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Denna kvalitativa textanalys tar fram och analyserar de uttryck som lärarna skriver i 

åtgärdsprogrammen kopplade till individen eller omgivningen. Syftet är att undersöka vad 

läraren skriver ifråga om vem som är den s k problembäraren i varje ärende och hur 

åtgärderna utformas efter detta. 

En skola för alla är ett uttryck som myntades redan år 1980 och innebär att alla elever har rätt 

till likvärdig utbildning efter individuella behov och förutsättningar. Detta uttryck innebär 

också att skolan inte ska försöka anpassa eleven efter omgivningen utan istället anpassa 

omgivningen efter eleven. Tidigare forskning visar på att det varit för stort fokus på individen 

i arbetet med åtgärdsprogrammen. 

Vi valde textanalysen som metod eftersom vi var intresserade av att se vad läraren skrev. Vi 

samlade in tio åtgärdsprogram från tre enheter och tolkade uttrycken läraren använde i 

dokumenten. Ifrån den tidigare forskningen har vi lyft fram vikten av att se till helheten, både 

individ och omgivning, och också de faktorer som är gynnsamma för lärandet såsom 

kommunikation, elevinflytande, elevnära undervisning och inkludering.  

Vårt resultat visade på ett övervägande individfokus i de åtgärdsprogram vi studerat. Elevens 

eget ansvar är stort och många gånger är åtgärderna uteslutande på individnivå helt utan att 

hänsyn tagits till omliggande faktorer. Dock finns små tendenser till utveckling mot ett större 

fokus på den kontext eleven befinner sig i då vi i enstaka fall kunnat hitta uttryck för att 

läraren har insikt i omgivningens påverkan. 

 

Nyckelord: individ, omgivning, färdighetsträning, inkludering, undervisning, kommunikation, 

elevinflytande. 
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1. Inledning 

Problembäraren - en textanalys av 10 åtgärdsprogram handlar om visionen om en skola för 

alla elever. I lärares dokumentation av elevers svårigheter och åtgärder för dessa svårigheter,  

s k åtgärdsprogram, vill vi undersöka var läraren lägger sitt fokus - är det på eleven eller hos 

omgivningen? Vem har ansvaret att förändra situationen hos en elev i behov av särskilt stöd?  

 

Vi hävdar att vår roll som lärare i undervisningen alltid måste reflekteras kring och utvecklas 

både enskilt och tillsammans med framtida kollegor för att vi ska uppnå den mest optimala 

lärmiljön för varje elev i en skola för alla. Vi har i vårt arbete valt att koncentrera oss på 

åtgärdsprogrammens dokumentation och undersöka var läraren lägger sitt fokus, är det på 

individen eller hos omgivningen? Ett åtgärdsprogram är ett dokument som upprättas för de 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Åtgärdsprogrammet upprättas tillsammans 

med berörd elev och hennes vårdnadshavare och innehåller behovsformulering och åtgärder.  

 

Vi är två studenter från lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vår resa mot att bli lärare 

i grundskolans tidigare årskurser påbörjade vi vårterminen 2010 och våra examina kommer vi 

att erhålla under 2013 och 2014. Vår uppsats tema är att arbeta med både individfokus och 

omgivningens påverkan i dokumentationen av åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att inte 

fastna i att eleven ska ändras på eller att eleven har eventuella svårigheter i 

inlärningssituationen utan att våga lyfta blicken och vända den mot oss själva som lärare och 

mot omgivningen. Detta är inställningen som vi anser borde prägla varje person som väljer att 

utbilda sig inom det pedagogiska området.  

 

Problemområde 

Persson (2007, s. 141) samt Nilholm (2012, s. 67-68) tar upp att fokus i åtgärdsprogrammen 

ofta tenderar att ligga på individnivå, dvs att eleven själv ska förbättra sina resultat genom 

olika prestationer, och att lärare i skolan inte tar hänsyn till att omgivande faktorer, såsom 

klimatet i klassrummet eller undervisningens utformning, ofta behöver anpassas för att eleven 

ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och uppnå målen. Skolverkets kartläggning av 

åtgärdsprogram från 2003 visar på samma resultat. Även Ahlberg (2001, s. 21) påtalar vikten 
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av att se arbetet med elever i behov av särskilt stöd som ett lagarbete där gruppen och 

organisationen är viktiga delar. 

När vi själva varit ute i skolans verksamheter har vi också uppmärksammat att det relativt ofta 

förs ett övervägande individresonemang som inte alltför sällan mynnar ut i en s k 

kompensatorisk åtgärd, dvs att försöka “kompensera och rätta till” det läraren uppfattar som 

elevens svårigheter. Detta sker till stor del genom färdighetsträning som t ex extra matematik 

eller extra engelska. I en del av dessa fall har vi kunnat se att det funnits en mängd andra 

möjligheter att kunna optimera lärandet genom, t ex att titta på den lärmiljö som eleven vistas 

i och genom att låta observera berörda lärare som sedan fått reflektera över sin egen roll och 

påverkan.  

I läroplanen (Skolverket, 2011, s. 8) står också att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och kan därför aldrig utformas lika för alla.   

 

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka och tolka var läraren lägger sitt fokus i 

åtgärdsprogrammet;  är det på individen eller hos omgivningen? Vi vill undersöka om 

åtgärderna är kopplade enbart till eleven eller om hänsyn har tagits till eventuell påverkan från 

omgivningen.  

 

Preciserad frågeställning 

Är problematiken som föranleder åtgärdsprogrammet och de åtgärder som sätts in kopplade 

till individ eller omgivningsfaktorer? 

 

2. Tidigare forskning 

Uppsatsens viktiga begrepp ”individ” och ”omgivning” syftar på den enskilda eleven och 

hennes ansvar respektive de omgivande faktorer som eventuellt påverkar eleven i hennes 

lärande.  

Vi har valt att ta del av nedanstående litteratur och forskning då den på olika sätt anknyter till 

vår frågeställning. Begreppet ”en skola för alla” är betydelsefullt i denna uppsats för att det är 
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utgångspunkten i skolans uppdrag och innebär att skolan måste arbeta både med eleverna och 

omgivningen för att kunna möta varje elev. Vidare har vi i forskningen också tagit del av de 

faktorer som är viktiga för lärandet. Dessa faktorer styrker att det är viktigt att läraren även 

arbetar med det som påverkar eleven runtomkring och inte enbart fokuserar på individen. 

När vi talar om framgångsfaktorer som gynnar elevers lärande så har vi även tagit vårt 

avstamp i Vygotskijs teorier om lärandet (Strandberg, 2009, s. 10, 21 ff., 149 ff.) som ett 

sociokulturellt fenomen. Vygotskij framhäver att individens lärande först sker när hon 

kommunicerar med andra och för detta krävs att det finns lärmiljöer i skolan som på olika sätt 

erbjuder möten för kommunikation. Vygotskij menar vidare att vi lär hela tiden och att vi har 

en s k proximal utvecklingszon där vi stöttas av någon annan i vårt övande för att så 

småningom själva behärska en kunskap eller förmåga. Våra tankar kring detta är att för att 

hitta varje elevs proximala utvecklingszon måste jag som lärare lära känna mina elever och 

veta vars och ens nivå och förmåga. Utifrån detta måste läraren också, i vårt resonemang 

kring omgivande faktorer, vara väl medveten om vad detta betyder hos varje elev för att 

kunna stötta lärandet.  

 

2.1 Individ 

Individbegreppet handlar om den enskilde eleven och vad hon måste göra för att uppnå de 

kunskapsmål som finns och ligga på samma nivå som övriga elever. Utifrån tidigare forskning 

och utifrån vår egen erfarenhet från verksamheten har vi sett att färdighetsträning och 

exkludering av eleven är de två mest frekventa fenomenen kopplade till arbetet med 

åtgärdsprogram. Färdighetsträning och exkludering är åtgärder som inte ligger i linje med 

uttrycket ”en skola för alla” och dessa behöver därför ha en mindre framträdande roll i 

åtgärdsprogrammen. Vi har i vårt arbete valt att ställa individbegreppet mot 

omgivningsbegreppet då vi tolkar dessa som varandras motsatser. 

2.1.1  Individuell färdighetsträning 

Arbetet med att möta alla elevers behov skiftar från skola till skola. Fortfarande är det dock, 

enligt tidigare forskning, vanligast att de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen får 

färdighetsträna dvs göra mer av samma sort för att försöka nå upp till samma kunskapsnivå 

som sina klasskamrater. 
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I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 8) står det att en likvärdig utbildning inte ska innebära att 

undervisningen utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 

nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

 

Vårt intresse för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd och vad skolan gör för 

dessa elever har stärkts under perioderna av verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för 

grundlärarutbildningen. Vi har mött lärare som ständigt brottats med att uppnå visionen en 

skola för alla och att möta alla elever. Att arbeta för att varje elev ska komma till sin rätt och 

utvecklas efter sina förutsättningar är ett krav som ingår i skolans uppdrag. Detta innebär att 

undervisningen ständigt måste anpassas efter hur elevens behov ser ut för att hon ska uppnå 

målen. Många gånger, upplevde vi, är det den berörda eleven som på egen hand får arbeta 

med de kunskapsluckor som finns genom att få extra matematik eller extra engelska för att 

“hinna ikapp”. 

 

Åtgärdsprogrammet är det instrument i vilket lärarna ska dokumentera vilka stödinsatser som 

ska sättas in för eleven. Behoven och de påföljande insatserna ska betraktas ur tre perspektiv: 

individnivå, gruppnivå samt skolnivå (Barn- & ungdomsförvaltningen Halmstad, 2011). I 

Skolverkets Allmänna råd (2008) om åtgärdsprogram står det att läraren inte ska se på elevens 

behov som om det är eleven som är ett problem utan istället fokusera på de omgivande 

faktorerna och hur dessa påverkar och försätter eleven i svårigheter. I SIA-utredningen från 

1974 nämns åtgärdsprogram för första gången, men redan före detta fanns olika slags 

dokumentation för elever i behov av särskilt stöd. Även dessa planer tenderade att ha ett 

övervägande individperspektiv där åtgärderna till stor del handlade om att “bota elever med 

problem” genom färdighetsträning. Detta arbete har dock inte lett fram till önskvärda resultat 

(Ahlberg, 2001, s. 10). 

 SIA-utredningen tog fasta på att orsakerna till elevens svårigheter borde sökas i 

undervisningsmiljön. Det är skolans miljö som ska utvecklas och åtgärdas för att stimulera 

eleven (Persson, 2007, s. 140). 
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2.1.2 Exkludering 

Exkludering innebär att eleven skiljs ifrån gruppen och får lämna klassrummet. Alternativ till 

klassrumsundervisningen är t ex att arbeta enskilt med resursperson eller specialpedagog. 

Idealet vore om läraren anpassar undervisningen på ett sådant sätt att varje elevs behov 

tillgodoses, men målen som skolans regelverk satt upp begränsar läraren eftersom alla elever 

ska klara samma mål under samma tidsperiod (Persson, 2007, s. 85).  

Den vanliga undervisningens kvalitet är väsentlig för att undvika att elever hamnar i 

svårigheter och därmed måste skolan arbeta förebyggande. Elever i behov av särskilt stöd 

skulle kanske ha klarat sig i klassrummet om undervisningen gestaltats annorlunda och för att 

kunna utveckla verksamheten måste skolan därför, enligt Nilholm, problematisera och 

utvärdera sig själv oftare (Nilholm, 2012, s. 109). 

 

2.2 Omgivning 

Begreppet omgivning innebär åtgärder som läraren använder sig av i undervisningen. Det 

handlar om att alla elever ska vara en del av kontexten och ha inflytande över sitt eget 

lärande. Omgivningsfaktorerna kan uppfattas som individuella, exempelvis elevnära 

undervisning, men ska tolkas som insatser som görs för att berörd elev ska kunna ta del av 

undervisningen tillsammans med övriga klasskamrater. Det är också läraren som har ansvaret 

för att skapa en intressant undervisning och arbeta mot en skola för alla. 

2.2.1  Gemensam undervisning 

När vi i vår studie talar om undervisning avser vi områden som elevnära undervisning, 

kommunikation mellan läraren och eleven samt elevinflytande dvs att eleven ges möjlighet att 

påverka och vara medbestämmande i förhållande till sin egen utbildning.  

I lärarens uppdrag ligger att utforma undervisningen så att den blir meningsfull och intressant 

för eleven. Det handlar också om att sätta undervisningen i ett sammanhang och göra den 

vardagsnära vilket gynnar elevens lärande. 

I sin forskningsstudie om matematiken i vardagslivet visar Ahlberg (2001, s. 9, 49 ff) på 

arbetssätt som gynnar elevens lust att lära och på så sätt också hennes förmåga att ta till sig 

kunskap. Genom att läraren knyter an till elevens egen erfarenhetsvärld, i form av t ex ett 

fritidsintresse, så ökar intresset för uppgiften och eleven kan lära genom att koppling görs till 
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det som är bekant och erfarenhetsbaserat för henne (Ahlberg, 2001, s 9-10). Så som vi tolkar 

det skulle detta i undervisningssammanhang kunna utgöras av projektarbeten som är knutna 

till vardagsproblematik eller händelser som sker i elevens närmiljö. Här kan också de 

ämnesövergripande studierna vara ett bra instrument då dessa belyser uppgifter ur mer än ett 

perspektiv vilket är att jämföra med hur allt hänger samman ute i samhället. Ute i samhället 

figurerar ju sällan t ex matematiken för sig skiljd från någon reell situation. 

 

Enligt Hattie (2009, s108 ff) är det läraren och det läraren gör som är en av de främsta 

framgångsfaktorerna för hur elevers studieresultat ser ut. Hatties forskningsrapport, Visible 

learning , är en rapport om vilka faktorer som påverkar lärandet hos eleven och därmed också 

studieresultatet. Rapporten har översatts och sammanfattats av Sveriges kommuner och 

landsting och det är denna översättning vi använder oss av i vår studie. Undersökningen är 

den största i sitt slag utifrån att empirin är inhämtad från en betydande mängd informanter. I 

studien presenterar Hattie många variabler ur många olika aspekter men vi har för vårt fokus 

valt att belysa just hans resultat och resonemang kring undervisning. Hattie anser att själva 

uttrycket ”läraren gör skillnad” kan vara missvisande. Han menar att när man uttrycker sig så 

är det av största vikt att man fokuserar på vad det är mellan olika lärare som gör störst 

skillnad. För att utbildningen ska vara av god kvalitet menar Hattie att läraren måste veta 

varför hon gör som hon gör, varför hon gör de val i arbetet hon gör. Läraren måste också vara 

tydlig och ha förmågan att kommunicera målen och kunskapskraven till eleverna då 

vetskapen och förståelsen för detta gynnar lärandet.  

En viktig faktor i detta är också att läraren ger meningsfull feedback till eleven i hennes 

lärande, s k formativ bedömning. I den formativa bedömningen finns alltid ett återkopplande 

och ett framåtsträvande avsnitt vilket gör att eleven vet vart hon är på väg i sin 

kunskapsutveckling och på vilket sätt hon ska nå målet. 

 

Läraren ska inneha ledarskapet i klassrummet, hon ska fatta beslut om hur målen ska nås vad 

gäller lärandemål, sociala mål och demokratiska mål. Fattar inte läraren beslut om detta begår 

hon tjänstefel. Nilholm (2012, s. 123) kallar det ”illegitim makt”. Självklart ska även elever 

och föräldrar ha inflytande. Nilholm menar att läraren kränker eleven om hon inte ger henne 

möjlighet att ha inflytande över sitt eget lärande och sina studiemål. Elevinflytandet i skolan 
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innebär att eleven är med och påverkar och planerar både sin egen studieplan och 

undervisningens utformning.  

2.2.2 Inkludering 

Inkludering i klassrummet innebär att eleven är kvar i gruppen och att undervisningen 

utformas så att hon kan följa den och bli delaktig på samma villkor som sina klasskamrater. 

Goda relationer är förutsättningen för att läraren ska lära känna sina elever och på så sätt få 

kunskap om elevernas olika sätt att ta till sig kunskap och deras olika intressen (Hattie, 2009, 

s. 108 ff). Med hjälp av den insikten kan läraren sen ge eleven olika strategier för att gynna 

lärprocessen – lärarens engagemang och delaktighet i processen är en viktig bekräftelse som 

stärker elevens utveckling. När läraren skaffat sig kunskap om respektive elev kan läraren 

också anpassa undervisningen och skapa olika lärmiljöer och erbjuda olika former av 

redovisning av kunskap utifrån elevernas behov, t ex muntligt, skriftligt eller något estetiskt 

uttryckssätt. 

I sin forskning säger Ahlberg (2001, s. 146, 161) att det är en ”pedagogisk utmaning” att möta 

alla elevers olikheter och att den didaktiska kompetensen hos lärarna är en betydande bas för 

att hantera dessa olikheter. Det visade sig framgångsrikt när läraren i sitt arbete med 

åtgärdsprogram fick syn på sin egen roll och sin egen undervisning och på så sätt själv och 

tillsammans med andra kunde reflektera och utveckla verksamheten för att bättre kunna möta 

elevernas behov och gynna deras lärande. I uppdraget att arbeta med att skapa en skola för 

alla är inkludering ett centralt begrepp. I sin forskning om åtgärdsprogram har även Asp-

Onsjö (2006) belyst inkluderingsbegreppet genom att se på det ur tre olika aspekter; Den 

rumsliga – finns eleven i samma rum som sina klasskamrater? Den sociala – är eleven 

delaktig i sociala sammanhang? Den didaktiska aspekten – är de didaktiska förutsättningarna 

anpassade efter elevens särskilda behov? Inom det didaktiska perspektivet i 

inkluderingsbegreppet handlar det om att förutsättningarna för elevens lärande är anpassade 

för varje individ. Det handlar också om att läraren använder sig av olika arbetssätt i sin 

undervisning och att materialet är varierat för att kunna passa de olika lärstilarna som finns 

bland eleverna (Asp-Onsjö 2006). 
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2.3 En skola för alla 

En skola för alla är ett begrepp som blev synligt år 1980 när Lgr 80 infördes. Det innebär att 

den svenska obligatoriska skolan ska vara en skola som erbjuder alla barn och ungdomar en 

individuellt anpassad utbildning efter varje individs förutsättningar. Skolan ska också sträva 

mot en hög grad av delaktighet, inkludering och integrering för varje elev (Skolöverstyrelsen, 

1980/Skolverket.se). 

I FN:s barnkonvention (1989, art. 28 och 29) står det att varje barn har rätt till en gratis 

utbildning på grundskolenivå och att “undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla 

möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.”  I Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 1997) är det även fastslaget att genom att man erkänner barns behov av särskilt 

stöd så underlättas också arbetet med att utveckla skolor vilka ska vara till för alla elever för 

att stötta dem i deras lärande samt möta deras individuella behov. 

I Skollagens (SFS 2010:800) inledande kapitel står det att “i utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt.” (1 kap 4 §).  

Historien talar om, som vi tidigare nämnt, att problemet har ålagts den enskilda individen. 

Även idag förefaller det vara så, trots att intentionen med ”en skola för alla” nu ska prägla 

verksamheten. Ett åtgärdsprogram riktar sig till den enskilda individen och det är därför lätt 

att tänka vad eleven ska göra för att förbättra sina resultat. Detta synsätt är otroligt svårt att 

bryta, det är ”djupt liggande tankestrukturer” hos lärare (Nilholm, 2012, s. 71). 

Vi tycker att det skulle vara spännande att se hur det blir om fler lärare beaktar och behandlar 

miljön och skolan i sin helhet men inte istället, utan också. Det är betydelsefullt för alla elever 

att ha enskilda mål och vara ansvariga för dessa.  

Poängen är att vi aldrig ska analysera elevers problem utan att också problematisera skolans 

ansvar (Nilholm, 2012, s. 69). 
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3. Metod 

Valet av metod ska ha en koppling till forskningsproblemet. Vi har därför valt att använda oss 

av textanalysen.  

Metoden är användbar på texter som läroplaner, kursplaner, lokala arbetsplaner eller andra 

dokument som finns i skolan och i vårt arbete är detta dokument texterna i 

åtgärdsprogrammen (Stukát, 2011, s. 41). Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka 

vårt resultat. Eftersom vi varken känner lärarna eller vet vilka lärarna är som skriver 

åtgärdsprogrammen, så studerar vi varje enskilt dokument likadant. Här spelar det inte heller 

någon roll vad eleven är i för svårigheter då vi endast fokuserar på det läraren uttrycker och 

tolkningen av detta. 

För att verkligen säkerställa att vi mäter det vi vill mäta, undersökningens validitet, är det 

viktigt att vi återkopplar till vår studies syfte i varje enskilt åtgärdsprogram. Genom att 

använda oss av vår frågeställning på exakt samma sätt i varje tolkning och analys ökar vi 

reliabiliteten i vår undersökning.   

Vi ska undersöka dokumentationen i åtgärdsprogrammen och där specifikt vad läraren skriver 

kring individen och omgivningen. För att få syn på vad läraren uttrycker om anpassningen av 

undervisningen diskuterade vi först att använda intervju som den självklara metoden. Utifrån 

de undersökningar och utvärderingar som finns kring åtgärdsprogram och vilket fokus som 

styr dessa åtgärdsprogram (individfokus), så var vi osäkra på om vi skulle få svar på vår 

aktuella fråga på rätt sätt. Risken skulle kunna vara att svaren mer skulle innehålla den 

önskade situationen istället för den faktiska verkligheten. Enligt Allmänna råden för Arbetet 

med åtgärdsprogram (2008, s. 16) och i Skolverkets kartläggning av åtgärdsprogram (2003, s. 

86) bör fokus på individen som problembärare snarare flyttas till nivån som innehåller de 

omliggande påverkansfaktorerna såsom bl a lärarens roll och påverkan. Just det specifika 

förhållningssättet, att anpassa skolans verksamhet och undervisning till eleven och inte 

tvärtom är framträdande både i styrdokument och i den litteratur vi tagit del av, som det sätt 

som ska råda.  

Vad det gäller de forskningsetiska frågorna har vi tagit hänsyn till känsligheten i materialet 

och hanterat dokumenten respektfullt. Åtgärdsprogrammen har också varit avidentifierade 

vilket inneburit att vi inte har kunnat härleda innehållet till specifik individ. Vi har även gjort 
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bedömningen att vi inte behövde begära in samtycke från elev eller vårdnadshavare för att få 

tillgång till materialet då personuppgifter varit sekretessbelagda.     

 

3.1 Urval 

De flesta studier är resultat av stickprov och för att kunna bedöma tillförlitligheten måste man 

veta hur undersökningsgruppen valts ut (Stukát, 2009, s. 61). 

Vi har valt att göra ett bekvämlighetsurval då detta är ett tidsbegränsat arbete. 

Bekvämlighetsurval innebär att materialet är inhämtat från enheter som har varit 

lättillgängliga. Svagheten med ett bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera 

resultatet.   

Då vi tidigt i vårt arbete fick tillgång till det policydokument som fungerar som en hjälp när 

läraren utarbetar åtgärdsprogram i Halmstad har vi valt att göra urvalet på tre enheter i 

Halmstad kommun. Vi har valt tre enheter därför att vi ville begränsa antalet åtgärdsprogram 

samtidigt som vi ville ha ett användbart underlag för analys. De tre enheterna har vi valt 

utifrån att vi i vår egen utbildning har haft återkommande kontakter med lärare och annan 

personal som arbetar eller har arbetat på dessa. Då materialet och ämnet är av känslig karaktär 

ville vi med hjälp av dessa kontakter försöka få en garanti för vår egen seriositet. Från de tre 

enheterna har vi samlat in sammanlagt tio åtgärdsprogram och ville på så sätt försöka öka 

chanserna till variation i svaren. Dessa dokument samlade vi in slumpmässigt i årskurserna 

fyra, fem och sex. Valet av slumpmässigt urval grundade vi på vårt syfte där frågan ”vad 

skriver läraren” är central. Vår avsikt var inte att jämföra åtgärdsprogrammen inbördes utan 

endast att få svar på vår frågeställning. Svagheten med att välja ett begränsat urval var att vi 

inte kunde generalisera vårt resultat. Detta var dock inte heller vårt syfte med studien. Enligt 

Stukát (2009, s. 61) är ett begränsat urval lämpligt och korrekt om avsikten med studien är att 

tolka och förstå det enskilda fallet istället för att beskriva, förklara och generalisera resultatet. 

Ytterligare en svaghet med ett slumpmässigt urval var att vi riskerade att enbart få 

åtgärdsprogram med elever i en viss typ av svårigheter, elever från en viss årskurs eller att vi 

får en överrepresentation av t ex pojkar med åtgärdsprogram. Detta har vi dock valt att inte ta 

hänsyn till då vårt syfte inte var att jämföra och konstatera skillnader mellan dessa olika 

aspekter utifrån vad läraren skriver i åtgärdsprogrammet. Hade en sådan variabel som kön 
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varit viktigt för undersökningen hade vi behövt se till så att urvalets könsfördelning speglade 

hela populationen (Stukát, 2009, s. 64).  

 

3.2 Material 

Med hjälp av detta exempel på åtgärdsprogram visar vi vilka avsnitt som är intressanta för oss 

samt hur vår analys av detta kan se ut. Exempel på ett åtgärdsprogram, se nästa sida: 
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Åtgärdsprogram 

Skollagen 3 kap 9 § 

Del 1 – Upprättat åtgärdsprogram 
Personuppgifter   

Elevens namn                                                        Elevens personnummer 

x                                                                                x 

Skola & elevens klass                                            Datum 

x              Åk 5                                                          x 

Vårdnadshavarnas namn                                     Ansvarig lärare 

x                                                                                x 

Närvarande vid mötet                                           Rektor 

x                                                                                x 

 

Elevens behov som framkommit i utredningen (enligt 3 kap 8 §) 

NN behöver stöd i att utveckla sin läsförståelse.              

 

Långsiktigt mål relaterat till läroplanens inkl. kursplanernas mål 

Utveckla en lässtrategi som fungerar för NN. 

 

Kortsiktigt mål relaterat till läroplanens inkl. kursplanernas mål 

Åtgärd på skolnivå            Ansvarig på skolan             Datum för uppföljning/ 

Läsförtåelseprogram                                                         utvärdering 

till datorn inköpes.                                                                                                                      
 

Åtgärd på gruppnivå         Ansvarig på skolan             Datum för uppföljning/ 

Klassen delas in i mindre                                                   utvärdering      
grupper två gånger i veckan,                                                                                                   

där samma skönlitterära 

texter diskuteras med 
hjälp av frågor.              

 

Åtgärd på individnivå        Ansvarig på skolan              Datum för uppföljning/ 
NN får ett fråge-                                                                  utvärdering 

formulär efter varje  

kapitel NN läst.  
 

 

Vår förhoppning är att vi ska hitta formuleringar som ger oss möjlighet att analysera 

dokumentet utifrån vår frågeställning. Det vi kan få syn på i detta dokument är lärarens 

förslag på att dela in klassen i mindre grupper där samtal kring texter blir centralt. Detta 

skulle kunna visa på att läraren arbetar med de omliggande faktorerna och inte särskiljer den 

berörda eleven för färdighetsträning.   
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3.3 Genomförande 

Vi valde att ta del av 10 åtgärdsprogram från totalt tre enheter i Halmstad kommun. Det var 

specialpedagogen och läraren på respektive enhet som var de som tog fram och 

avidentifierade materialet. Vi valde textanalys som metod. Det var ett bra sätt att kunna få syn 

på vad läraren uttryckte och också en bra metod för att kunna tolka och analysera innebörden i 

det dokumenterade utifrån vår egen frågeställning och vårt syfte med arbetet. När vi hade 

samlat in dokumentationen valde vi att analysera innehållet i åtgärdsprogrammen och i 

analysen återge exempel från dokumentationen som belyste vår resonemang.  

Vid varje analys har vi noga återkopplat till vårt syfte och vår frågeställning för att kunna 

säkerställa reliabiliteten i undersökningen. 

Två av enheterna vi fått material ifrån är intresserade av att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

 

4. Resultat och analys 

Vi har valt att redovisa vårt resultat och vår analys i ett gemensamt avsnitt. Vi analyserar det 

vi har sett i form av lärarens uttryck och ger i anslutning till denna analys exempel från vårt 

material på det vi funnit i vår undersökning. 

 

 

4.1 Individ 

Nedanstående utdrag visar på åtgärder där individen har det övervägande ansvaret för att nå 

kunskapsmålen. Innehållet i citaten uttrycker fokus på att eleven måste anpassa sig och sina 

behov för att kunna ta del av den gemensamma undervisningen.   

   

4.1.1 Individuell färdighetsträning 

Åtgärdsprogrammen vi tagit del av innehåller individbaserade åtgärder som har ett 

kompensatoriskt syfte såsom vi tolkar uttrycken. De berörda eleverna “erbjuds” att träna sina 

förmågor enskilt eller i små undervisningsgrupper för att komma ikapp i kunskapsnivå.  
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Följande två exempel visar på ovanstående analys: 

 

NN erbjuds att gå tillbaka till den ordinarie svenskagruppen, men då måste han lova att istället 

alltid gå på läxhjälpen på torsdagarna och arbeta med svenskauppgifter, framförallt med 

läsförståelse. Detta bestämde vi d. 12/4. NN får hjälp i liten grupp hos X. 

 

NN går i liten stödgrupp i en, ma och sv där han får extra hjälp. NN erbjuds att jobba med 

engelskan även på b-språket. NN erbjuds jobba med matten även på elevens val.  NN erbjuds att få 

läxhjälp varje torsdag 15-17 i sal B12. 

 

Enligt Ahlberg (2001, s. 10) har arbetet med att färdighetsträna och låta eleven göra mer av 

samma sort för att försöka nå upp till samma kunskapsnivå som sina klasskamrater, inte lett 

fram till önskvärda resultat.  

Redan SIA-utredningen 1974 tog fasta på att orsakerna till elevens svårigheter borde sökas i 

undervisningsmiljön. Det är skolans miljö som ska utvecklas och åtgärdas för att stimulera 

eleven (Persson, 2007, s. 139). 

Vi menar också att åtgärden att låta eleven enbart färdighetsträna kan ha en negativ inverkan 

då eleven kan tappa ytterligare motivation genom att uppleva att repetitionerna blir tråkiga. 

Detta skulle med största sannolikhet också kunna påverka lärandet i en negativ riktning. I 

exemplet ovan är detta tydligt angivet då läraren skriver att den överenskomna åtgärden inte 

är accepterad av eleven. 

 

I åtgärdsprogrammen, kopplat till färdighetsträningen, vill vi också visa på det som fokuserar 

på att individen har ett mycket stort eget ansvar för att komma ikapp i kunskaper. I 

åtgärdsprogrammen har vi kunnat se exempel som anger att det enbart är eleven som har 

åtagande i form av åtgärder medan det som skulle kunna vara lärarens ansvar, kopplat till 

omgivning, inte alls visar sig i dokumentationen. Här blir det mycket tydligt, menar vi, att 

lagstiftarens intentioner, Skollagen (SFS 2010:800), att fokus måste ligga på omgivande 

faktorer, inte uppfylls. Exempel på detta är:  

 

Eleven arbetar med skolarbete varje dag och spelar inte dator förrän skolarbetet är klart. Eleven 

läser nyheter i tidningar och text-tv. Därigenom övas läsförståelse och förståelse för omvärlden 

(Sh). Eleven jobbar koncentrerat på lektionerna och utnyttjar läxhjälpen till att plugga ma. 
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4.1.2 Exkludering 

I det material vi tagit del av har vi funnit att fokus ligger på eleven, dvs individnivå, vilket 

avspeglas i att det till största delen är åtgärder som individen ska utföra. Här är Skollagen 

(SFS 2010:800, s. 16) tydlig i sin formulering att “i utbildningen ska tas hänsyn till barns och 

elevers olika behov. Barn och elever ska ges stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt”. I de åtgärdsprogram där individfokus är tydligast kan vi inte se uttryck för åtgärder 

kopplade till omliggande faktorer.  

Det är även i dessa åtgärdsprogram som exkluderingen blir extra tydlig anser vi. Vi har 

kunnat se i vårt material att det finns dokumentation som enbart fokuserar på att eleven 

lämnar klassrummet och ursprungs-gruppen för att gå till olika konstellationer av mindre 

grupper eller enskild undervisning. Asp-Onsjö (2006) menar på att det finns olika aspekter på 

att vara inkluderad där de rumsliga och sociala delarna är två sådana aspekter. Vi menar att 

när eleven får gå ut från klassrummet så uppstår en avskiljning (exkludering) såväl rent 

fysiskt (rumsligt) som socialt (eleven är inte längre en del av sammanhanget i den stora 

gruppen). Exempel på detta hämtat ur vårt eget material är: 

 

Eleven får extra stöd i svenska en lektion/vecka i liten grupp. En lektion/vecka får eleven 

individuellt stöd i sv- och eng. Eleven går i en språkförstärkningsgrupp och får då arbeta i en liten 

grupp med både svenska och engelska. 

 

En annan intressant iakttagelse kopplat till elevens behov skulle t ex kunna vara arbetsmiljön i 

klassrummet som en stark påverkansfaktor. Exempel på detta är att trots att elevens behov 

beskrivs utifrån koncentrationssvårigheter nämns inte klassrumsmiljön vid något tillfälle. Ett 

annat exempel är att eleven själv ska känna av behovet av att gå till specialläraren och på så 

vis lämna klassen för att söka stöd på annat håll. Exempel:  

 

I klassrummet finns en fåtölj för NN som han kan vila sig i. 

NN har en egen plats hos X spec-lärare, som han kan gå till när han känner behov. 

 

Vår analys av detta blir att ansvaret har lagts på eleven som själv ska göra bedömningen när 

behovet att gå till speciallärare infinner sig. Att lämna klassrummet är en form av exkludering 

och vi anser också att fåtöljen i klassrummet skulle kunna uppfattas som ett exkluderande 
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moment inne i klassrummet, dvs utan att lämna klassrummet kan det ändå ske en form av 

exkludering. 

 

För att balansera vår analys skulle man kunna anta att det eventuellt finns tillfällen där 

åtgärden att exkludera eleven från klassrumsundervisningen är den rätta vägen, kanske den 

enda vägen. Lärarna som upprättat åtgärdsprogrammen med ovanstående fokus skulle kanske 

vid en intervju göra en annan beskrivning av innebörden än den tolkning och analys som vi 

gjort i vår studie utifrån vårt metodval, textanalysen. 

 

4.2 Omgivning 

Omgivningsfaktorer är de åtgärder där läraren anpassar undervisningen utifrån elevens behov. 

Vissa av dessa insatser kan uppfattas tillhöra individavsnittet men ska då tolkas som åtgärder 

läraren utför för eleven. Exempel på detta är elevnära undervisning där läraren väljer att ta 

vara på elevens fritidsintresse och skapa motivation i skolsituationen. Detta tillsammans med 

att eleven ges inflytande över sitt eget lärande är faktorer som visat sig gynna lärprocessen. Vi 

har valt att koppla omgivningsbegreppet till lärarens roll och ansvar vilket innebär att det är 

läraren som har ansvaret för att eleven ska uppnå kunskapsmålen och vara inkluderad i 

klassrummet. 

4.2.1 Gemensam undervisning 

I undervisningen är det också av yttersta vikt att försöka ta vara på elevens egna intressen för 

att motivera och engagera i studierna. Att t ex använda sig av ett fritidsintresse eleven har och 

utifrån det skapa meningsfulla uppgifter i matematiken är ett bra exempel på det som vi kallar 

elevnära undervisning. Följande citat från åtgärdsprogram som vi tagit del av är ett exempel 

på detta:  

 

NN får tillgång till dator under största delen av skoldagen. Detta för att hans stora intresse datorer 

ska tas tillvara och kunna motivera honom i övriga skolämnen. Datorn ger honom också stöd då 

han ska skriva, eftersom NN har svårigheter med finmotoriken.  

 

I ovanstående åtgärdsprogram, menar vi att läraren är väl medveten om att elevnära 

undervisning är en faktor som gynnar lärandet. Datorer är elevens stora intresse och lärarens 

förhoppning är att detta ska motivera i övriga skolämnen. 
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Vi har också funnit uttryck där läraren arbetar med motprestationer gentemot eleven. Detta 

innebär att eleven får en belöning när hon har utfört det som läraren bestämt. Exempel på 

detta är: 

 

Eleven arbetar i 10 minuter, sedan får hon som belöning för utförd uppgift, välja något hon tycker 

är roligt, t ex sy, läsa eller arbete vid datorn.  

 

Detta tolkar vi som ett uttryck för behaviorismen, där undervisningen baseras på att eleven får 

positiva belöningar när hon svarat rätt. Detta synsätt skiljer sig från det sociokulturella som 

inte arbetar med belöningssystem. Att välja något “hon tycker är roligt” skulle kunna vara att 

bygga på elevens intresse i undervisningen totalt sett istället för att utgöra en belöning anser 

vi. På så vis hade belöningssystemet på ett omvänt sätt istället kunnat fungera som elevnära 

undervisning.  

 

I Halmstad kommuns stödmaterial för åtgärdsprogram står det att läraren ska vara noga med 

att säkerställa att kunskapsmålen är i fokus för varje elev. När vi analyserat lärarens uttryck 

för kommunikation av mål och syfte har vi inte hittat några exempel på där detta har 

dokumenterats. Dock har läraren i åtgärdsprogrammen varit noga med att elevens planering 

av sina studier är detaljerad och tydlig. Det är viktigt att eleven är medveten om vilka mål 

som ska uppnås och också varför det är viktigt att ha dessa förvärvade kunskaper. Genom att 

veta vart man är på väg i sitt lärande ökar också motivationen till att lära mer. 

Vygotskijs proximala utvecklingszon (Strandberg, 2006) innebär att nivån på en uppgift är 

lite svårare än den eleven förmår att uppnå. Istället tränas uppgiften med stöd av andra, t ex 

klasskamrater, så att eleven så småningom lyckas att själv utföra den eller lösa den utan stöd 

från omgivningen. Detta synsätt menar vi är en viktig del av inställningen hos en lärare för att 

eleven ska få en positiv bild av sin egen förmåga. Kopplat till att läraren kommunicerar mål 

och syfte till eleven vill vi också ta med detta som ett bra exempel på kommunikation som 

gynnar lärandet, dvs att läraren tror på elevens förmåga och uttrycker detta till eleven. Från 

vårt material visar vi följande citat som ett exempel på detta: 

 

Pedagogerna skriver lite mer på planeringen än vad de tror eleven orkar och hinner med. 
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I Lgr 11 (Skolverket, 2010, s. 15) är det tydligt formulerat att eleverna ska beredas inflytande 

över sitt eget lärande. Läraren ska “utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” och “ svara för att alla elever får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 

inflytande ökar med stigande ålder.” Utifrån det som vi tagit del av i bl a Skolverkets 

kartläggning av åtgärdsprogram (Skolverket, 2003) och i Nilholms forskning (2012) vet vi att 

inflytandet både ska finnas med och är viktigt för att lyckas i arbetet att motivera eleven. 

I åtgärdsprogrammen fann vi att eleven gavs inflytande över sitt eget lärande och över de 

åtgärder som sattes in. Exempel på detta är: 

 

Eleven ges ett stort inflytande över sitt lärande genom att eleven tillsammans med pedagogerna 

diskuterar, planerar och utvärderar sitt arbete.   

 

Här gör vi tolkningen att läraren visar på kunskapen om vikten av att involvera eleven i det 

egna lärandet. Vi har också egna erfarenheter från verksamheten att elever känner sig sedda 

och extra motiverade då de får vara med och utforma undervisningen.  

Exempel som visar på motsatsen, dvs att eleven inte tillåts vara med och påverka sin situation 

har vi också hittat i vår undersökning. Att inte få vara med och påverka, menar vi, har stor 

inverkan på elevens motivation och intresse och kan få negativa konsekvenser på lärandet. I 

vårt exempel erbjuds eleven något som han inte “vill ha” och läraren uttrycker också detta 

explicit. Här hade kanske funnits möjlighet att uttrycka sig på ett mer involverande sätt och ge 

eleven en större medverkan. Nedan ger vi citat ur materialet: 

 

NN erbjuds extra stöd i svenska två lektioner i veckan, vilket han nu inte vill ha. 

 

 

 

 



Sida 22 av 28 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 
Eva-Marie Andréasson Lidberg & Camilla Sjödahl 

Handledare: Jette Trolle Schultz Jensen & Anders Urbas 

Problembäraren – en textanalys av 10 åtgärdsprogram 

 

 

4.2.2 Inkludering 

 
Pedagogerna skriver varje dag en tydlig dagsplanering för alla barn. Pedagogerna lägger stor vikt 

på att förbereda eleverna på förändringar som görs från det vanliga schemat, så som utflykter mm. 

och pedagogerna är noga med att skriva ett för eleven detaljerat schema där inga misstolkningar 

kan göras. Pedagogerna är tydliga med vilka regler, samt konsekvenser som gäller. 

 

Här vill vi belysa lärarens förmåga att se till begreppet ”en skola för alla” genom att inte skilja 

ut eleven i klassrummet. Istället väljer läraren att vara extra tydlig mot alla elever på den nivå 

som gör att berörd elev i åtgärdsprogrammet också har en möjlighet att följa med utan att 

känna sig utpekad. Asp-Onsjö (2006) betonar i sin forskning vikten av att arbeta med 

inkludering på olika plan. Hon delar in inkluderingsbegreppet i tre kategorier där den 

rumsliga delen behandlar möjligheten för eleven att vara delaktig i klassrummet tillsammans 

med sina klasskamrater. Även den sociala aspekten av inkluderingsbegreppet är viktig och vi 

menar att ovanstående lärare är medveten om fördelarna med att eleven i fråga får känna sig 

fullt ut delaktig i gemenskapen som finns i klassen i klassrummet. 

Begreppet ”en skola för alla” innebär också att skolan ska sträva mot en hög grad av 

delaktighet, inkludering och integrering för varje elev (Skolöverstyrelsen, 1980/Skolverket.se) 

 

På flera ställen i vårt material har vi också kunnat se liknande exempel på det vi menar är 

inkludering av eleven i svårigheter. Läraren har då valt att arbeta med tydlighet och 

förberedelse för alla elever även när det gäller ren undervisning. T ex så väljer läraren i 

arbetet med läsförståelse att dels anpassa berörd elevs text men också att ha genomgång på 

”svåra ord” i hela klassen istället för att fokusera på en individ, detta troligtvis trots att hon vet 

att största delen av klassen vet vad orden betyder. Generellt tränas också klassen i ett 

interaktivt läs- och skrivträningsprogram (Vital) och inte enbart den berörda eleven. Läraren 

gör troligtvis bedömningen att det inte har negativ inverkan för resten av eleverna och kan 

alltså på så sätt inkludera den enskilde eleven i gemensam undervisning. Exempel på detta ur 

materialet på gruppnivå är:  

Anpassa de texter NN får till hans kunskapsnivå och förbereda läsningen med genomgång av de 

ord som kan försvåra läsningen. I klassen tränas Vital. 
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Ytterligare exempel på inkludering är när eleven i svårighet har behov av en lugn och tyst 

arbetsmiljö i klassrummet för att kunna följa undervisningen i klassen en hel skoldag och 

läraren väljer att arbeta med ett specifikt framtaget material kring etik och moral som heter 

SET. Med detta arbete vill läraren skapa gemensamt ansvar för arbetsmiljön i klassrummet 

och gemensamma regler för vad som ska gälla i rummet och kring hur man är mot varandra. 

Detta menar vi också tyder på att läraren har god insikt om vad som blir en inkluderande 

situation för en elev som på ett eller annat sätt är utsatt i skolan, som i detta fall där eleven 

behöver en lugnare och tryggare miljö för sitt lärande. Nedan följer ett citat hämtat ur 

materialet som visar på detta: 

I klassen arbetas det med SET samt med etiska samtal kring gruppens gemensamma ansvar för 

arbetsmiljön i klassrummet. 

 

I det sammanlagda resultatet i vår analys av åtgärdsprogram har vi funnit att färdighetsträning 

och exkludering fortfarande råder i skolan för att nå kunskapsmålen, vilket tyder på ett 

övervägande individfokus. I samtliga dokument finns exempel på att eleverna går ifrån den 

gemensamma undervisningen och får kompensatoriskt stöd i mindre grupp eller enskilt 

arbete. Specialpedagoger finns till hands, men oftast i ett annat rum vilket gör att eleven 

exkluderas från både sitt klassrum och från sina klasskamrater. Vi har inte i något dokument 

kunnat se att resurser såsom specialpedagog använts i klassrummet i den gemensamma 

undervisningen vilket hade varit ett mer gynnsamt utnyttjande av den kompetensen och skapat 

en inkluderande miljö.  

 

Å andra sidan har vi funnit uttryck för att lärare inte skiljer ut eleven ur klassrummet. 

Åtgärdsprogrammets uttryck ”Pedagogerna skriver varje dag en tydlig dagsplanering för alla 

barn.” visar på detta. I åtgärdsprogrammen fanns det också uttryck för elevnära undervisning 

samt uttryck som visade på att eleven är med och utformar sitt eget lärande. 

Detta, tror vi, trots att vår studies resultat är svårt att generalisera, kan tyda på en förändring i 

avseendet att anpassa omgivande faktorer till eleven och inte tvärtom.  
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5. Diskussion 

Tidigare forskning av Ahlberg (2001) och Asp-Onsjö (2006) visar att åtgärdsprogrammen i 

skolan fokuserar på att det är individen som ska korrigeras för att uppnå kunskapsmålen och 

för att passa in i den omgivning som skolan vanligtvis erbjuder. Skolverkets kartläggning av 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2003) visade på ett övervägande individfokus och i vår uppsats 

har vi därför tagit del av åtgärdsprogram som dokumentation för att se om detta fortfarande 

stämmer.  

Utifrån vår frågeställning får vi svar på vad det är läraren uttrycker i åtgärdsprogrammen, 

nämligen; vem fokuserar läraren på, individ eller omgivning? Vår studies rubrik talar om 

problembärare. Vi syftar på var läraren lägger problemet. Är det individen som ska ”lagas” 

eller ligger lösningen i att omgivningen ska förändras?  

Nilholm (2012, s 71) talar om ”djupt liggande tankestrukturer” som funnits länge och som 

fortfarande finns, just att det är eleven som ska anpassa sig efter omgivningen och inte 

omgivningen som ska anpassa sig efter eleven. Vi har i vår uppsats, precis som Nilholm 

(2012), Asp-Onsjö (2006) och Ahlberg (2001) tidigare lyft fram, tagit fasta på att fokus ska 

läggas på omgivning istället för på individ.  

Vi har i vår undersökning funnit intressanta resultat som visar på hur svårt det kan vara att 

gemensamt och fullt ut anamma den forskning och de framgångsfaktorer som finns inom ett 

yrkesområde och att göra synsättet till sitt eget. Forskning på området, framgångsfaktorer för 

lärande tillsammans med styrdokument och policydokument visar att det är av yttersta vikt att 

läraren i detta arbete väljer ett helhetstänkande och anpassa omgivningen till eleven och inte 

tvärtom.  

Vi kan också se att de svårigheter som lärarna ställs inför i sitt dagliga arbete såsom t ex 

resurs- och tidsbrist kan påverka deras förmåga och möjlighet att ta till sig och praktisera 

gällande forskning. Utifrån den metod vi har använt oss av, textanalys, är det naturligtvis så 

att vi inte fullt ut kan tolka in någon absolut sanning i vår analys. Med detta menar vi att det 

kan vara så att läraren faktiskt har ett helhetsperspektiv i sin kontakt med eleven men att detta 

inte framkommer i det material som vi har tagit del av. När det gäller t ex lärarens 

kommunikation av mål och syfte med undervisningen, som i forskningen visat sig vara viktigt 

för eleven att vara väl införstådd med, så kan den typ av information helt enkelt finnas i andra 
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dokument som hanteras av läraren, i detta fall IUP:n, den individuella utvecklingsplanen. Det 

kan också vara så att ovanstående moment är sådana självklarheter för läraren att hon inte har 

använt åtgärdsprogrammet som ett forum att dokumentera detta i. Vi har dock valt att 

fokusera på åtgärdsprogrammet och använt oss av det skrivna materialet som dessa utgör. Det 

är viktigt att åtgärdsprogrammen är tydligt formulerade av läraren eftersom dessa är 

dokument som ska läsas och förstås av både eleven och vårdnadshavaren. Vårt resultat har då 

visat oss att läraren uttrycker att det är eleven som ska förändra sin situation på olika sätt. Ett 

förslag till att förbättra åtgärdsprogrammens kvalitet, och som vi också nämnde inledningsvis, 

är att låta observera berörda lärare, att i ett arbetslag låta läsa varandras dokument.   

Inför vårt arbete hade vi ett samtal kring våra egna förväntningar på resultatet. Dessa 

förväntningar var, trots de rapporter vi tagit del av gällande kartläggning av 

åtgärdsprogrammen, att vi skulle finna fler uttryck för ett omgivningsfokus än vad vi faktiskt 

gjorde. Dock som vi skriver i analys-avsnittets sammanfattande meningar så kan vi ändå 

uppfatta en viss rörelse mot förändring i riktning mot att omgivningen börjar få ett större 

fokus. 

 

 

 

 

6. Avslutning 

Det är viktigt att inte fastna i att eleven ska ändras på eller att eleven har eventuella 

svårigheter i inlärningssituationen utan istället våga lyfta blicken och vända den mot oss 

själva som lärare och mot omgivningen. Detta är en viktig lärdom som vi vill dela med oss av 

från vårt arbete med att analysera texterna i åtgärdsprogrammen. Det är inte alltid så enkelt att 

fullt ut anamma de nya riktlinjer som kommer till verksamheten utan ofta kan gamla syn- och 
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arbetssätt fortsätta att råda. Vi vill med vårt arbete uppmana lärarstudenter, våra blivande 

kollegor, att ha detta resonemang med sig i sitt yrkesutövande.   

 

Under vårt arbetes gång har vi diskuterat olika orsaker till varför lärarna använder de 

uttrycken de gör och varför individfokus fortfarande är så starkt övervägande som det är. Vi 

har, förutom vårt resultat, också kommit fram till att det finns många andra spännande 

aspekter som skulle vara intressanta att forska vidare om. Dock måste dessa aspekter i så fall 

bli utgångspunkter i nya studier som en fortsättning och komplettering till denna. Dessa frågor 

skulle kunna vara: 

 

* Är lärarens uttryck beroende av elevens kön? Uttrycker sig läraren annorlunda när det gäller 

pojkar respektive flickor? 

* Typen av svårighet eleven befinner sig i - påverkar den uttrycken och åtgärderna?  

 

Tanken på en skola för alla är det som har genomsyrat vårt arbete och som också är den vision 

som präglar skolan i sitt förhållningssätt. I en skola för alla får alla elever plats. Läraren tar 

sitt pedagogiska ansvar genom att ta hänsyn till vars och ens individuella behov och 

förutsättningar. Skolans ofta djupt rotade synsätt att individen ska formas så att hon passar in i 

rådande omgivning måste förändras.  

Vi tänker på de elever som kämpar i sitt dagliga skolarbete för att uppnå de krav som ställs på 

dem och på det de ska prestera. För dessa elever, tillsammans med alla andra elever, behövs 

det tas ytterligare ett stort steg mot en skola för alla. 
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