nämnda studie. Under våren 

2008 deltog jag i en fortbildningsdag för högstadielärare som handlade om att arbeta med 

åtgärdsprogram. Min uppgift var att tala om aktuell forskning kring åtgärdsprogram och 

eftersom jag hade bestämt mig för att skriva uppsats i ämnet så hade jag redan börjat läsa in 

mig på litteratur.  
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Hösten-07 granskade skolinspektionen grundskolorna i denna kommun och flera av 

kommunens skolor fick kritik för brister i upprättade åtgärdsprogram. Under 2008 har 

kommunrevisionen granskat åtgärdsprogram och funnit att kommunen behöver förbättra 

kvalitén i dokumenten som upprättas på skolorna och säkerställa att elevers rätt till 

åtgärdsprogram och stöd tillgodoses.  

 

En arbetsgrupp har under 2008 utarbetat riktlinjer för arbetet med åtgärdsprogram och de är 

utformade utifrån Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) och Skolverkets allmänna råd 

och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). Utbildningskontoret har 

under våren inbjudit lärare och pedagoger till ett seminarium för att gå igenom kommunens 

riktlinjer för arbete med åtgärdsprogram, så det pågår ett arbete i kommunen för att höja 

lärares och rektorers kompetens kring utarbetande av åtgärdsprogram. 

 

Det ligger på rektors ansvar att åtgärdsprogram utarbetas för de elever som är i behov av 

särskilt stöd och en anledning till att jag väljer att i denna studie begränsa mig till rektorer, är 

att aktuell forskning visar att rektors engagemang vid upprättande av åtgärdsprogram kan ha 

betydelse både för innehåll och ur formella aspekter. En engagerad rektor med intresse för att 

utveckla verksamheten och möta elever utifrån deras behov får en stor betydelse i praktiken 

 (Asp Onsjö, 2006). 

 

1.1 Syfte/frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka rektorers syn på arbetet med åtgärdsprogram på 

några skolor i en svensk kommun. För detta ändamål formulerades ett antal frågeställningar: 

 

• Vilka rutiner (vilken arbetsgång) finns vid upprättandet av åtgärdsprogram på 

kommunens skolor?  

• Vad framgår av åtgärdsprogrammet? 

• Vilka likheter respektive skillnader finns, i rutiner och upprättandet av 

åtgärdsprogram, beroende på vilket stadium rektor ansvarar för? 
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2. Begrepp och synsätt  

2.1 Elev i behov av särskilt stöd 

I Barnstugeutredningen började begreppet ”barn med särskilda behov” att användas (SOU 

1972: 26).  I socialstyrelsens allmänna råd 1991 ändrades uttrycket till ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Denna formulering skrevs in i skollagen 1999 för att visa på ett 

perspektivskifte. Införandet av det nya begreppet innebar en fokusförskjutning, från ett 

individperspektiv till ett organisationsperspektiv (Regeringens proposition, 1998/1999: 105). 

Den omgivande miljön framhölls på så sätt som betydelsefull för barns och ungdomars 

utveckling. Regeringen ville med detta förtydligande visa att begreppet ”i behov av särskilt 

stöd” indikerade att behovet kunde vara tillfälligt, övergående eller uppkomma under olika 

omständigheter (Skolverket, 2005). Då min uppsats kommer att behandla grundskolan, väljer 

jag att i denna rapport använda termen ”elever i behov av särskilt stöd”.   

 

 
2.2 Vilka elever är i behov av särskilt stöd? 
 
Elev i behov av särskilt stöd kan vara ett svårdefinierat begrepp, då behovet av stöd är 

situationsbundet och uppstår under särskilda förhållanden. Barn/ungdom som definieras vara i 

behov av särskilt stöd i ett visst sammanhang kan ibland fungera utan stöd i sin klass, medan 

det för andra elever kan vara så att det särskilda stödet är en förutsättning för deltagande i 

skolans olika aktiviteter (Asp Onsjö, 2006).  

 

I skollagen finns det inte tydligt uttryckt vilka kriterier som elev i behov av särskilt stöd måste 

uppfylla, oftast är det klassläraren eller specialpedagogen som bildar sig en uppfattning om 

huruvida eleven är i behov av stöd (Isaksson, Lindqvist &  Bergström, 2007). 

 

Elever i behov av särskilt stöd kan generellt delas in i två grupper då det i huvudsak är två 

olika svårigheter som föranleder behov av särskilt stöd, nämligen lärande- och 

beteendemässiga svårigheter (Andreasson, 2007. Isaksson & Lindqvist & Bergström, 2007. 

Lindqvist & Sauer, 2007). När det gäller lärande är läs- och skrivsvårigheter vanligast, men 

även matematiksvårigheter är vanliga. Beteendemässiga svårigheter handlar framförallt om 

svårigheter att anpassa sig till skolans regler och värderingar (Andreasson, 2007).  
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3. Styrdokument  
 
Litteraturavsnittet inleds med en kort historik från folkskolans införande till dagens 

grundskola, när det gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. Sedan följer en 

presentation av internationella deklarationer och nationella styrdokument, förordningar samt 

kommunala direktiv som är vägledande för arbetet inom grundskolan och som berör rektors 

ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Därefter kommer ett avsnitt om forskning kring 

åtgärdsprogram, där följande områden tas upp: fokus i åtgärdsprogram, åtgärdsprogrammets 

utformning, problembeskrivningar, föreslagna åtgärder, elevs och vårdnadshavares roll, 

utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram samt sekretess. Litteraturavsnittet avslutas 

med ett avsnitt om forskning kring rektors ledarskap, uppdrag i skolan och rektors betydelse 

vid upprättande av åtgärdsprogram. 

 
3.1 Historik 
 

3.1.2 Folkskolan 

Perioden efter allmänna folkskolans införande (1842) kännetecknades av särskiljande av de 

barn som bedömdes vara i behov av särskilt stöd. För de barn som uppvisade olika svårigheter 

i skolsituationen skapades anstalter, institutioner, specialskolor och -klasser. Underlag för 

indelningen av elever i klasser och årskurser uppkom i och med 1878 års normalplan för 

folkskolan. Där angavs också vilka kunskaper eleverna skulle ha tillägnat sig för att få gå 

vidare till nästa årskurs. Elever som inte klarade att uppfylla dessa kunskapskrav, kunde få gå 

om kursen genom så kallad kvarsittning och skildes på så sätt ut från övriga elever 

(Skolverket, 2005). 1882 infördes skolplikt och skolåldern fastställdes från sju till fjorton år, 

vilket innebar att de elever som fått kvarsittning inte hann igenom skolan innan skolplikten 

upphörde. Inom ramen för folkskolan genomfördes ytterligare särskiljande åtgärder då så 

kallade svagklasser inrättades i de större städerna. De bedömningar som gjordes av elevers 

svårigheter gjordes i huvudsak på medicinska, psykologiska och sociala grunder och beskrevs 

via diagnoser och avvikelser, det vill säga individfokuserat. Samtidigt eftersträvades att 

tillgodose dessa barns specifika behov av tillrättalagd undervisning. Utvecklingen fortsatte på 

ungefär samma sätt under den första hälften av 1900-talet. I betänkandet från 1946 förordades 

att folkskolan och realskolan skulle slås samman till en nioårig enhetsskola (Skolverket, 

2005). Det särskilda stödet för barn i behov av sådant skulle ges inom ramen för klassen i 

form av individualisering av undervisningen. De åtgärder som sattes in utgick från varje 
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enskilt barns förutsättningar, men även begränsningar (Hjörne, 2004). För de svagt begåvade 

barnen föreslogs en fortsatt satsning på hjälpklass, det vill säga en särskiljande lösning. I 1957 

års skolberedning framfördes liknande tankegångar som i ovan nämnt betänkande och efter 

några års försöksverksamhet med enhetsskola infördes grundskolan 1962 (Skolverket, 2005).  

 
3.1.3 Grundskolan  

I den första läroplanen för grundskolan, Läroplan för grundskolan 1962, gavs anvisningar om 

en rad särskiljande åtgärder i form av hjälpklass, observationsklass, talklass, läsklinik och Cp- 

klass. Tal -och läskliniker inrättades, där fick elever specialundervisning under en kortare 

period, de var då åtskilda från den ordinarie undervisningen.  I utredningen om skolans inre 

arbete (SOU 1974:53) nämns begreppet åtgärdsprogram för första gången. En förändrad syn 

på stödet till elever i behov av särskilt stöd framkommer, här talas om en skola med 

undervisningssvårigheter snarare än elever med skolsvårigheter. Vikten av att föräldrar och 

elev är delaktiga när ett åtgärdsprogram upprättas framhölls också. 

 

I den tredje läroplanen för grundskolan, som kom 1980, betonas också att åtgärderna inte 

enbart ska fokusera på individnivå utan även på skolan som organisation, som t.ex. 

relationerna i klassen, lärares undervisning och arbetssätt samt rektors sätt att leda skolans 

verksamhet. Vikten av väldokumenterade åtgärdsprogram, betonas i förarbetet till Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 2004). Här 

finns också en tydlig styrning i det att åtgärdsprogram ska knytas till utvecklingssamtal, mål 

och resultatstyrning (Utbildningsutskottet, 1994/95: UbU6). Enligt ett beslut 2001 skall 

åtgärdsprogram upprättas inom alla skolformer förutom förskoleklass och vuxenutbildning 

(Skolverket, 2001b). 

 

Den 1 juli 2006  infördes förändringar i skolformsförordningarna när det gäller särskilt stöd 

och åtgärdsprogram (SFS 2006:205).  Syftet är att stärka elevens och föräldrars rätt och ange 

en arbetsprocess som rektor ansvarar för. 
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3.2 Internationella deklarationer och nationella styrdokument 
En deklaration kan antas vid en konferens och uttrycker en uppfattning eller åsikt i en 

bestämd fråga och har snarare en politisk betydelse än en rättslig. Till skillnad från 

deklarationen så blir en konvention lag i de länder som undertecknar den (Salamanca-

deklarationen och Salamanca+10 2/2006.). Salamancadeklarationen ger en internationell 

samsyn för utbildning av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. FN: s konvention om 

barns rättigheter är en internationell överenskommelse som också avspeglar sig i läroplanerna.  

 

De nationella styrdokumenten som skall styra verksamheten i grundskolan är, förutom 

skollagen, grundskoleförordning, timplaner, läroplaner och kursplaner. 

 

3.2.1 Salamancadeklarationen 

1994 anordnades en konferens av spanska regeringen och Unesco. Syftet var att enas om en 

internationell samsyn och en övergripande utbildningsstrategi gällande barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd.  Deltagarna skrev på en deklaration vars målsättning var en skola för 

alla, där alla elever ska få tillgång till likvärdig utbildning och de elever som behöver extra 

stöd ska få stödet i ordinarie skolor (Salamancadeklarationen och Salamanca+5 1994.). Enligt 

deklarationen har föräldrar och lärare ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i behov 

av särskilt stöd får en god utbildning. Rektorer/skolledare bör ges kompetens och utbildning 

för att stödja lärare i deras yrkesroll och utveckling för att kunna möta elever i behov av 

stödåtgärder. 

 

3.2.2 Barnkonventionen 

FN: s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989 av FN: s 

generalförsamling (Konventionen om barns rättigheter, Mänskliga rättigheter, 1996). Sverige 

var ett av de första länderna som ratificerade konventionen, vilket innebär att den preliminära 

internationella överenskommelsen görs giltig. Grundtanken i barnkonventionen är att värna 

om det enskilda barnets rättigheter, att bli respekterad som individ och få sina grundläggande 

behov tillfredsställda. I konventionen finns fyra sakartiklar som är vägledande för hur 

helheten i artiklarna skall tolkas och de står i nära relation till varandra. Artikel 28 och 29 tar 

upp alla barns rätt till utbildning och rätten att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
 

Artikel 2 handlar om att alla barn har ett lika värde och samma rättigheter. 
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Artikel 3 fastslår att vid alla åtgärder som rör barnet är det barnets bästa som ska komma i 

första hand och det måste avgöras i varje enskilt fall. 

 Artikel 6 beskriver barnets rätt till utveckling, inte enbart utifrån den fysiska hälsan utan även 

den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

Artikel 12 uttrycker barnets rätt att uttrycka sina åsikter och kunna påverka sin situation. 

Artikel 28 och 29 anknyter till utbildning och respekt för den egna individen (Konventionen 

om barns rättigheter, 1996). 

 

I Genève finns en FN- kommitté för barns rättigheter (barnrättskommittén), som övervakar att 

alla stater som ratificerat konventionen följer den. Vart femte år är Sveriges regering skyldig 

att rapportera till barnrättskommittén om Sverige lever upp till kraven i barnkonventionen. 

Hösten 2002 gjordes den senaste rapporteringen och där fanns några synpunkter från barn-

rättskommittén gällande åtgärder kring barns och ungas inflytande 

(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=61  2008-11-03 kl:13.49). 

 

Det är viktigt att frågor som berör barn och ungdomar i Sverige utgår från barnkonventionen, 

eftersom det är i arbetet på regional och lokal nivå som barn och ungdomar kan göra sina 

röster hörda och utifrån det kan man avgöra hur väl en kommun lever upp till barnkonven-

tionens krav.  Kommunerna i Sverige ansvarar för många frågor som rör barn och ungdomar 

till exempel skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst (www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55  

2008-11-03, kl:13.49). 

 

3.2.3 Skollag 

Övergripande mål och riktlinjer för hur verksamheten skall utformas anges i skollagen. 

Utbildningen ska vara likvärdig för alla barn och för de elever som har svårigheter i 

skolarbetet ska särskilt stöd ges (SFS 1985: 1100, kap.4 1 § Skollagen). Rektor ansvarar för 

utbildningen och att verksamheten utvecklas (kap. 2.2 §). Inom dessa ramar utformar 

kommunerna och dess skolor riktlinjer för sin verksamhet.  Riktlinjerna presenteras i den 

skolplan som varje kommun har skyldighet att upprätta. Där preciseras vilka mål och vilken 

verksamhet som är prioriterade under året. 

 

3.2.4 Grundskoleförordningen 

Enligt grundskoleförordningen är åtgärdsprogram ett dokument som skall utarbetas för de 

elever som anses vara i behov av särskilt stöd i grundskolan och programmet kan upprättas 
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när som helst under skolåret (SFS 1994: 1194, kap.5, 1 § Grundskoleförordningen). Rektor 

har utredningsansvar och ansvarar för att åtgärdsprogrammet upprättas. Av dokumentet ska 

det framgå vilka behov eleven har och vika åtgärder som sätts in. Åtgärderna ska följas upp 

och utvärderas. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga när programmet 

utarbetas (SFS:2006:205). 

 

 Vid tal om åtgärdsprogram syftas vanligtvis på ett nedskrivet dokument som är ett resultat av 

ett eller flera samtal. Utarbetandet av åtgärdsprogram utgörs således av både samtal och av 

text, och med språket som verktyg beskriver och analyserar skolans personal problematiken 

runt elever i behov av särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram är således ett fysiskt dokument men 

också en ideologisk handling och process. Dokumentet har alltså två sidor - en synlig via en 

text och en osynlig (föreslagna åtgärder) som förväntas sätta spår i skolans praktik (Asp 

Onsjö, 2006).  

 

3.2.5 Läroplan för skolan  

Läroplanerna som fastställs av regeringen, uttrycker en gemensam ram för kunskap och 

lärande. Tillsammans med skollagen styr läroplanerna verksamheten i skolan. Personal som 

arbetar i skola/förskola är skyldiga att följa läroplanerna.  I läroplanerna fastslås att 

undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar och främja elevens 

fortsatta utveckling.  

 
3.2.6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och  

fritidshemmet, Lpo 94 

Grunden för en likvärdig utbildning utgör skolans värdegrund. Genom de nationella målen 

anges normen för undervisningens likvärdighet. De elever som av olika anledningar har svårt 

att nå de uppsatta målen har skolan ett särskilt ansvar för. Rektor ansvarar för skolans resultat 

och att undervisningen utformas så eleverna får det stöd de behöver (Lpo 94, 2004).  

 

3.2.7 Kommunala styrdokument 

I uppdragsplanen, som är undersökt kommuns barn- och ungdomsnämnds styrdokument, 

preciseras de mål och verksamheter som nämnden valt att prioritera. Planen som är flerårig 

gäller till och med 2012 och ska utvärderas, följas upp och aktualiseras varje år.  
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Verksamheten i undersökt kommun ska utgå från internationella och nationella styrdokument 

samt befintliga kommunala styrdokument. Skolplanen är ett av dessa och varje skola skall 

dessutom ha en lokal utvärderingsbar arbetsplan som rektor ansvarar för. 

 

I Uppdragsplan för 2009 i den kommun jag valt att undersöka, står det att fokus ska vara på 

barns/elevers lärande och inom varje rektorsområde skall det finnas avsatta medel för insatser 

till barn/elever i behov av särskilt stöd. Skolornas arbete med åtgärdsprogram och individuella 

utvecklingsplaner är ett prioriterat utvecklingsområde. Att skapa förutsättningar för lärande 

genom att erbjuda elever lärandemiljöer som är utvecklande och ökar motivationen till att 

söka kunskap är ett annat prioriterat mål. För att lyckas med målen är det en förutsättning att 

chef och personal skapar trygghet, inflytande och delaktighet för elever. Att vårdnadshavare 

ges möjlighet att vara delaktiga i sitt barns utveckling är ett annat prioriterat område för alla 

verksamheter (Uppdragsplan för Xs kommun, 2009).  
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4. Forskning kring åtgärdsprogram 

 

Att använda sig av åtgärdsprogram, för att bättre kunna stödja elever i behov av särskilt stöd, 

är en relativt ny företeelse i skolan (SFS 1994: 1194). Litteraturen problematiserar på olika 

sätt åtgärdsprogram och ger i en del fall förslag på hur programmen kan utformas för att 

kunna bli mätbara verktyg i skolan. Skolverket har funnit det angeläget att kartlägga i vilken 

utsträckning åtgärdsprogram används i grundskolan, vilka åtgärder som man ofta föreslår, på 

vems initiativ de upprättas samt hur bedömningen av nytta och ändamål med åtgärdsprogram 

görs på skolorna (Skolverket, 2008).  

 

4.1 Fokus i åtgärdsprogram   
Lisa Asp Onsjö (2006) och Eva Hjörne (2004) visar i sina avhandlingar  att åtgärdsprog-

rammen oftast fokuserar på elevens svårigheter, vilket gör att det pedagogiska arbetet och 

miljön kring eleven glöms bort.  Ann-Louise Ljungblad (2004) som forskat kring åtgärds-

program i relation till matematiksvårigheter kommer fram till liknande resultat. Hon anser att 

om inte hänsyn tas till elevens hela skolsituation utan fokuseringen ligger på den enskilde 

individen finns risk för att problem som har sitt ursprung på grupp- och organisationsnivå 

läggs på den enskilde individen. Asp Onsjö (2006)  menar att det kan få till följd att 

lärare/pedagoger i mindre omfattning utgår ifrån elevens behov i relation till hela skolmiljön 

och det finns risk för en fokusering att lita mer på experters utlåtande om elevens tillstånd.  

 

I Bengt Perssons studie kring åtgärdsprogram framkommer det, att 87 % av de områden som 

beskrivs i åtgärdsprogrammen handlar om elevens individuella problematik (Persson, 2002). 

Samma resultat kommer Bengt Wahlund fram till i sin undersökning. Hans teori är att 

åtgärdsprogrammen riktar sig till eleven eftersom lärare inte tror sig kunna förändra kollegor 

och organisationen. Han anser också att det finns brister i lärarutbildningen, när det gäller hur 

man upprättar åtgärdsprogram (Wahlund, 2002)  

 

Ingela Andreasson (2007) som forskat i hur språket används i åtgärdsprogram anser att 

elevernas personliga egenskaper ofta beskrivs istället för deras kompetens och det hör inte 

hemma i ett pedagogiskt dokument, menar hon. Att elevernas problembild ska formuleras i 

texten är inte angivet någonstans i styrdokumenten (Asp Onsjö, 2008). Isaksson, Lindqvist & 
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Bergström (2007) som också analyserat språket i åtgärdsprogram kom fram till samma 

resultat, att elevernas brister och tillkortakommanden i huvudsak beskrivs i dokumenten. 

 

4.2 Åtgärdsprogrammets utformning 
Enkla åtgärdsprogram, både innehållsmässigt och språkligt, fungerar oftast bäst i praktiken. 

Det är viktigt att inte använda sig av fackuttryck och formuleringar som försvårar för elev och 

föräldrar att ta del av programmet (Asp Onsjö, 2006).  Om åtgärdsprogrammet ska leda till 

önskvärda förändringar för eleven är det viktigt att göra en omfattande pedagogisk kart-

läggning av hela elevens lärandemiljö. Det skall finnas en målbeskrivning som gör det möjligt 

att regelbundet göra en utvärdering av om målen uppnåtts (Ahlberg, 2001). 

För att få en helhetsbild av elevens situation är det viktigt att elev och vårdnadshavare är 

delaktiga i samtal med lärare/pedagoger (Ahlberg, 2001). 

 

4.2.1 Kort- och långsiktiga mål i åtgärdsprogrammet 

Utifrån den pedagogiska kartläggningen formuleras kortsiktiga och långsiktiga mål för eleven 

samt en tidsplan för uppföljning av målen. De ska relatera till både läroplanens och 

kursplanens mål och de bör vara konkreta och utvärderingsbara (Skolverket 2001a). Vissa 

rubriker bör finnas med, såsom barnets styrkor. För att belysa svårigheterna kan man se på de 

olika delarna i ämnet: vad är svårast? Vad ligger närmast målet? Det är viktigt att försöka få 

ett positivt resultat inom rimlig tid för att stärka elevens vilja att arbeta vidare (Asp Onsjö, 

2006). Långsiktiga mål kan vara uppnåendemålen i år 9, medan kortsiktiga mål kan vara en 

del på vägen. Långsiktiga mål är mål som följer eleven under längre tid, därför är det viktigt 

att lärare samarbetar vid  t.ex. byte av skola eller klass  (Asp Onsjö, 2008).  

 

4.2.2 Problembeskrivningar  

Persson (2002) beskriver att läs- och skrivsvårigheter är exempel på problem som ofta tas 

upp. Bland de äldre eleverna är det svårigheter i att uppnå kunskapsmålen i olika ämnen.  

Socioemotionella problem i åtgärdsprogrammen är mera förekommande i storstäder än på 

landsbygden. Åtgärdsprogrammen skrivs i huvudsak då en test eller ett nationellt prov visat 

att eleven inte uppnått målen eller när medicinska, psykologiska och sociala utredningar är 

gjorda. 

Detta kommer Andreasson (2007) också fram till i sin avhandlingsstudie, men hennes resultat 

visar dessutom att när det gäller kunskapsmässiga svårigheter beskrivs pojkar och flickor på 
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olika sätt. Trots att de bedöms ha liknande kunskapsmässiga svårigheter karaktäriseras flickor 

utifrån sina personliga egenskaper, pojkar däremot utifrån sin förmåga eller färdighet. Vid 

beteendemässiga svårigheter beskrivs eleverna mera utförligt i åtgärdsprogrammet. För pojkar 

med beteendeproblem är textmassan dubbelt så omfångsrik jämfört med pojkar som har 

svårigheter av kunskapsmässig karaktär. Flickor beskrivs på samma sätt oavsett vilka 

svårigheter de har. Att upprätta åtgärdsprogram med problematik av beteendemässig karaktär 

är dock inte vanligt förekommande bland flickor. När det gäller beteendeproblem ligger inga 

tester till grund för bedömningen om eleven är i behov av åtgärd, utan det är lärarna som 

bedömer utifrån vad som uppfattas som normalt (Andreasson, 2007). 

 

Att definiera elever med särskilda behov när det inte rör kunskapsmålen kan vara svårare, 

men lärare upplever ofta att det är något som inte stämmer och eleven diskuteras med kollegor 

och kontakt tas med föräldrar för att tillsammans göra en bedömning av elevens situation 

(Lindqvist & Sauer, 2007). 

 

4.2.3 Föreslagna åtgärder 

För elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd finns det få åtgärder att tillgå och de 

åtgärder som föreslås är elevassistent, liten grupp eller ett extra år i skolan. Det är inte i första  

hand pedagogiska överväganden som styr valet av åtgärd utan det är mer beroende av vilka 

alternativ som finns att tillgå (Hjörne, 2004). En av de vanligaste åtgärderna som föreslås är 

anpassningen av arbetsmaterial och arbetssätt till eleven (Persson, 2002). 

 

Flera studier (t. ex. Andreasson, 2007, Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007) visar att en 

vanlig åtgärd är färdighetsträning i de ämnen där eleven har svårigheter. Det gäller främst 

elever i de lägre åldrarna som har problem i matematik och svenska. Vid färdighetsträning 

arbetar eleven oftast med grundläggande uppgifter i ämnet. Samma åtgärdsförslag föreslås för 

elever med socioemotionella svårigheter (Andreasson, 2007). 

 

4.2.4  Elevens och vårdnadshavares roll 

En viktig slutsats i Asp Onsjös avhandling (2006) är att vårdnadshavare och elev har små 

möjligheter att påverka vid upprättande av åtgärdsprogram. Personalen har redan diskuterat 

och kommit fram till vilka åtgärder man tänker föreslå, när mötet sker handlar det om att få 

elev och vårdnadshavare att ge sitt medgivande till de åtgärder som redan fastslagits. 
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En annan viktig slutsats i Asp Onsjös avhandling är att delaktiga vårdnadshavare är en oerhört 

viktig framgångsfaktor när man skriver åtgärdsprogram. En bra dialog med elev och 

vårdnadshavare ökar förutsättningarna för att hjälpa eleverna. Att elevens perspektiv på sin 

skolsituation sällan beaktas framgår också av Hjörnes (2004) avhandling.  

 

Isakssons m.fl. (2007) studie visade att vårdnadshavarna inte hade vetskap om att det hade 

upprättats ett åtgärdsprogram till deras barn. Vårdnadshavarna behöver inte vara delaktiga vid 

upprättande av åtgärdsprogram, även om de motsätter sig så har skolan skyldighet att vidta 

åtgärder för elev i behov av särskilt stöd och  informera vårdnadshavarna om åtgärderna 

(Skolverket, 2008). 

 

4.2.5  Utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram 

Flera forskare ( Asp Onsjö, 2006, Ahlberg, 2001, Hjörne & Säljö, 2008 ) kommer fram till att 

åtgärder och problembeskrivningar återkommer gång på gång i enskilda elevers åtgärds-

program. Trots att utvärdering sker av åtgärderna så upprepas samma problem när det skrivs 

nya program. Det tyder på att en djupare analys saknas och ger enbart en beskrivande nivå av 

problemet vilket gör det svårt att utvärdera. Det ger inte heller någon vägledning i hur den 

fortsatta undervisningen ska bedrivas.  

Att åtgärdsprogrammet undertecknas av vårdnadshavare och elev är vanligt och det kan tolkas 

som att föräldrarna varit delaktiga och att det är en bekräftelse på att de har godkänt de 

åtgärder som föreslagits (Skolverket, 2001b).  
 

 

4.3 Sekretess 
Ett åtgärdsprogram är en allmän handling därför måste man vara noga med hur man 

formulerar sig så att inte känsliga uppgifter lämnas ut. Finns känsliga uppgifter med bör de  

sekretesskyddas, vilket innebär att det är förbjudet att lämna ut uppgifter om elev och elevens 

anhöriga. Handlingarna ska förvaras inlåsta, vanligtvis ansvarar rektor för dessa uppgifter.  

1981 trädde sekretesslagen i kraft och skapade ett enhetligt system för det offentliga 

skolväsendet. Skolsekretessparagrafen (SekrL 7: 9) är viktig att känna till för lärare och 

pedagoger (Skolverket 2008).   
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4.4 Rektors uppdrag och roll i skolan 
 
Rektorsuppdraget utgår från skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna. De 

behörighetsregler som enligt skollagen gäller för en rektorsanställning idag, är att man som 

rektor ska ha förvärvat pedagogisk insikt genom erfarenhet och utbildning (2 kap. 2 § 

skollagen, 1985:1 100).  

 

Som chef för lärare och övrig personal och pedagogisk ledare för skolan, har rektor det 

övergripande ansvaret enligt Lpo 94, och ansvarar för att skolans verksamhet inriktas på att nå 

de nationella målen. Rektor ska vara väl förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och verka 

för att utbildningen utvecklas (Berg, m.fl., 2003). 

 

Sedan skolan kommunaliserades i början av 90-talet har rektors arbete förändrats, vilket har 

inneburit en större frihet men också ett större ansvar. Det större ansvaret för med sig att det 

krävs andra kunskaper inom många olika områden. I rektorsuppdraget ingår administrativt, 

socialt och pedagogiskt ansvar och att ha goda elevkontakter och kunna samarbeta med 

föräldrar (Utbildningsdepartementet, U2007/2814/SAM). 

 
4.4.1 Rektors roll vid upprättandet av åtgärdsprogram 

De flesta skolor använder sig av åtgärdsprogram i någon form och det är rektors skyldighet att 

se till att dessa dokument upprättas. Detta innebär inte att alla skolor har fungerande rutiner 

för hur åtgärdsprogram ska användas (Ahlberg, 2001). Wahlund (2002) har i sin studie 

kommit fram till att de lärare som arbetar med åtgärdsprogram har höjt sin kompetens inom 

läraryrket. Det är trots detta ovanligt med fortbildning för lärare i hur man skriver åtgärds-

program och de tar oftast inte heller del av den forskning som finns rörande detta ämne 

(Wahlund, 2002, Asp Onsjö, 2006) . 

 

Asp Onsjö (2006) fann i sin avhandling att rektors arbete är viktigt för elever i behov av 

särskilt stöd. Om en rektor vill utveckla verksamheten och möta elever utifrån deras behov, 

krävs engagemang, vilket får stor betydelse i lärares praktik.  

 

Ytterligare en betydelsefull framgångsfaktor är insamling och arkivering av åtgärdsprogram 

hos rektor, vilket visar på att åtgärdsprogram anses ha stor betydelse och anses medverka till 

någon form av kontroll. Åtgärdsprogram skrivs på ett annat sätt när personalen har vetskap 

om att rektor går igenom dem, och såväl innehåll som formella aspekter påverkas. När rektor 
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har kontinuerlig genomgång av åtgärdsprogram skapas också en överblick över vilka elever 

som anses vara i behov av särskilt stöd (Asp Onsjö, 2006). 

 
4.4.2  Forskning om rektorer 

Det finns relativt litet forskning om rektor och dennes ledarskap i skolan i Sverige, men 

forskningen på detta område har ökat under de sista tio åren (Berg, m.fl., 2003). Det är endast 

ett fåtal rektorer som aktivt agerar i den pedagogiska delen av skolans verksamhet, genom att 

regelbundet besöka och följa lektioner och/eller följa upp och utvärdera resultatet i olika 

ämnen. Rektors ”frånvaro från pedagogiken” kan indikera en bodelning mellan rektor och 

lärare, där rektor ansvarar för organisation och ekonomi och lärarna ansvarar för 

undervisningen (Berg, m.fl., 2003). 

 
Detta är en beskrivning som är långt ifrån den bild som forskning om rektorsfunktionen 

framhäver, det vill säga att rektor ska klara av att leda lärare och därför själv behöver ha 

djupgående insikter i lärararbetets olika delar (Ekholm, m.fl., 2001). Fortbildning av lärare 

och arbetslag är en viktig pedagogisk uppgift för rektor liksom att vara tydlig med vilken 

pedagogisk inriktning som ska råda på skolan. Rektor ska också vägleda de lärare som väljer 

att arbeta efter den inriktningen (Ekholm, m.fl., 2001). 

 

I ett pressmeddelande fanns att läsa om en ny avhandling av Monika Thörsen (www.larare-

forskning.se 2009-05-12 kl:09.12). Hon har bland annat studerat vad rektorer vid 

framgångsrika skolor gör och hur deras ledarskap påverkar skolans resultat, att nå upp till 

läroplanens mål. En framgångsrik skola har rektorer som engagerar sig i lärarnas sätt att 

undervisa, både när det gäller sociala mål och kunskapsmål, samt har ett bra och fungerande 

samarbete med lärarna. Andra viktiga faktorer är att rektor har ett begränsat arbetsområde, 

vilket innebär att det bör finnas möjlighet att organisera arbetet så att rektorer kan bli 

avlastade vissa arbetsuppgifter, exempelvis genom tillgång till stödfunktioner på kommunal 

nivå (www.larare-forskning.se 2009-05-12  kl:09.12).  
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5. Metod 

 
Följande kapitel redogör för val av metod, urval, utprovning av enkät, hur undersökningen 

genomförts, databearbetning och forskningsetiska principer. 

 

5.1 Val av forskningsmetod 

I min studie har jag använt mig av en kvantitativ forskningsmetod där det empiriska 

underlaget kommer att utgöras av en enkät (bilaga 1). Valet av metod bygger på en önskan att 

samla rådata från så många respondenter som möjligt för att få kunskap om hur rektorer anser 

att det arbetas med åtgärdsprogram vid respektive skola, i den kommun jag valt att göra min 

undersökning i. Jag använde mig av en surveyundersökning och försökte utifrån empirin 

beskriva mönster och göra jämförelser (Patel & Davidson, 2003). 

 

 

5.2 Val av datainsamlingsmetod 

 Den enkät jag använde hade en hög grad av struktur med fasta svarsalternativ, och endast en 

öppen fråga (bilaga1). I enkäten tar respondenten ställning till ett antal påståenden på en 

femgradig skala och anger i vilken grad han/hon instämmer i dessa påståenden (Trost, 2001). 

Påståendesatserna är formulerade som i en Likertskala där de svarande kan instämma i 

varierande grad (Trost, 2001). 

 

Fördelen med enkät är att man kan nå ut till många vid en och samma tidpunkt, vilket är 

kännetecknande för en surveyundersökning. Respondenterna kan också själva välja när de 

besvarar enkäten. Då det inte sker något personligt möte som vid en intervju, uteblir den så 

kallade intervjuareffekten. Respondenternas svar har således inte påverkats av närvaro av en 

intervjuare (Bryman, 2006). 

 

En nackdel med enkäter är att respondenterna inte har någon intervjuare att rådfråga om de 

inte förstår någon fråga, vilket gör att de kanske avstår från att svara (Bryman, 2006). Det går 

inte heller att få några fördjupade svar då forskaren inte har möjlighet att ställa några följd-

frågor. En annan nackdel är att alla respondenter inte besvarar enkäten och det är en avväg-

ning när man ska skicka påminnelser. Om frågeställaren väntar för länge kan det tolkas som 
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likgiltighet men påminnelsen bör inte heller komma för snabbt inpå första utskicket (Trost, 

2001).  

 

Vid en intervju kan forskaren vara helt säker på att respondenten inte påverkas av någon i sin 

omgivning eller ber någon annan svara på frågorna, men vid enkätutskick kan inte forskaren 

med säkerhet veta att den som besvarar enkäten gör det utan påverkan av någon annan. 

Enkätens frågor bör engagera respondenterna så att innehållet inte upplevs som oviktigt och 

att deltagarna därför väljer att inte besvara enkäten.  

 

Det är också viktigt att inte göra för omfattande enkäter, då risken för bortfall kan öka, om 

respondenten tröttnar på frågorna. Om frågeställaren tänkt sig att frågorna i enkäten ska 

besvaras i en viss ordningsföljd, kan det bli problem när respondenten måste läsa igenom hela 

enkäten innan frågorna kan besvaras.  

 

Svarsfrekvensen ökar om enkäten innehåller så få öppna frågor som möjligt, då människor 

ofta drar sig för att besvara en enkät, där de måste skriva många kommentarer (Bryman, 

2006). Precis som vid intervjuer bör man dock avsluta enkäten med en öppen fråga (Trost, 

2001). 

 

Enda möjligheten att kunna motivera respondenter till att besvara en enkät är missivbrevet, 

det vill säga ett följebrev som bifogas vid utskick (Patel & Davidsson, 2003). Jag valde att 

göra detta brev kortfattat och med den nödvändigaste informationen i hopp om att motivera så 

många rektorer som möjligt till att svara (Bilaga 2). 

5.2.1 Enkät 

Den enkät som skickades till respondenterna bestod av 25 påståenden (eller items) och 

följande områden togs upp: 

 

• Bakgrundsfrågor: Ålder, kön, utbildad lärare i de lägre eller högre åldrarna, annan 

utbildning, rektorsutbildning samt antal tjänstgöringsår som rektor. 

 

• Påståenden om rutiner runt åtgärdsprogram: rapportering till rektor, 

utredningsansvar, elevvårdskonferens, ansvarig person för åtgärdsprogrammet, 

innebörd av ansvaret för åtgärdsprogrammets upprättande (Items 1-5 ). 
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• Påståenden om åtgärdsprogrammets innehåll: elev, vårdnadshavarnas syn på 

skolsituationen, elevens styrkor, svagheter, långsiktiga och kortsiktiga mål och om de 

är utvärderingsbara. Åtgärdsprogrammets utformning: individ, grupp och 

organisationsnivå. Elevs, vårdnadshavarnas och berörd skolpersonals ansvar. Datum 

för uppföljningsmöte, utvärdering och underskrift (Items 6-22 ). 

 

• Påståenden om kompetens samt rektors roll: (Items 23-25). 

 

• Enkäten avslutades med en öppen fråga för egna synpunkter 

 

5.2.2 Utprovning av enkät   

Innan undersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie, vilket är av största vikt för att 

undvika att ha med frågeställningar som inte fungerar som forskaren tänkt sig (Bryman, 

2006). För att få synpunkter på påståendenas formulering kontaktades tre erfarna special-

pedagoger, med goda kunskaper i ämnet. Att formulera påståendena så att de skulle passa till 

svarsalternativen var inte alldeles lätt, framförallt svarsalternativen: tar delvis avstånd och tar 

helt avstånd. En specialpedagog hade synpunkter och förslaget att ersätta det sistnämnda med: 

instämmer inte alls. Men eftersom jag inte kunde komma på någon bra formulering på: tar 

delvis avstånd så formulerade jag inte om svarsalternativen. 

 

Två rektorer från en annan kommun besvarade sedan enkäten och de hade inga synpunkter på 

formuleringarna utan ansåg att enkäten fyllde sitt syfte.  

 

5.3 Urval  
I en surveyundersökning är syftet att ta fram data från ett representativt urval av en 

population. Med representativt urval avses i detta fall de rektorer som arbetar vid de skolor, 

som jag valt att rikta mig till (Bell, 2006). Det resultat som framkommer, ska sedan ses som 

representativt för hela populationen, det vill säga rektorer inom utvald kommun (Bell, 2006 ). 

Jag har använt mig av en urvalsmetod som kallas för icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att 

forskaren bestämmer vilka personer som deltar i undersökningen (Bryman, 2006).  Utifrån 

informationen på varje skolas hemsida kunde sedan urvalet ske bland de rektorer som 

arbetade på skolor i de lägre och högre åldrarna. 



 

 

 

22

Studiens urval består av 61 grundskolerektorer i en mellanstor svensk kommun. 46 rektorer 

ansvarar för förskoleklass upp till år 6 och 15 rektorer för år 7 till år 9.  

 

5.4 Genomförande 
Att skicka e-postenkäter blir ett allt vanligare alternativ till postenkäter. Respondenten har då 

möjlighet att svara via nätet eller skriva ut enkäten i pappersform och sedan besvara enkäten 

(Trost, 2001). För att nå ut till så många rektorer som möjligt, på ett smidigt och 

tidsbesparande sätt, bestämde jag mig för att använda mig av kommunens e-post för sina 

anställda. 

 

Chefen för utbildningskontoret kontaktades för att få ett godkännande att använda 

kommunens e-post för anställda. Han gav sitt samtycke till detta. Genom att gå in på de 

utvalda skolornas hemsida kunde jag få fram varje rektors mailadress. För att spara tid och få 

det hela överskådligt gjordes två sändlistor utifrån listan med adresserna till rektorerna.  

 

Ett missivbrev bifogades (bilaga 2), där jag presenterade mig själv och syftet med min 

undersökning samt betonade hur betydelsefullt det var för min studie att de tillfrågade tog sig 

tid att svara på enkäten. Avslutningsvis informerade jag om var jag gick att nå, om det 

uppstod frågor eller problem kring enkäten.  

 

Vecka 8 2009, skickades enkäten ut via mail till de 61 rektorerna, i den kommun jag valt att 

undersöka. Tidpunkten var medvetet vald, eftersom sportlovet för kommunens skolor inföll 

denna vecka. Rektorerna har en stor arbetsbelastning så min tanke var att de möjligtvis hade 

lite mera tid den vecka när elever och personal var lediga (Berg m.fl., 2003).  

 

De rektorer som valde att svara via mail mailade jag tillbaka till och tackade för att de tagit 

sig tid att svara på min enkät. Efter utskrift av enkäten noterades vilken rektor som svarat, 

sedan raderades mailet.   

 

Efter första utskicket hade 35 svar erhållits, vilket jag inte ansåg var tillräckligt stort underlag 

för min studie. En åtgärd för att minska bortfallet vid enkäter är att skicka påminnelser. Enligt 

Bryman (2006) är det bra att skicka två påminnelser med två veckors intervaller, vilket ökar 

svarsfrekvensen.  Efter 14 dagar skickades en påminnelse ut via mail där jag på ett vänligt sätt 
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påminde om min förfrågan att delta i min studie. Jag tackade de respondenter som redan 

svarat på enkäten och bad dem bortse från påminnelsen. Missivbrevet skickades även denna 

gång med enkäten.  

 

Jag fick åtta nya svar, men ett sista utskick gjordes efter ytterligare två veckor med ett angivet 

sista svarsdatum. Jag gjorde två nya sändlistor och tog bort de respondenter som svarat via 

mail (som jag prickat av) och delade upp rektorerna i lägre och högre åldrar. I mailet skrev jag 

att jag skulle behöva fler svar på enkäten från rektorer i respektive åldersgrupp. Ytterligare 

fem svar inkom efter sista påminnelsen. Totalt inkomna svar var 48, vilket utgjorde en 

svarsfrekvens på 79 %. 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga och där har många av respondenterna gett värdefulla 

reflektioner och kommentarer, vilket jag återkommer till i resultatdelen.  

 

5.5 Analysmetod  
Rådata från enkäter måste analyseras, kategoriseras och tolkas. Forskaren strävar efter att hitta 

likheter, skillnader och mönster (Bell, 2006). Av de enkäter som inkommit sammanställdes 

respondenternas svar utifrån påståendena i enkäten.  Formulären delades upp utifrån rektorer 

som arbetar i de lägre och högre åldrarna, då ett av mina syften var att ta reda på om det fanns 

några likheter respektive skillnader mellan dessa rektorers sätt att arbeta med åtgärdsprogram. 

Likheter och skillnader i insamlade data analyserades.  För att analysera svaren i en kvanti-

tativ studie är det viktigt att bekanta sig med ett dataprogram och se till att man har kunskaper 

för att använda programmet (Bell, 2006). För att få en tydlig överblick av materialet gjordes 

en mall i dataprogrammet Excel. Varje item analyserades systematiskt i enkäten och 

sammanställdes i stapeldiagram. Två olika färger i stapeldiagrammet användes för att skilja 

rektorer från lägre och högre åldrar. Om man inte redovisar absoluta tal utan anger i % kan 

det ge sken av att urvalet är större än det är (Bell, 2006). Eftersom rektorer i de högre åldrarna 

endast var 12 till antalet så valde jag att ange staplarna i diagrammet i % och absoluta tal i den 

löpande texten i resultatdelen.  

  

Svaren från den öppna frågan med egna synpunkter från respondenterna redovisas via citat  i 

samband med redogörelsen för svaren till de påståenden som kommentarerna gäller. 
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5.6 Forskningsetiska principer 
Det är av största vikt att utgå från de fyra etiska kraven som berör personer som deltar i 

undersökningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2006). 

• Information: I mitt missivbrev presenterade jag mig själv och redogjorde för syftet 

med undersökningen varför jag anser mig ha uppfyllt informationskravet. 

• Samtycke: De rektorer som deltagit i min studie har själva avgjort om de velat svara 

på enkäten eller inte, därmed är samtyckeskravet uppfyllt. 

• Konfidentialitet: Konfidentialitetskravet innebär att den personliga integriteten ska 

skyddas hos dem som deltar i undersökningen vilket jag anser mig ha gjort eftersom 

alla mail raderats. 

• Nyttjande: De uppgifter som samlats in kommer enbart att användas i min 

undersökning, därmed är nyttjandekravet uppfyllt. 

 

 

5.7 Reliabilitet, validitet 
 
Vid kvalitetsgranskring framför allt vid kvantitativ forskning, är begreppen reliabilitet och 

validitet viktiga. Validitet inom forskningsresultat handlar om frågan hur resultaten stämmer 

överens med verkligheten, om de verkligen är empiriskt förankrade. Reliabilitet väcker frågan 

om i vilken utsträckning resultat från en viss undersökning är tillämpbara i andra situationer 

än den undersökta (Bryman, 2006). 

 
 
5.7.1 Validitet 

Den studie jag genomfört anser jag väl speglar den verklighet jag valt att undersöka, då ett 

stort antal av de respondenter jag riktade mig till svarade på enkäten. Det innebär att jag på ett 

adekvat sätt i mitt resultat kunnat beskriva rektorernas syn på arbetet med åtgärdsprogram på 

deras skolor. 

 
 
5.7.2 Reliabilitet  

De frågor som användes för att säkerställa reliabiliteten, ska gå att använda vid en under-

sökning av samma slag (Bell, 2006). Utifrån en tydligt gjord kategorisering ska en oberoende 

person kunna göra en liknande strukturering. Då respondenterna i de flesta fall svarat klart 
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och tydligt på enkäten anser jag att jag lyckats med att formulera påståendena på rätt sätt och 

därmed har en relativt hög reliabilitet i mitt resultat. Det går dock inte att göra en generali-

sering som täcker hela landet, då denna undersökning är kontextberoende.  
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6. Resultat   
 
Syftet med min studie är att undersöka rektorers syn på arbetet med åtgärdsprogram. Jag vill 

också ta reda på om det finns likheter respektive skillnader vid upprättandet av åtgärds-

program, beroende på vilket stadium rektor ansvarar för. För att få svar på detta, utformades 

enkäten utifrån följande: respondenternas bakgrund,  vilka rutiner som finns samt vad som 

framgår av de åtgärdsprogram som upprättas på skolorna.   

 

Enkäten är formulerad som påståenden att ta ställning till. Svaren presenteras här under 

huvudrubrikerna bakgrundsfrågor och rutiner kring upprättandet av åtgärdsprogram samt vad 

som framgår av åtgärdsprogrammen. De påståenden som ingick i enkäten återfinns i bilaga 1.  

Resultatet av bakgrundsfrågorna presenteras i löpande text. Först redovisas ålder och kön, 

sedan respondenternas utbildning/utbildningar samt tjänstgöringsår som rektor.  

 

Jag väljer att redovisa svaren på alla påståenden (items 1-25) på följande sätt. Där svaren inte 

skiljer sig nämnvärt väljer jag att beskriva resultatet i löpande text och där svaren i påståen-

dena skiljer sig presenteras resultaten i diagram och sammanfattande text. Diagrammen har 

fått samma nummer som de påståenden de illustrerar, d v s diagram 4 illustrerar påstående nr 

4, diagram 5 påstående nr 5, diagram 15 påstående nr 15 o s v. 

 

Rektorer som tjänstgör på skolor för de lägre åldrarna benämns med förkortningen LÅ och 

rektor för de högre åldrarna med HÅ. För att variera språket kommer åtgärdsprogram även att 

kallas för program, dokument eller ÅP.  

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga, där det fanns möjlighet att skriva egna synpunkter. 

Dessa redovisar jag via citat i samband med redogörelsen för svaren till de påståenden som 

kommentarerna gäller, för att lyfta fram de olika synpunkter som framkommit. 

  

6.1 Bortfall  
Enkäten mailades ut till 61 rektorer i den kommun jag valt att undersöka och 48 personer 

svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 79 %. Detta ger ett bortfall på 13 personer, 

(21 %). Av de 46 rektorerna i LÅ-gruppen som enkäten mailades till svarade 36 på enkäten 

(78 %). 10 valde att inte svara, vilket ger ett bortfall på 22%. 12 (80 %) av 15 rektorer i grupp 
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HÅ svarade på enkäten, 3 (20%) svarade inte.  

  

6.2  Bakgrundsfrågor 
Bakgrundsfrågorna innehåller uppgifter om rektorernas utbildning, ålder, kön och antal år 

som tjänstgörande rektor.  

 

6.2.1  Kön och ålder 

Bland rektorerna i de lägre åldrarna är 4 kvinnor i åldern 40-48 år, 3 män och 16 kvinnor 

återfinns i åldersgruppen 49-59 år. I gruppen 60-65 år finns 3 kvinnor. 2 män och 8 kvinnor 

har inte angivit någon ålder. I LÅ-gruppen är således de flesta kvinnor och befinner sig i 

åldersspannet 49-59 år, men det är hela 10 stycken som inte angivit någon ålder, varför denna 

fördelning är något osäker. Av rektorerna i högre åldrar är 4 kvinnor i åldersgruppen 40-48 år 

och 2 män finns i gruppen 2 män och 3 kvinnor finns i åldern 49-59. En man har inte angett 

någon ålder. Här är fördelningen mellan könen jämn, liksom fördelningen i åldrar mellan 40-

48 år och 49-59 år. Ingen har uppgett sig vara över 60 år.  

 

6.2.2.  Utbildning 

LÅ-gruppen: Bland rektorerna i de lägre åldrarna har 24 kvinnor grundutbildning i lägre 

åldrar, varav en har annan utbildning också. 9 kvinnor har annan utbildning och 2 män har 

grundutbildning mot LÅ. En man har annan utbildning. Av de 36 rektorerna i denna grupp har 

majoriteten, eller 26 rektorer, utbildning mot de lägre åldrarna i grundskolan, En fjärdedel har 

annan utbildning, men vilken det är framgår inte av svaren.  

HÅ-gruppen: Bland de högre åldrarna har 6 kvinnor grundutbildning mot högre åldrar och en 

har annan utbildning också. Bland männen i HÅ-gruppen så har 5 grundutbildning mot HÅ, 2 

har annan utbildning också förutom sin grundutbildning. 1 man har annan utbildning. I denna 

grupp har alla utom en uppgett att de har utbildning mot grundskolans senare år.  

Rektorsutbildning: Av lärare i lägre åldrar har 24 kvinnor och 5 män rektorsutbildning. 

7 har inte svarat. I de högre åldrarna har samtliga rektorer rektorsutbildning. Med andra ord 

har de allra flesta rektorsutbildning.  

Rektorstjänstgöring: i LÅ- gruppen har 5 kvinnliga rektorer och 1 man arbetat mellan 1-5 år 

Mellan 6-10 år har 11 kvinnliga rektorer arbetat. 1 man och 9 kvinnor har arbetat mellan 11-

15 år. 16-20 år har 6 kvinnor och 3 män arbetat. Många i den här gruppen har lång eller 

ganska lång erfarenhet som rektor, och det är bara 6 av de 36 (ca 17 %) som har kortare 

erfarenhet än 5 år.  
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I HÅ-gruppen har 4 kvinnor och 2 män arbetat 1-5 år. 4 kvinnliga rektorer har arbetat mellan 

6-10 år som rektor. I 16-20 år har 2 män arbetat. I denna grupp är det en jämn fördelning 

mellan dem som har minst sex års erfarenhet som rektor och dem som har mindre än sex års 

erfarenhet.  

  

 6.3  Rutiner kring upprättandet av åtgärdsprogram  
Redovisningen av enkätsvaren följer samma ordning som påståendena i enkäten (se bilaga 1). 

Påståendena 1, 2, 3, 4 och 5 gäller rapportering till rektor angående behov av särskilt stöd, 

utredningsansvar, vem som är ansvarig för elevvårdskonferens och vad det innebär att ansvara 

för åtgärdsprogrammets upprättande. 

   

6.3.1 Ansvar för upprättande av åtgärdsprogram  

Rapportering till rektor angående behov av särskilt stöd 

Att det finns rutiner på skolorna för hur man rapporterar till rektor vid bedömning av elev i 

behov av särskilt stöd instämmer alla respondenter helt eller delvis i. Vissa skillnader finns 

mellan LÅ och HÅ-gruppen. Trettio av rektorerna för de lägre åldrarna instämmer helt och 

sex rektorer delvis detta påstående. I HÅ-gruppen instämmer åtta rektorer helt och fyra 

delvis.  
 

– Jag är ansvarig för att ÅP upprättas men är inte delaktig i skrivandet. Jag har utbildnings, 
resurs- och uppföljningsansvar för att detta ska kunna skötas på ett bra sätt av min personal. 
(Rektor, LÅ).  

 

Ansvar för att utredning genomförs 

Samtliga rektorer instämmer helt eller delvis i påståendet att rektor ansvarar för att 

utredningen genomförs när det är aktuellt att upprätta ett åtgärdsprogram för elev. Här finns 

dock vissa skillnader mellan de två rektorsgrupperna. I LÅ-gruppen instämmer 26 rektorer 

helt och 10 till viss del i påståendet. I rektorsgruppen för högre åldrar är det sju av de tolv som 

instämmer helt. 

  
– Jag ansvarar för övergripande, men aktuell lärare ansvarar för att stödbehovet lyfts. 

(Rektor, LÅ).  
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Ansvar för elevvårdskonferens 

I LÅ-gruppen instämmer samtliga rektorer helt eller delvis i påståendet att ansvarig skolledare 

kallar till elevvårdskonferens. I HÅ-gruppen är det en av de tolv rektorerna som tar helt 

avstånd från påståendet.  

 

Hur den ansvarige utses  

Påståendena 4 och 5 handlar om ansvar för åtgärdsprogram, dels huruvida 

elevvårdskonferensen utser vem som ska ha detta ansvar, dels huruvida det framgår i 

arbetsbeskrivning vad detta ansvar innebär. 
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Diagram 4. På elevvårdskonferensen utses den person som ansvarar för åtgärdsprogrammet.  

 

Som kan avläsas i diagram 4, finns det en viss variation i svaren från de två rektorsgrupperna. 

Bland rektorerna i grupp LÅ instämmer närmare tre fjärdedelar helt eller delvis. Sex av 36 tar 

inte ställning. Tre tar helt avstånd och en av de tillfrågade har inte svarat på påståendet om hur 

ansvarig person för åtgärdsprogrammet utses. Egna kommentarer från rektorer i LÅ-grupp.  

 

                        – Rutin - klasslärare/speciallärare ansvarar.  
 

– Den personen är alltid mentor så det är känt från början. 
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Nästan hälften (5 av 12) instämmer helt eller delvis bland rektorerna i HÅ-gruppen i 

påståendet kring hur ansvarig person vid upprättande av åtgärdsprogram utses. Två av de tolv 

rektorerna tar inte ställning och en svarande tar delvis avstånd från påståendet att den person 

som ansvarar för åtgärdsprogrammet utses på elevvårdskonferensen. Tre av rektorerna tar helt 

avstånd och en har valt att inte svara.  

 

– Aktuell lärare (klassföreståndare) hanterar åtgärdsprogrammet. (Rektor, HÅ).   

 

 

Beskrivning av ansvaret 
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Diagram 5. Ansvarets innebörd framgår av arbetsbeskrivning  

 

Det framgår av diagram 5 att de flesta i LÅ-gruppen helt eller delvis instämmer i påståendet 

att det finns en skriftlig arbetsbeskrivning på skolan för åtgärdsansvarig pedagog. Två rektorer 

tar delvis avstånd och en tar inte ställning. Resultatet visar på större variation bland rektorerna 

i grupp HÅ. Fyra rektorer instämmer helt och lika många till viss del. Två tar helt avstånd från 
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påståendet om arbetsbeskrivning vid upprättande av åtgärdsprogram. En person tar inte 

ställning och en rektor har inte svarat. Några synpunkter från rektorer i HÅ-gruppen: 

  
– I vår beskrivning står det alltid att det är mentor som ansvarar för att upprätta 
åtgärdsprogram.  
  
– Vilket ansvar? Men vi har tydliga rutiner hur åtgärdsprogram skrivs. 

 

  

6.3.2 Åtgärdsprogrammets innehåll   

Denna del i enkäten innehåller påståenden om vad som framgår av åtgärdsprogrammet: 

elevens styrkor, svagheter, långsiktiga och kortsiktiga mål och om dessa är utvärderingsbara, 

samt om elevs och vårdnadshavares syn på skolsituationen framgår. 

  

Beskrivning av elevens situation  

Påståendena 6, 7, 8 och 9 handlar om hur elevens situation beskrivs i åtgärdsprogrammen. 
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Diagram 6. Hur eleven ser på sin situation framgår i åtgärdsprogrammet. 
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Det framkommer i diagram 6 att resultatet skiljer sig åt något i de två rektorsgrupperna. Bland 

rektorerna i HÅ-gruppen instämmer hälften av de tolv rektorerna till viss del, i påståendet att 

det framgår i åtgärdsprogrammet hur eleven ser på sin situation, två instämmer helt. Två 

rektorer varken instämmer eller ej och två tar helt eller delvis avstånd. För rektorer med 

ansvar för LÅ visar resultatet i diagram 6 att majoriteten (26 av 36) instämmer delvis i 

påståendet, tre instämmer helt. Sex av rektorerna tar inte ställning och en tar helt avstånd. 

  
– Ökar med elevens ålder. (Rektor, LÅ). 
   
– I de högre åldrarna är det i stort sett så. (Rektor, HÅ). 

    

En rektor från varje grupp anser att det har med elevens ålder att göra, när det gäller 

delaktighet och att ha synpunkter på sin skolsituation när ett åtgärdsprogram upprättas.  
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Diagram 7. Vårdnadshavares syn på barnets situation framgår i åtgärdsprogrammet.  

 

 Diagram 7 visar svaren till påståendet att vårdnadshavares syn på sitt barns skolsituation, 

framgår i ett åtgärdsprogram. Samtliga rektorer i grupp LÅ instämmer helt eller delvis, dock 

de flesta till viss del. Bland HÅ-gruppen visar resultatet på en spridning. Två av de tolv 
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instämmer helt i påståendet. Knappt hälften av rektorerna (5 av 12) av instämmer till viss del 

och två tar helt eller delvis avstånd. Tre varken instämmer eller ej i påståendet att föräldrar får 

ge sin syn på sitt barns skolsituation.  

 
– Ja, det gör det i de flesta fall. Men det finns undantag, när föräldrarna inte har några egna 
åsikter. (Rektor, LÅ).  
 

I de flesta fall tycks det alltså framgå i åtgärdsprogrammet vilken syn vårdnadshavaren har på 

sitt barns situation. Men vårdnadshavarens inblandning i detta arbete är ändå inte helt 

oproblematiskt vilket vi kommer att se längre fram.  

 

Elevens styrkor 

Samtliga i HÅ-gruppen instämmer helt eller delvis i påståendet att elevens styrkor framgår i 

åtgärdsprogrammet. Alla utom en av rektorerna i grupp LÅ, som tar helt avstånd, instämmer 

delvis eller helt i påståendet. Här finns en kommentar från en rektor i LÅ-gruppen:  

 

– Vi arbetar lösningsfokuserat och bygger på elevens starka sidor och förändringar i lärmiljön.  

  

Elevens svagheter 

Rektorerna i grupp HÅ instämmer helt eller delvis i påståendet att elevens svagheter skrivs 

fram i programmet, åtta av tolv instämmer helt och fyra av tolv delvis. De flesta i LÅ-gruppen 

instämmer också helt eller delvis (32 av 36). En tar inte ställning, tre tar delvis eller helt 

avstånd. Några kommentarer från rektorer i LÅ-gruppen: 

 
    - Det man behöver träna på. 

 
– Det framgår vilka mål eleven behöver förbättra - i relation till läroplanen om det är det du 
menar med svagheter.  
 

                        – Tar helt avstånd, på frågan - formuleringen av frågan, som tyder på att  
                        svagheten ligger hos eleven, det är inte så vi arbetar.  
  
 

Tre av rektorerna i LÅ-gruppen betonar att formuleringen ”svagheter” inte används som 

begrepp i åtgärdsprogrammet utan fokus ligger på att se elevens behov och bygga på elevens 

starka sidor.  
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  6.3.3  Kortsiktiga och långsiktiga mål  

Påståendena 10, 11, 12 och 13 gäller de mål som formuleras i ett åtgärdsprogram, huruvida 

det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål och om dessa är möjliga att utvärdera.  

 

Kortsiktiga mål 

Totalt sett, är svaren ganska samstämmiga från alla rektorer i det att båda grupperna helt eller 

delvis instämmer i påståendet att åtgärdsprogrammet har tydliga kortsiktiga mål och visar 

exakt vilken åtgärd som ska genomföras. Av rektorerna i LÅ-gruppen instämmer hälften helt 

och hälften delvis i påståendet. Av de tolv rektorerna i grupp HÅ instämmer fem helt och sju 

delvis.  

 

Är de kortsiktiga målen utvärderingsbara? 

Att de kortsiktiga målen i åtgärdsprogrammet är utvärderingsbara instämmer drygt hälften av 

rektorerna i LÅ-gruppen helt i, och resten instämmer delvis. Tre av rektorerna i grupp HÅ 

instämmer helt och sju delvis. En av de tolv rektorerna tar delvis avstånd och en tar inte 

ställning. En kommentar lyder:  
 

– Ja, men här kan vi bli bättre. (Rektor, LÅ)  

 

Långsiktiga mål 

Det framgår av svaren till påstående 12 att hälften av rektorerna i LÅ-gruppen instämmer helt 

och lika många (18 av 36) instämmer delvis i påståendet att åtgärdsprogrammet som skrivs 

fram har tydliga långsiktiga mål. I HÅ-gruppen instämmer fem av de 12 rektorerna helt i 

påståendet och  sju instämmer till viss del.  

 
– Även här kan man utveckla skrivandet och knyta det mot målen i Lpo. (Rektor, LÅ) 
 
-  Svårt ibland. (Rektor, LÅ)  
 

 

Är de långsiktiga målen utvärderingsbara? 

Sexton i LÅ-gruppen och fyra i HÅ-gruppen instämmer helt i påståendet att de långsiktiga 

målen i programmet är utvärderingsbara. Av de 36 rektorerna i LÅ-gruppen instämmer 20 till 

viss del, liksom 8 av 12 i HÅ-gruppen.    
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 6.3.4  Åtgärdsprogrammets utformning  

Påståendena 14, 15, 16, 17, 18 och 19 berör utformningen av åtgärdsprogrammet. Är det 

utformat på individ-, grupp- eller organisationsnivå? Framgår det tydligt vad som ligger på 

elevens och vårdnadshavarens ansvar när det gäller genomförandet av åtgärderna och vad 

skolpersonalen ska ansvara för?  

 

Utformning på individnivå 

Påståendet att åtgärdsprogrammet är utformat på individnivå, vilket innebär att fokus ligger på 

eleven, instämmer nästan alla rektorer helt eller delvis i (LÅ 33 av 36, HÅ 12 av12). Endast 

två av 36 i grupp LÅ tar helt eller delvis avstånd och en av 36 tar inte ställning till detta 

påstående.   
– Det beror på elevens situation. (Rektor, LÅ).    
                       
– Ökar med elevens ålder. (Rektor, LÅ). 
                               

En av rektorerna som gett egna synpunkter anser att fokusering på den enskilde individen 

(eleven) ökar med åldern. En annan synpunkt är att det beror på elevens situation om 

åtgärdsprogrammet är utformat på individnivå. Bland de rektorer i LÅ-gruppen som gett egna 

synpunkter framkommer det att en skola arbetar ”lösningsfokuserat” och tar helt avstånd från 

individfokusering i åtgärdsprogrammet.  

  
– Vid upprättandet sökes åtgärder i lärmiljö, organisation och grupp. Det är skolan som ska 

åtgärdas, inte eleven.  
  

  

Utformning på gruppnivå 

I vad mån åtgärdsprogrammen utformas på gruppnivå råder det något delade meningar om i 

båda rektorsgrupperna, vilket kan avläsas i diagram 15. 
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Diagram 15. Åtgärdsprogrammet utformas på gruppnivå.  

 

En viss variation framkommer i svaren på detta påstående i båda rektorsgrupperna. Drygt 

hälften av LÅ-gruppen instämmer helt eller delvis (20 av 36), medan 11 har valt det mittersta 

alternativet, dvs varken instämmer eller ej. Delvis eller helt avstånd tar tre av deltagarna i 

grupp LÅ. Två av de 36 rektorerna har valt att inte svara på påståendet. En viss osäkerhet 

kring innebörden i påståendet framskymtar också. Ett par synpunkter från rektorer i LÅ-

gruppen:  
 –  Behöver eleven stöd i mindre grupp? Förstår inte frågan. 

 
    – Det beror på elevens situation. 

 

  

Av rektorerna i HÅ-gruppen är det hälften som instämmer helt eller delvis i påståendet om 

åtgärdsprogrammets utformning på gruppnivå. Tre av 12 varken instämmer eller ej, och tre 

rektorer tar helt eller delvis avstånd från påståendet.  
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Utformning på organisationsnivå 

När det gäller åtgärdsprogrammets utformning på organisationsnivå (påstående 16), vilket kan 

innebära schemaändring, anpassad studiegång eller resurser, visar det sig att de flesta 

rektorerna delvis instämmer i påståendet (25 av 36 i LÅ-gruppen, 8 av 12 i grupp HÅ). I LÅ-

gruppen instämmer sju av rektorerna helt, två tar inte ställning och två har inte svarat på 

denna fråga. Av de 12 rektorerna i grupp HÅ instämmer tre helt och en rektor tar inte 

ställning. Synpunkter från rektorer i grupp LÅ: 

 

         –  Ja, till viss del. Men det beror på vilka behov som framkommer.   
 
          –  Schema, anpassad studiegång, resurser diskuteras.  
 

Två av rektorerna i LÅ-gruppen har i sina kommentarer förtydligat vad de avser med att 

förändra för elev på organisationsnivå, när ett åtgärdsprogram skrivs fram. Den ena rektorn 

anser att det är utifrån elevens behov som förändringar på organisationsnivå utformas. Att 

diskutera schema och resurser är andra åtgärder som den andre rektorn framhöll. Anpassad 

studiegång, vilket kan innebära att eleven inte har undervisning i alla ämnen och kortare 

skoldagar, är också åtgärder som förekommer.  

  

Elevens ansvar för genomförandet av åtgärderna 

Att det framgår i åtgärdsprogrammet vad som är elevens ansvar (påstående 17) instämmer sju 

av de 12 rektorerna i HÅ-gruppen helt i, övriga instämmer till viss del. I grupp LÅ instämmer 

de flesta helt eller till vis del i påståendet. Fyra rektorer tar helt eller delvis avstånd och en tar 

inte ställning.  

 
– Det är lite olika hur mycket ansvar man kan lägga på eleven. En del kan ta mycket ansvar, 
andra mindre. (Rektor, LÅ).  
 

 

Vårdnadshavares ansvar för genomförandet av åtgärderna 

Svaren på påstående 18 tyder på att de flesta bland rektorerna i grupp HÅ instämmer helt i 

uppfattningen att det framgår tydligt i åtgärdsprogrammet vad som är vårdnadshavares ansvar. 

De övriga (fem av 12) instämmer till viss del. I rektorsgruppen för de lägre åldrarna är det en 

majoritet (20 av 36) som instämmer delvis och 13 helt. Endast fyra av de 36 rektorerna i LÅ-

gruppen tar helt eller delvis avstånd och en rektor tar inte ställning till detta påstående.  
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– Det finns tyvärr föräldrar som inte har egna resurser att stödja sitt barn och då blir det målet 
svårt. (Rektor, LÅ).  
 

En av rektorerna anser att det kan vara svårt för vissa föräldrar att stödja sitt barn, varför det 

blir problem med att lägga ansvar på förälder vid upprättande av åtgärdsprogram.  

 

Skolpersonalens ansvar för genomförandet av åtgärderna 

Att berörd skolpersonals ansvar tydligt finns framskrivet i programmet instämmer samtliga 

rektorer helt eller delvis i, enligt svaren till påstående 19.  

 

  

6.3.5  Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram  

Påståendena 20 och 21 handlar om uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. Ur 

svaren på påstående 20 kan man avläsa att det i stor utsträckning finns datum för uppfölj-

ningsmöte när man upprättar ett åtgärdsprogram. Samtliga rektorer instämmer helt eller delvis 

i detta påstående. Närmare bestämt är det 83 % av LÅ-rektorerna och 75 % av HÅ-rektorerna 

som helt instämmer i det påståendet.  

 

I påstående 21 konstateras ”Vår skola utvärderar alltid åtgärdsprogram”. Här överensstämmer 

svaren i stort i båda grupperna. Endast en rektor i grupp HÅ tar inte ställning till detta 

påstående. Två tredjedelar (24 stycken) av LÅ-gruppen och hälften av de tolv rektorerna i 

grupp HÅ instämmer helt. Instämmer delvis gör 12 av de 36 rektorerna i LÅ-gruppen och fem 

rektorer i grupp HÅ. 

  

– Ja, individuella utvärderingar sker. Men inte i större skala. (Rektor, LÅ).  

 

Undertecknandet av åtgärdsprogrammet 

Påstående nr 22 gäller vem som undertecknar det upprättade åtgärdsprogrammet. Detta kan ha 

en viss betydelse när det gäller vem som känner ansvar för hur det genomförs.  
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Diagram 22. Alla berörda skriver under åtgärdsprogrammet (rektor, lärare, elev, vårdnadshavare) 
                                                

 

Diagram 22 visar att hälften av rektorerna i LÅ-gruppen instämmer helt i påståendet att alla 

berörda skriver under åtgärdsprogrammet (elev, vårdnadshavare, lärare, rektor). Femton av de 

36 rektorerna instämmer delvis i detta påstående. En rektor tar inte ställning och två tar helt 

eller delvis avstånd. Några synpunkter från rektorer i LÅ-gruppen:  

 
- Åtgärdsprogram undertecknas aldrig av mig rektor, enbart protokoll från              
elevvårdskonferens.  
  
- Våra elever är för unga för att själva kunna delta i sitt åtgärdsprogram och kunna skriva  
under dem.  
   

                            – Ja, men inte alltid rektor. 
  

Av rektorerna i HÅ-gruppen instämmer en tredjedel helt i påståendet och fem av de 12 till 

viss del. Två rektorer tar helt avstånd och en tar inte ställning. Kommentar från en rektor:   

 

- Ej rektor skriver under.   
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Enligt några rektorers kommentarer skrivs åtgärdsprogrammet under av samtliga men inte 

alltid av rektor. På en skola anses eleverna för unga för att delta vid upprättande av 

åtgärdsprogram eller att skriva under det. Att så pass många inte instämmer helt i påståendet 

kan också tyda på att det på vissa skolor inte är alla som skriver under.  

 

 

6.3.6  Personalens fortbildning vad gäller åtgärdsprogram  

Under denna rubrik tas frågan upp om fortbildning som sker/skett bland skolpersonal i hur 

man upprättar åtgärdsprogram (påstående 23).  
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Diagram 23. Personalen har fått utbildning i hur man arbetar med åtgärdsprogram   

 

Diagram 23 visar att de flesta rektorer (56%) i LÅ-gruppen instämmer delvis och de 

resterande (44%) instämmer helt i påståendet att personalen fått utbildning i hur man skriver 

och arbetar med åtgärdsprogram.  

 
– Vi har under de senaste två åren förbättrat och utvecklat användningen av åtgärdsprogram på 
skolan. Alla elever med behov av något stöd har ett åtgärdsprogram. Alla elever som inte når 
målen i nationella prov följs upp och det skrivs ett åtgärdsprogram. (Rektor, LÅ).  
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Svaren i grupp HÅ varierar betydligt mera när det gäller att ta ställning till om personalen på 

skolan fått utbildning i hur man arbetar med åtgärdsprogram. Drygt hälften av rektorerna 

instämmer till viss del, endast en rektor instämmer helt. Tre tar delvis avstånd från påståendet 

och två rektorer har inte tagit ställning. Synpunkt från rektorer i HÅ-gruppen:  

 
– Min tolkning är att jag ska skapa goda förutsättningar (utbildning, uppföljning, delegera 
resurser mm.) för att förorda att ÅP följs av min personal.  
  

6.3.7  Hur rektor hanterar upprättade åtgärdsprogram 

Rektors handhavande av de åtgärdsprogram som upprättas på respektive skola berörs i 

påståendena nr 24 och 25. Påståendena gäller huruvida rektor läser alla dokument och hur de 

arkiveras efter upprättandet. 
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Diagram 24. Läser rektor alla åtgärdsprogram som upprättas?  

 

Analysen av svaren till påståenden 24 visar på olika uppfattningar när det gäller huruvida 

rektor läser alla åtgärdsprogram som upprättas på respektive skola. Majoriteten av rektorerna i 
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LÅ-gruppen instämmer helt (24 %) eller delvis (61 %). Tre tar inte ställning i denna fråga och 

en rektor tar helt avstånd från påståendet.  

 

                       – Inte alltid, men i de flesta fallen. (Rektor, LÅ).  
  
                       – Jag som rektor får för det mesta en kopia som jag läser och sedan slänger. (Rektor, LÅ). 
           
 

Bland rektorer i HÅ-gruppen visar svaren på en större variation när det gäller påstående 24. 

Hälften instämmer helt eller delvis i påståendet att rektor läser alla åtgärdsprogram, fyra 

rektorer har inte tagit ställning och två tar helt eller delvis avstånd.   

  

– Instämmer delvis på grund av uppdelat ansvar. (Rektor, HÅ).  
 
– Inte alltid genast. (Rektor, LÅ).  
 

 

Det sista påståendet (nr 25) i enkäten hänger delvis samman med påstående 24. Majoriteten av 

rektorerna instämmer helt (LÅ 69 %, HÅ 58 %) eller delvis i påståendet att alla 

åtgärdsprogram som upprättas på skolan arkiveras hos rektor. I LÅ-gruppen tar tre helt eller 

delvis avstånd, och två i grupp HÅ tar helt avstånd.  Egna synpunkter från rektorerna:  

 

– Originalen arkiveras på expeditionen i vårt elevskåp. Berörd lärare har naturligtvis en kopia.  
 

                        – Alla åtgärdsprogram finns i elevakten som specialläraren har huvudansvar för.   
 

De rektorer som kommit med egna kommentarer påtalar att åtgärdsprogrammen förvaras 

inlåsta på skolans expedition, eller att specialläraren har huvudansvaret för elevakterna där 

även ÅP förvaras.   
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7. Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion och därefter diskuterar jag resultatet 

utifrån mina frågeställningar och knyter an till den teoretiska bakgrunden. Jag väljer att indela 

min diskussion utifrån följande rubriker: rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram, åtgärds-

programmets innehåll, rektors roll och kompetens hos personalen. Diskussionsavsnittet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

 

7.1 Metoddiskussion  
Min avsikt var från början att utifrån svaren på enkäten göra intervjuer med ett antal rektorer. 

Aktuell chef på utbildningskontoret, som jag hade mailkontakt med, upplyste mig om att 

rektorerna i undersökt kommun var ”trötta på att besvara frågor om sin verksamhet”. Jag var 

även medveten om att det råder en turbulens i kommunen med nedskärningar och 

omorganisationer, vilket gör att rektorerna har en stor arbetsbörda. Med tanke på rådande 

omständigheter fattade jag beslutet att inte göra några intervjuer. Min egen slutsats är att 

många rektorer kanske avstått från att svara på enkäten om jag skrivit i mitt följebrev att jag 

gärna ville återkomma för att göra en intervju när jag sammanställt svaren från enkäten.  

Trots att jag ändrade mitt metodval så anser jag att resultatet blev tillfredställande. Enligt 

Bryman (2006) anses en svarsfrekvens mellan 70-80% vara bra vid enkätundersökningar.  

Jag upptäckte vid analyserandet av enkäten, att många rektorer skrivit egna kommentarer 

under frågeställningarna.  En rektor uttryckte det på följande sätt:  

 
– Lite svårt att svara på vissa frågor, när de givna svarsalternativen inte alltid känns som de 
passar på något sätt. Då blir det istället ”det minst dåliga” svarsalternativet som väljs och det 
ger kanske inte rättvisa åt hur det förhåller sig i verkligheten. (Rektor, HÅ).  
 

Denna respondent pekar på ett problem med denna typ av enkätundersökningar, nämligen 

svårigheten med att formulera påståenden där svarsalternativen passar lika bra till alla items i 

enkäten. Å ena sidan blir det enklare (och det går snabbare) att besvara en enkät med fasta 

svarsalternativ som är likadana alltigenom, å andra sidan kan respondenten bli osäker på hur 

han/hon ska tolka vissa påståenden eller frågor. Om man istället använder öppna frågor kan 

det ta längre tid att besvara dem - vilket ofta drar ner svarsfrekvensen - men då finns det större 

möjlighet för respondenten att ge uttryck för sina synpunkter. För forskaren är fördelen med 
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öppna frågor att informationen blir mera fullödig och att det blir större variation i svaren, 

medan en enkät med fasta svarsalternativ går lättare och snabbare att sammanställa och 

därmed få fram tendenser i svaren. Det är möjligt att en kombination av fasta och öppna 

frågor skulle vara att föredra i en studie som denna.   

 

Så här i efterhand kan jag se att eftersom den tänkta uppföljande intervjuundersökningen inte 

kunde genomföras hade det kanske varit bättre att formulera direkta frågor med följdfrågor 

eller utrymme för kommentarer till varje fråga. Att ha följdfrågor i enkäten hade gett 

respondenterna möjlighet att ge egna kommentarer och jag hade också kunnat följa upp med 

frågor till vissa påståenden i enkäten. Det hade till exempel varit intressant att veta vad som 

anges i kort- och långsiktiga mål i ett åtgärdsprogram, vilka behov/svårigheter som skrivs 

fram i dokumenten och hur uppföljning och utvärdering hanteras mera i detalj.  

  

En brist som jag upptäckt i min undersökning, är att jag borde ha undersökt/haft med, en fråga 

om hur väl rektorerna känner till och använder sig av gällande styrdokument i sitt arbete. 

(Med styrdokument avses här Salamancadeklarationen, Barnkonventionen, läroplaner). 

En annan intressant fråga hade varit att ta reda på rektorernas synpunkter på skolinspektionens 

och kommunrevisionens granskning kring kvalitén i åtgärdsprogram.  

  

  

7.2  Rutiner kring upprättande av åtgärdsprogram  
 

7.2.1  Ansvar för upprättandet av åtgärdsprogram 

De flesta rektorerna anser, enligt resultatet, att det finns tydliga rutiner kring rapportering 

angående elev i behov av särskilt stöd och att rektor ansvarar för att utredningen genomförs 

när det är aktuellt att upprätta ett åtgärdsprogram. Men på vissa skolor verkar det pågå ett 

utvecklingsarbete avseende rutiner kring rapportering till rektor och förfarandet kring att 

utredningen kommer till stånd. En anledning till att Skolverket (2008) gett ut allmänna råd för 

arbete med åtgärdsprogram är att de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogram 

har varit bristfälliga. Av följande citat verkar det som om det pågår ett utvecklingsarbete på en 

del skolor  i undersökt kommun, kring rutiner när det gäller att upprätta åtgärdsprogram.  

 
– Vi prövar nu ansvarspersoner från vårt arbetslag för olika klasser så att vi lättare kan följa 
upp de behov som finns. (Rektor, LÅ).  
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– I och med de nya riktlinjerna i kommunen, kommer vi att förfina vårt arbete. En del rutiner 
som vi haft kommer att justeras till det bättre. (Rektor, HÅ).  

 
  

2006 skärptes rektors utredningsansvar för elever i behov av särskilt stöd, där syftet var att 

stärka elevens rätt och att ange en arbetsprocess som rektor ska ansvara för (SFS 2006: 205). 

Möjligtvis är det vad en av respondenterna syftar på, när han/hon skrev nedanstående 

kommentar. 

   
 – Finns reglerat i skollagen. (Rektor, LÅ).   

 

Att ansvarig skolledare kallar till elevvårdskonferens, instämmer majoriteten av samtliga 

rektorerna helt i, endast en rektor i HÅ-gruppen tar helt avstånd. Rektor har skyldighet att se 

till att ett åtgärdsprogram upprättas, formellt är det alltså rektors ansvar men oftast delegeras 

uppgiften vidare till klassföreståndare eller mentor, vilket även Asp Onsjö (2006) kommer 

fram till i sin avhandling. Även om majoriteten av rektorerna instämmer i att 

elevvårdskonferensen utser den ansvarige, tyder de fyra citaten på att det finns en inarbetad 

rutin på vissa skolor som innebär att någon i personalen, dvs. någon annan än rektor, är 

ansvarig för upprättandet av åtgärdsprogram. 

 

 
 – Åtgärdsprogrammet kan vara skrivet av personal och föräldrar innan          
elevvårdskonferensen. (Rektor, LÅ). 
   
 – På vår skola finns det en tydlig organisation att klasslärare och speciallärare ansvarar för att 

  åtgärdsprogram skrivs. (Rektor, LÅ). 
  

             – Aktuell lärare (klassföreståndare) hanterar åtgärdsprogrammet. (Rektor, HÅ).    
 
– Mentor är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas. Rektor har övergripande ansvaret. Men 
själva skrivandet gör mentor. (Rektor, HÅ). 

 

 

Att mentor samarbetar med skolledare, specialpedagog/speciallärare eller andra lärare i 

arbetslaget är en viktig framgångsfaktor, för att elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp 

som de behöver. Eftersom mentor ofta har en helhetsbild av elevens skolsituation så är det en 

viktig person vid upprättande av åtgärdsprogram.(Asp Onsjö, 2008).    
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- Hos oss är det mentors uppgift att skriva åtgärdsprogram. Ämneslärarna skriver 
handlingsprogram i sina ämnen och lämnar till mentor. (Rektor, HÅ). 
 

 

Ny forskning kring rektors roll (www.larare-forskning.se 2009-05-12 kl.09.12) visar också på 

hur viktigt det är att rektor tar ansvar för sitt läroplansuppdrag och skolans utvecklingsmöjlig-

heter. Det är en stor arbetsbörda som vilat på rektorer, med ansvar både för skolans 

verksamhet och för elevvård, personal och ekonomi. Jag anser att det är en orimlighet att 

rektor ska kunna delta i allt elevvårdsarbete som förekommer på en skola. Det är viktigt att 

kunna delegera ut vissa arbetsuppgifter till sin personal. Arbetet kring att upprätta åtgärds-

program har oftast klasslärare/mentor ansvar för och rektor står för det övergripande ansvaret. 

Men även om rektor inte är delaktig i själva skrivandet av dokumenten så anser jag att det är 

viktigt att de tar del av dokumentationen och utvecklar arbetet kring åtgärdsprogram.  

 

Rektorerna i LÅ- gruppen verkar ha mer upparbetade rutiner/skriftliga arbetsbeskrivningar 

kring hur den som ska upprätta åtgärdsprogram ska förfara. Resultatet bland rektorerna för de 

högre åldrarna varierar. Detta resultat kan tolkas som att vissa skolor har upparbetade rutiner 

kring vad ansvaret innebär och att vissa skolor bara till viss del har rutiner kring ansvars-

tagande, när det gäller åtgärdsprogram. Utifrån följande citat verkar det som att det råder 

oklarheter för en del rektorer om vad ansvaret innebär i en arbetsbeskrivning. Att det står: 

mentor ansvarar för upprättandet av ÅP innebär inte med automatik att det är samma sak som 

att beskriva arbetsgången och vad den innebär. 

 
     – I vår beskrivning står det alltid att det är mentor som ansvarar för att upprätta  
         åtgärdsprogram. (Rektor, HÅ). 
 

  

7.2.2 Åtgärdsprogrammets innehåll 

Forskning visar (t ex Asp Onsjö, 2006, Andreasson, 2008) att en viktig framgångsfaktor för 

att nå uppsatta mål i ett åtgärdsprogram, är att eleven är delaktig vid utarbetandet av doku-

mentet.  Elevens syn på sin skolsituation verkar inte förekomma i någon större omfattning i 

ÅP, eller bara till viss del, och av de kommentarer, som några rektorer skrivit, framgår att 

elevens ålder är avgörande för hur de anses kunna ge uttryck för sin skolsituation i ett ÅP.   

 

  

 



 

 

 

47

– Beror på ålder. (Rektor, LÅ). 
 

– I de högre åldrarna är det i stort sett så. (Rektor, HÅ). 
 

 

Att elevens ansvar framgår i dokumentet anser de flesta rektorer i LÅ-gruppen, även om 

hälften instämmer till viss del. Här antyder en rektor att både åtgärdernas utformning, hur de 

genomförs och vilket ansvar eleven har, i viss mån styrs av ålder. 

 
– Det är lite olika hur mycket ansvar man kan lägga på eleven. En del kan ta mycket ansvar, 
andra mindre. 

 

  

Det verkar vara vanligare att elevens ansvar tydliggörs än elevens syn på sin egen situation, 

när det gäller resultatet för de högre åldrarna. En slutsats i Asp Onsjös (2006) avhandling är 

att elever känner en viss maktlöshet och att de har små möjligheter att påverka vad som skrivs 

i åtgärdsprogrammet.  
 

Att vårdnadshavares syn på barnets situation inte alltid framkommer i ett åtgärdsprogram i de 

högre åldrarna anser rektorerna i HÅ- gruppen men däremot framgår det vilket ansvar som 

läggs på dem. Detta resultat kan tyda på att vårdnadshavarnas syn på sitt barns situation inte 

tas tillvara utan deras medverkan sker först vid upprättandet av åtgärdsprogrammet då deras 

ansvar tydliggörs. 

 

Bland rektorerna i de lägre åldrarna instämmer de flesta till viss del i att vårdnadshavares syn 

på barnets situation framkommer i ett åtgärdsprogram och lika många anser att vårdnads-

havarens ansvar skrivs fram i dokumentet. Att skolpersonalens ansvar framgår i ett åtgärds-

program anser de flesta rektorer, vilket kan tolkas som att det i första hand kommer an på 

skolan att se till att föreslagna åtgärder blir genomförda. 

 

Av följande citat framgår det att en rektor anser att det är skolans åtgärder som är viktiga, 

vårdnadshavarens roll i detta arbete tonas ner.  
 

– Vi anser att det är skolans åtgärder som ska beskrivas i ett åtgärdsprogram och ger därför 
inte föräldrarna spelrum, även om det ibland även innehåller delar som kan göras hemma. 
(Rektor, LÅ).  
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Att personal på skolorna samarbetar i hög utsträckning kring ÅP, är slutsatser som Asp Onsjö 

(2006) kommit fram till i sin forskning. Där framkommer också att elevens och vårdnads-

havares delaktighet inte tydliggörs lika mycket. Detta innebär att deras perspektiv inte heller 

tillvaratas på något annat sätt, vilket är allvarligt eftersom pedagoger anser sig ha små 

möjligheter att lyckas i arbetet när dialogen mellan skolan, elev och vårdnadshavare uteblir. 

 

Att verka för en god relation mellan vårdnadshavare och skolan är ett av skolans uppdrag. Om 

samarbetet inte fungerar mellan skola och vårdnadshavare måste skolan ändå eftersträva att få 

till stånd ett samarbete. Att utarbeta ett åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd har 

skolan skyldighet att göra, även om vårdnadshavare motsätter sig detta. Oavsett delaktighet så 

måste föräldrarna informeras om att ett åtgärdsprogram skrivs fram. (Skolverket, 2008).  

 

Syftet med åtgärdsprogram är att skola och vårdnadshavare ska vara jämlika aktörer 

(Andreasson, 2007). Därför anser jag att det är bra att syftet i styrdokumenten, som uttrycker 

ökat inflytande för elev och vårdnadshavare (SFS 2006: 205) har förtydligats.  

 

Majoriteten av rektorerna instämde i påståendet att elevens styrkor framgår i åtgärds-

programmet men också att elevens svagheter skrivs fram. Om åtgärdsprogrammet beskriver 

vad eleven är duktig på så kan han/hon få en stärkt självkänsla och anta fler identiteter än om 

bara svårigheterna beskrivs. Att elevernas problembild ska formuleras i texten är inte angivet 

någonstans i styrdokumenten (Andreasson, 2007).  

 

Utifrån de påståenden i enkäten som rektorerna hade att ta ställning till så hade majoriteten av 

rektorerna instämt helt eller delvis, i påståendet, att elevens svagheter skrivs fram i 

åtgärdsprogrammet. Definitionerna av ordet ’svag’att vara svag ngt. man är svag för. 

svagpresterande, som har svårt för sig i skolan.(Bonniers Svenska ordbok, 1990), kan tolkas 

på olika sätt och det är omöjligt för mig att genom enkäten få veta samtliga rektorers tolkning 

och innebörd av ordet. Flera rektorer reagerar på användandet av ordet svagheter, eftersom de 

menar att de istället talar om behov, eller vad de ska bli bättre på. Det talar för att man har en 

mera positiv inställning till vad ÅP ska vara bra för och att man ska utgå ifrån elevens behov 

och inte fokusera på svårigheter. 

 
   –  Behov, inte svagheter. (Rektor, LÅ). 
  

–  Det vill säga, det eleven behöver träna på och utveckla. (Rektor,  LÅ).   
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7.2.3  Kortsiktiga och långsiktiga mål och utvärdering av dessa 

När åtgärdsprogrammet innehåller tydliga, konkreta åtgärder som skolan genomför på ganska 

kort sikt, har det god effekt för eleven. Dessa åtgärder ska kopplas ihop med de långsiktiga 

målen för att skolan bättre ska kunna bedöma vilka åtgärder som fungerar bra/mindre bra för 

eleven (Skolverket, 2008).  

 

Det är positivt att över hälften av respondenterna skriver in kortsiktiga mål i åtgärdsprog-

rammen. Över hälften av rektorerna i LÅ anser dessutom att målen är utvärderingsbara, 

däremot så råder viss tveksamhet om detta bland rektorerna i HÅ-gruppen.  

 

Även långsiktiga mål finns i åtgärdsprogrammen, men här råder större osäkerhet hos 

respondenterna när det gäller om målen anses utvärderingsbara, då de flesta  instämmer till 

viss del. Detta kommer också till uttryck i följande kommentar:  

 
 

– Beror på hur långsiktiga. (Rektor, LÅ). 
 
 

De synpunkter som framkom vid Skolinspektionen och kommunrevisionen var, att det 

förekom stora brister vid uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammen, något som  är 

oerhört viktigt för att kunna upprätta nya kortsiktiga och långsiktiga mål. 

 

 

7.2.4 Åtgärdsprogrammets utformning 

Redan när folkskolan infördes 1842 så var fokus inriktad på individen, vilket innebar att 

eleven var ensam bärare av problemet (Skolverket, 2005).  

 

Två svenska avhandlingar (Asp Onsjö, 2006, Andreasson, 2007) liksom Perssons (2002) och 

Wahlunds (2002) studier om åtgärdsprogram visar att de dokument som upprättas på många 

skolor är individfokuserat. Problemet anses inte uppstå i mötet med omgivningen (skolans 

miljö) utan orsaken till problemet anses finnas hos individen (eleven). Orsakerna till elevens 

svårigheter ska i första hand sökas i elevens möte med undervisningens innehåll och i 

lärandemiljön (Skolverket, 2008). Mina resultat överensstämmer i detta avseende med 

tidigare forskning dvs. att åtgärdsprogrammen i undersökt kommun utformas så att elevens 

svårigheter blir en individuell problematik och den omgivande miljön sällan innefattas i 
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analysen, vilket även framkommer i Asp Onsjös (2006) avhandling. Att åtgärdsprogrammet 

utformas på organisationsnivå ansåg de flesta rektorerna till viss del, däremot är det tveksamt 

om det beskrivs i åtgärdsprogrammet hur arbetet utformas på gruppnivå. Min tolkning utifrån 

resultatet är att här pågår det ett utvecklingsarbete kring arbetet med åtgärdsprogram. En viss 

osäkerhet kring innebörden av utformning på gruppnivå framskymtar dock i dessa 

synpunkter:  

 

                       – Behöver eleven stöd i mindre grupp? Förstår inte frågan. (Rektor, LÅ.) 
   

– Det beror på elevens situation. (Rektor, LÅ). 
 

 

  Wahlund (2002) anser att skolan inte är van att utvärdera sin egen insats, utan att det är 

arbetet kring hur eleven utvecklas som utvärderas. Det är inte lika vanligt att granska brister i 

skolans organisation, arbetsformer och förhållningssätt och attityder, trots att detta är faktorer 

som enligt Wahlund visat sig ha stor betydelse för hur eleven lyckas i skolan.  

 

 

 7.2.5  Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 

För att inriktningen mot målen inte ska förloras är det viktigt att uppföljning och utvärdering 

görs regelbundet i ett åtgärdsprogram. Uppföljning kan ses som en kontroll av att de åtgärder 

som beslutats är vidtagna och utvärdering är en bedömning av om åtgärderna har varit 

lämpliga i förhållande till uppsatta mål. Det bör framgå vilken tidpunkt skolan avser att följa 

upp föreslagna åtgärder (Skolverket, 2008). 

 

Här hade det varit önskvärt att samtliga rektorer instämde helt i påståendet eftersom utan 

uppföljning blir ju inte de föreslagna åtgärderna utvärderade. Om det inte finns något datum, 

vem garanterar då att det blir någon effekt av eventuella åtgärder? Och hur hänger det ihop 

med, framför allt, de kortsiktiga målen? En rektor uttrycker sig på följande sätt: 

 
– Ja, individuella utvärderingar sker. Men inte i större skala. (Rektor, LÅ). 

 
 

Skolverket ger inga anvisningar om att åtgärdsprogram ska undertecknas (Andreasson, 2007). 

Att dokumentet undertecknas när ett program skrivs fram instämmer helt eller till viss del 

samtliga rektor i, dock ej alltid av rektor. Att elever och vårdnadshavare skriver under 
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programmet ställer sig Asp Onsjö (2008) tveksam till eftersom eleven och vårdnadshavare 

inte alltid är delaktiga när åtgärdsprogrammet skrivs, utan personalen har pratat igenom innan 

vilka åtgärder som ska föreslås, så elev och vårdnadshavare får ta del av föreslagna åtgärder. 

Namnteckningen blir på så sätt en bekräftelse på att elev och vårdnadshavare accepterar 

föreslagna åtgärder (Asp Onsjö 2008).  

 
– Åtgärdsprogram undertecknas aldrig av mig rektor, enbart protokoll från 
elevvårdskonferensen. (Rektor, LÅ) 

 
– Våra elever är för unga för att själva kunna delta i sitt åtgärdsprogram och kunna skriva 
under dem. (Rektor, LÅ) 
  

I en skrift från Skolverket (2001 b) som utkom för åtta år sedan diskuteras det hur skolor kan 

arbeta med åtgärdsprogram. Där står följande att läsa.  

 
                           – Föräldrars underskrift efterfrågas ofta av skolans personal när ett åtgärdsprogram 

upprättas. Underskrifterna kan ses som en bekräftelse på att föräldrarna varit delaktiga och att 
de godkänner och ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna. (Skolverket 2001, s.8)  
 

Våren 2008 gav Skolverket ut allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram och där 

poängteras att det inte är något krav att åtgärdsprogrammet undertecknas av elev, 

vårdnadshavare och lärare, även om det förekommer på vissa skolor (Skolverket, 2008).   

  

Min tolkning är att de två avhandlingar rörande åtgärdsprogram, som utkommit de sista tre 

åren och som starkt ifrågasatt vad det är elev och föräldrar skriver under, har haft inverkan på 

Skolverkets formuleringar som idag är klara och tydliga.  

  

 

7.2.6  Personalens fortbildning vad gäller åtgärdsprogram  

Knappt hälften av rektorerna i de lägre åldrarna ansåg att skolans personal fått utbildning i hur 

man upprättar åtgärdsprogram 

  
– Vi fick god kritik från Skolverket när det gäller åtgärdsprogram, så jag känner mig nöjd 

med det arbete skolan gör. (Rektor, LÅ).  
 

Eftersom det är drygt hälften som bara instämmer delvis, hade det varit intressant att veta om 

”delvis” innebär en viss osäkerhet i fråga om personalen utbildning i detta avseende, eller om 
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det innebär att bara vissa personer på skolan fått denna utbildning. Det kan också betyda att 

det är ett område som är under utveckling. 

 

Bland rektorerna i HÅ-gruppen var det en större spridning, vilket förmodligen belyser det 

faktum att man inte har lika stor vana vid åtgärdsprogram i de högre åldrarna som i de lägre. 

Många rektorer poängterade att kommunen utarbetat riktlinjer kring arbetet med åtgärds-

program och att personalen kommer att få ta del av denna utbildning. 

  
– Det finns brister i vårt sätt att hantera/skriva åtgärdsprogram. Det ligger som en av våra 
utvecklingspunkter. (Rektor, HÅ).  
 
– Det finns ett stort behov av vidareutbildning vad gäller ÅP, och kommunens satsning för 
närvarande gällande implementeringsarbetet är mycket bra. Här kommer personalen att få ta 
del av en kommungemensam satsning och det är en bra start på väg mot en ökad kompetens i 
kommunen. (Rektor, HÅ).  
 

Bland lägre åldrar är det vanligast att upprätta åtgärdsprogram bland elever i år 4 och 6, vilket 

kan tolkas som att elever inte nått upp till målen vid nationella provet i årskurs 5 och därför 

ökar antalet åtgärdsprogram (Asp Onsjö, 2008). Att det upprättas många åtgärdsprogram när 

eleverna börjar i fjärde klass, kanske kan bero på att de inte nått upp till målen för år 3.  

Det är mera vanligt förekommande med åtgärdsprogram i de lägre åldrarna (Asp Onsjö, 

2008). Utifrån detta, är min egen tolkning att det möjligtvis förhåller sig så att rektorer i de 

lägre åldrarna har en större erfarenhet att arbeta med åtgärdsprogram och har kanske därför 

utbildat sin personal i arbetet kring dokumenten. När det gäller elever i de högre åldrarna så 

sjunker antalet åtgärdsprogram markant år 7, sedan sker en liten ökning i år 8 och 9 (Asp 

Onsjö, 2008).  

 

 

7.2.7  Hur rektor hanterar upprättade åtgärdsprogram 

En rektor som läser alla åtgärdsprogram uppfattas som engagerad i arbetet kring elever i 

behov av särskilt stöd. Att dokumentet arkiveras hos rektor ger en viss typ av kontroll och får 

också betydelse för hur personalen skriver texten, det vill säga hur de formulerar sig i texten 

(Asp Onsjö, 2006). Att åtgärdsprogrammets utformning och innehåll diskuteras i arbetslaget 

är en rutin som tillämpas på vissa skolor. Ibland diskuterar klassföreståndaren med special-

pedagog innan åtgärdsprogrammet skrivs fram (Asp Onsjö, 2006). När man skrivit ut 

åtgärdsprogrammet kan det vara bra att låta texten ligga några dagar och kanske be någon 
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annan lärare att läsa innan man skickar det till elev och vårdnadshavare, så att man blir 

uppmärksam på eventuella felaktigheter (Andreasson, 2007).   

 

Att rektor läser alla åtgärdsprogram instämde drygt hälften av rektorerna i de lägre åldrarna 

delvis i. Dessa två kommentarer kan förmodligen stå för det som ”delvis” i det här fallet 

innebär, dvs. antingen betyder det att rektor inte läser precis alla dokument, t ex av tidsbrist, 

eller så betyder det att det finns en viss arbetsfördelning på skolan. Om det t ex finns mer än 

en rektor delar man upp arbetslagen och ansvaret sinsemellan, eller så kan rektor ha delegerat 

ansvaret för att hålla sig à jour med åtgärdsprogrammen t ex till en specialpedagog.  

 
- Inte alltid, men i de flesta fallen. (Rektor, LÅ). 
 
- Eftersom vi är två rektorer har vi delat upp arbetslag och elever. Jag läser de åtgärdsprogram 
som skrivs för de yngre eleverna. (Rektor, LÅ). 

 
 

Bland rektorerna i HÅ-gruppen kan kommentarerna tyda på att anledningen till att svaren 

varierat kan vara att rektor inte alltid har tid att läsa alla åtgärdsprogram eller att det finns en 

viss ansvarsfördelning på skolan som gör att rektor inte behöver läsa alla dokument.  

 
– Instämmer delvis på grund av uppdelat ansvar. 

 
  – Inte alltid genast. 

 
– Det som hanteras inom arbetslaget där man identifierar till exempel att en elev har svårt att 
nå målen i ett ämne, och man hittar lämpliga åtgärder inom laget där läser inte jag. 

                        Har dock koll på ATT det skrivits ett. De som utgör underlag för ytterligare beslut läser jag. 
 

  

Min egen reflektion är att de rektorer som läser alla åtgärdsprogram får en samlad bild av 

vilka behov som finns på skolan för elever i behov av särskilt stöd och kan utifrån det bedöma 

vilka insatser och åtgärder som behöver vidtas. 
 

När det gäller arkivering av åtgärdsprogrammen verkar det mest vanligt förekommande att 

arkivskåpet finns på expeditionen. På vissa skolor ansvarar specialläraren för elevakten.   

En viktig aspekt på att rektor har åtgärdsprogrammen samlade i ett arkiv, är att alla vet var 

dokumenten finns och de kan plockas fram om det behövs. Eftersom rektor har skyldighet att 

se till att det upprättas åtgärdsprogram så är det ett bra sätt att ha kontroll över att det sker. 

Vid en skolinspektion eller anmälan till skolverket är det också fördelar med att ha alla 

dokument samlade i ett centralarkiv.  
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8. Sammanfattning av diskussionsavsnittet  
 

Här följer en sammanfattning av diskussionsavsnittet där jag anknyter till mina 

frågeställningar. 

 

8.1  Vilka rutiner finns vid upprättandet av åtgärdsprogram på kommunens skolor? 

Att det finns tydliga upparbetade rutiner kring rapportering till rektor och att rektor ansvarar 

för att utredningen kommer till stånd anser de flesta rektorerna. Men på vissa skolor verkar 

det pågå ett utvecklingsarbete gällande organisationen kring rapportering till rektor och för-

farandet kring utredning. Det är ansvarig skolledare som kallar till elevvårdskonferens där 

ansvarig person utses. Av resultatet så framgår det att det finns en inarbetad rutin på vissa 

skolor att någon annan än rektor, klassföreståndare/mentor, är ansvarig för upprättandet av 

åtgärdsprogram. Rektorerna för de lägre åldrarna verkar ha mera upparbetade rutiner kring 

hur de ska förfara vid upprättande av åtgärdsprogram. 

 

 

8.2  Vad framgår av åtgärdsprogrammet? 

De flesta rektorer anser att elevens ansvar framgår när ett åtgärdsprogram upprättas. Att 

vårdnadshavarnas syn på sitt barns skolsituation framkommer i dokumentet och att det 

tydliggörs vilket ansvar som läggs på vårdnadshavarna anser rektorerna i LÅ-gruppen, 

förekommer till viss del. För de högre åldrarna framgår det vilket ansvar som läggs på 

vårdnadshavarna. Det är också tydligt i ÅP vilket ansvar skolans personal har. De flesta 

rektorer anser att elevens styrkor framgår i åtgärdsprogrammet men också att elevens 

svårigheter skrivs fram. Det är mest vanligt förekommande att dokumentet är utformat på 

individnivå, och på organisationsnivå till viss del.  Över hälften av respondenterna skriver in 

kortsiktiga mål och i LÅ-gruppen anser drygt hälften av rektorerna att målen är utvärderings-

bara. Även de långsiktiga målen skrivs fram i dokumentet och att de utvärderas instämmer de 

flesta av rektorerna i till viss del. 

 

Att åtgärdsprogram alltid utvärderas anser de flesta i rektorsgruppen för de lägre åldrarna och 

hälften av rektorerna i HÅ-gruppen. I ÅP finns också datum för uppföljningsmöte. När det 

gäller underskrift av dokumenten så visar resultatet att många inte instämmer helt i påståen-

det, vilket kan tyda på att det på vissa skolor inte är alla som skriver under.  
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8.3 Vilka likheter, respektive olikheter finns, i rutiner och upprättandet av 

åtgärdsprogram, beroende på vilket stadium rektor ansvarar för? 

När det gäller elevens delaktighet så visade resultatet att elevens ansvar tydliggörs i 

åtgärdsprogrammet men att elevens syn på sin skolsituation inte var lika vanligt 

förekommande när dokumenten skrevs fram. 

 

Många åtgärdsprogram handlar om insatser som är riktade till den enskilde individen, vilket 

mina resultat visar. Grundförutsättningen är dock att åtgärder på organisations och gruppnivå 

sätts in för att stötta eleven. Detta visar nedanstående citat från rektor i LÅ-gruppen: 

 
– Vid upprättandet söks åtgärder i lärmiljö, organisation och grupp. Det är skolan som ska 

åtgärdas, inte eleven. (Rektor, LÅ).   
 

Att åtgärdsprogrammet beskriver elevens situation på gruppnivå verkar inte vara så vanligt 

förekommande i åtgärdsprogrammen och det råder en viss tveksamhet när det gäller 

utformningen på organisationsnivå.  

 

Att rektor läser alla åtgärdsprogram ansåg rektorerna bland de lägre åldrarna till viss del. Men 

av de egna kommentarerna så framkom det att på en del skolor finns det en ansvarsfördelning 

på grund av rektors tidsbrist att läsa ÅP. På vissa skolor är de två rektorer och de ansvarar då 

för olika åldersgrupper eller också finns det specialpedagog på skolan som läser åtgärds-

programmen. Även om resultatet inte är lika samstämmigt bland rektorerna för de högre 

åldrarna, så har de i sina egna kommentarer angett liknande skäl för att inte hinna med att läsa 

alla dokument och därför har delat ansvar. 

 

Kortsiktiga och långsiktiga mål verkar de flesta skolor skriva men däremot är det tveksamt 

hur målen utvärderas och då blir det svårt att bedöma vilka åtgärder som fungerar. 

Att de planerade åtgärderna utvärderas verkar förekomma i större utsträckning i de lägre 

åldrarna. En viss tveksamhet råder i HÅ-gruppen eftersom hälften av rektorerna instämmer till 

viss del. 

 

Vårdnadshavares delaktighet skiljer sig åt i grupperna. I de lägre åldrarna anser rektorerna att 

vårdnadshavares synpunkter tas tillvara och att deras ansvar framgår. I HÅ-gruppen 
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framkommer föräldrars ansvar men deras syn på sitt barns skolsituation är inte lika vanligt 

förekommande.  

 

Rektors ansvar för att det ska finns en tydlig organisation för arbetet kring ÅP verkar de lägre 

åldrarna ha mer upparbetade rutiner för än vad rektorer i de högre åldrarna har, framför allt 

när det gäller ansvaret för att utredningen genomförs. Följande citat visar på att rutinerna 

skiljer sig åt på skolorna. 

 
– Ansvarig lärare ansvarar tillsammans med specialpedagog att åtgärdsprogram upprättas. 

Det ska finnas och vara utvärderat före det att vi kallar till 
elevvårdskonferens.(Rektor,HÅ).  

 
– Vi fick god kritik från Skolverket när det gäller åtgärdsprogram, så jag känner mig nöjd 

med det arbete skolan gör.(Rektor,LÅ).  
 

 

När det gäller personalens fortbildning kring ÅP anser rektorerna som ansvarar för de lägre 

åldrarna att deras personal fått utbildning i hur man arbetar med åtgärdsprogram. Dock är 

resultatet svårt att tolka eftersom hälften instämmer till viss del. I HÅ-gruppen verkar det inte 

som arbetet kring dokumenten framskridit lika långt och att man inte har lika stor vana att 

arbeta med åtgärdsprogram. Av de egna kommentarerna framkommer det att det finns en vilja 

och medvetenhet att förbättra arbetet kring åtgärdsprogram och att det pågår ett arbete i 

kommunen för att utbilda skolans personal kring arbetet med ÅP. 
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9. Avslutande kommentarer och förslag till ytterligare studier 
 
Jag anser att det framkommer i resultatet att det finns en vilja bland de rektorer som besvarat 

min enkät att förbättra arbetet med rutiner kring innehåll och utformning av åtgärdsprogram. 

Det kan tolkas som att de tagit till sig kommunens uppdragsplan, där det klart framgår att 

arbetet kring åtgärdsprogram måste utvecklas och att flera rektorer nämner att det pågår ett 

utvecklingsarbete i kommunens kring åtgärdsprogram. Detta, liksom att Skolinspektionen och 

kommunrevisionen haft synpunkter på uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram, bidrar 

förhoppningsvis till en medvetenhet hos rektorerna att förbättra rutinerna kring 

åtgärdsprogram. 

 

Jag har fått vetskap om att min enkät diskuterats på ett rektorsmöte, det gällde då fördelar med 

att ha läst alla åtgärdsprogram. Efter den diskussionen har jag träffat en rektor som bestämt 

sig för att det ska finnas en ruta på åtgärdsprogrammet, där rektor skriver sin signatur, vilket 

betyder att han/hon tagit del av åtgärdsprogrammet.  

 

Jag har för avsikt att delge min undersökning till de rektorer som jag skickade ut enkäten till 

och min förhoppning är att det kan väcka fortsatta tankar och diskussioner kring arbetet med 

åtgärdsprogram. Jag vill avsluta med ett citat av Bell (2006) som jag tycker stämmer väl 

överens med vad jag kommit fram till i min undersökning och vilken effekt jag önskar att den 

ska få för den som läser den. 

 
Under ett begränsat projekt är det inte troligt att man kan skapa grund för generaliseringar, men 
resultatet kan bli utgångspunkt för andra reflektioner (det vill säga att man kan relatera resultatet 
till en konkret verklighet). (Bell 2006. sid.204). 
      

 

9.1  Förslag till ytterligare studier 

En intressant frågeställning att forska vidare på vore att, inom något år, följa upp det arbete 

som sker i undersökt kommun kring åtgärdsprogram.  Detta för att se om fortbildning och de 

riktlinjer kommunen arbetat fram resulterat i bättre underlag vid arbetet med åtgärdsprogram. 

Jag skulle då välja att göra djupintervjuer med ett antal av de respondenter som deltagit i min 

studie. Delar av resultatet från min enkät skulle då utgöra grunden till frågeställningarna.     
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Bilaga 1 

 
Enkät 

 

 Påstående 1. Vår skola har rutiner för hur personalen rapporterar till mig när det är  

 aktuellt att bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. 

 

Påstående 2. Om behovet av särskilt stöd finns, ansvarar jag (rektor) för att utredningen 

genomförs. 

     

Påstående 3. Ansvarig skolledare kallar till elevvårdskonferens. 
 
 

Påstående 4. På elevvårdskonferensen utses den person som ansvarar för åtgärdsprogrammet. 

 

Påstående 5. Vad ansvaret innebär framgår tydligt i en skriftlig arbetsbeskrivning som  

finns på vår skola                  .                  

 

Påstående 6.  I vår skolas åtgärdsprogram framgår tydligt hur eleven ser på sin situation.             

 

Påstående 7.  I åtgärdsprogrammet framgår vårdnadshavarnas syn på sitt barns situation. 

                                   

Påstående 8. I åtgärdsprogrammet framgår elevens styrkor. 

 

Påstående 9. I åtgärdsprogrammet framgår elevens svagheter.                             

 

Påstående 10.    Åtgärdsprogrammet har tydliga kortsiktiga mål.  

                      

Påstående 11.    Åtgärdsprogrammets kortsiktiga mål är utvärderingsbara. 
 

Påstående 12.  Åtgärdsprogrammet har tydliga långsiktiga mål                                                                         

 

Påstående 13.  Åtgärdsprogrammets långsiktiga mål är utvärderingsbara.  
 



Påstående 14. Åtgärdsprogrammet är utformat på individnivå.                                 

 

Påstående 15.  Åtgärdsprogrammet är utformat på gruppnivå. 

 

Påstående 16. Åtgärdsprogrammet är utformat på organisationsnivå. 
 

 
Påstående 17. I åtgärdsprogrammet framgår det tydligt vad som är elevens ansvar.                                          

 
 

Påstående 18. I åtgärdsprogrammet framgår det tydligt vad som är vårdnadshavarnas ansvar.                        

 

Påstående 19. I åtgärdsprogrammet framgår det tydligt berörd skolpersonals ansvar. 

                 

Påstående 20. I åtgärdsprogrammet finns datum för uppföljningsmöte. 

 

Påstående 21. Vår skola utvärderar alltid åtgärdsprogram.                                    
 

 

Påstående 22.   Alla berörda skriver under åtgärdsprogrammet (rektor, lärare, elev, 

vårdnadshavare). 

                  

Påstående 23.  Min personal har fått utbildning i hur man skriver åtgärdsprogram.   

 

Påstående 24. Jag läser alla åtgärdsprogram som upprättas på min skola. 

                                   
 
                              
Påstående 25. Alla åtgärdsprogram arkiveras hos mig.          

 

 



Bilaga 2 
 
 
Hej! 
Jag heter Agnetha Edström Persson och arbetar som lärare i en kommungemensam grupp för 
ADHD-elever i åldern 13-16 år. Vår verksamhet finns sedan hösten-2008 på Xskolan i 
xxxxxx. Jag läser också Magisterprogrammet i pedagogik, för verksamma lärare, vid 
Linköpings universitet.  
Under hösten-08 har jag påbörjat mitt arbete med en C-D-uppsats. Det ämne jag valt att skriva 
om är åtgärdsprogram och det är därför jag vänder mig till Er rektorer i xxxxxx kommun, med 
förhoppning att ni tar Er tid att svara på min enkät. Jag tycker att det är ett angeläget ämne 
eftersom det i kommunen pågår ett arbete med olika aktiviteter kring åtgärdsprogram.  
Syftet med enkäten är att jag vill undersöka rektors syn på arbetet med åtgärdsprogram. 
Enkäten tar ungefär tio minuter att besvara och består av frågor med fasta svarsalternativ, där 
du instämmer i ett påstående. 
 Jag är medveten om den stora arbetsbörda som ni rektorer har men det skulle betyda mycket 
för mitt fortsatta uppsatsarbete om du tog dig tid att besvara enkäten. 
Jag har varit i kontakt med xxxxxxxxxxxx på Utbildningskontoret och fått godkännande att 
använda mig av EDU-mailen. Min förhoppning är att du kan maila svaren till mig inom en 
snar framtid eller skicka enkäten med internposten.  
Om du väljer att maila enkäten till mig måste du spara ned dokumentet, fylla i enkäten och 
bifoga filen i mailet till mig.  
Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Om Du har frågor angående enkäten kan du 
maila mig:  
 
Du kan också ringa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Än en gång tackar jag för att Du tar dig tid att svara på enkäten. 
 
 
Agnetha Edström Persson 




