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Åtgärdsprogram är ett dokument som används i de svenska skolformerna. 
Dokumentet är till för att hjälpa och stötta elever som på olika sätt har svårigheter i 
sitt skolarbete. Min erfarenhet är att inte alltid eleven förstår det viktiga i 
upprättandet av åtgärdsprogrammet som ett stöd och hjälp i skolarbetet. I den här 
studien vill jag försöka förstå elevens upplevelse av relevans och mening samt vilka 
effekter som nås av ett åtgärdsprogram. Fyra elever deltog i intervjun som 
genomfördes på en gymnasieskola. Nedan följer några av de frågeställningar som 
var aktuella för studien:

 Hur känns det som elev att få ett åtgärdsprogram? 
 Vilka upplevelser har eleven av att få en åtgärdsplan? 
 Hur ser man som elev på att klara de åtgärder som beskrivs? Är de

möjligheter eller hinder? 

I min genomgång av studier och litteratur belyses åtgärdsprogram ur några olika 
perspektiv tillsammans med författare som specifikt tar upp elever och ungas 
situation i det samhälle de lever i och som på olika sätt påverkar deras situation i det 
dagliga skolarbetet.
Resultatet av studien visar på att eleverna har förhoppningar om att 
åtgärdsprogrammet skall hjälpa dem men de tycks inte hitta några strategier för 
arbetet. Eleverna beskriver att det känns skönt att problemen uppmärksammas men 
inser samtidigt att det blir svårt att nå målen eftersom de ser sin skolbakgrund som 
ett problem. Frågan ställs slutligen om åtgärdsprogram verkligen skall skrivas för 
elever som i det stora upplever skoltrötthet och små möjligheter att påverka sin
skolsituation?
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The individual educational plan (IEP) is a document used in Swedish schools. The 
purpose of the document is to help and support students who have difficulties in 
their schoolwork in various ways. In my experience, the student does not always 
understand the importance of establishing an IEP as a support and help at school. In 
this study I try to understand the students’ experience of its relevance and purpose
and the impact which can be achieved by an IEP. Four students took part in the 
study, and below you will find a few of the questions asked in the study:

 What does it feel like as a student to obtain an IEP? 
 What experiences do students have of IEPs?
 As a student what are your ideas when it comes to coping with the measures 

described? Are they opportunities or obstacles? 

In my review of surveys and literature IEPs are examined from different points of 
view by writers who especially bring up the situation of students and young people
in the society they live in, which affects their situation in the daily schoolwork in 
different ways.
The result of the study shows that the students expect their IEPs to help them, but 
they do not seem to find any strategy for the work. The students describe that it feels
good that the problems are brought to light, but at the same time they realize that it 
will be hard work to reach the target, as they look upon their previous achievements 
in school as a problem. Finally the question is asked whether an IEP should really 
be made for students who are absolutely fed up with school and who feel that they 
do not have much choice when it comes to influencing their school situation on the 
whole?
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1 Bakgrund
I de svenska skolformerna finns sedan en tid tillbaka så kallade åtgärdsprogram.1 Detta
dokument upprättas när eleven inte klarar de mål som finns beskrivna i kurser eller 
ämnen. Åtgärdsprogrammet som dokument syftar till att säkerställa en elevs behov av 
särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet är för läraren ett dokument som förtydligar den 
problematik eleven har och det är ett viktigt och betydelsefullt redskap för läraren när 
det gäller uppföljning och hantering av elevens specifika studiesituation. Eleven i sin tur 
får en överblick eller nulägesanalys över sin skolsituation där de föreslagna åtgärderna 
skall ge möjligheter att nå målen i de ämnen eller kurser som berörs.
Åtgärdsprogrammet kan ses som en process för eleven i arbetet att hitta vägar till en 
måluppfyllelse med godkända betyg. Dokumentet måste vara utvärderingsbart.

Det kan finnas olika anledningar till varför en elev har ett åtgärdsprogram. Det kan till 
exempel visa sig efter medicinsk diagnos att en elev behöver stöd i läs- och 
skrivutveckling eller annat moment. Åtgärdsprogram kan också skrivas om en elev av 
olika anledning varit frånvarande och uteblivit från delar av sitt skolarbete. Det kan 
handla om längre sjukfrånvaro eller andra orsaker som betydligt försvårar för eleven att 
följa och klara av sina studier. En bakgrund kan vara problem i elevens sociala situation
så kallade socioemotionella svårigheter eller bekymmer i familjesituationen som kan ta 
sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, skolk med mera.

Åtgärdsprogrammet bör innehålla moment som problemprecisering, beskrivning av barnets behov, 
mål för åtgärdsprogrammet och planering av åtgärder. Det kan också innehålla information om 
barnets bakgrund och miljö samt om samarbete med konsulter i olika behandlingssammanhang 
eller för rådgivning samt uppföljning och utvärdering. (Larsson-Svärd, 1999, s.35) 

Åtgärdsprogram är ett lagstadgat dokument som de obligatoriska och frivilliga 
skolformerna (gäller således inte vuxenutbildning och förskoleverksamhet) skall
använda. Det ryms inom offentlighetsprincipen som gör att alla medborgare kan ta del 
utav det som allmän handling.

Handlingar som upprättas i en kommun och som förvaras där är allmänna. Juridiskt sett är 
åtgärdsprogrammen således en allmän handling. Alla uppgifter som rör enskild elevs personliga 
förhållanden i detta dokument kan sekretessbeläggas med stöd av bestämmelserna i sekretesslagen. 
(Skolverket, 2001)

Huvudansvaret för åtgärdsprogrammen ligger hos rektor som bär det juridiska ansvaret.
Det är alltid rektor som sammankallar till elevvårdskonferens. Vid dessa konferenser 
samlas berörd elev, lärare, rektor samt vårdnadshavare (om eleven inte är myndig) för 
att föreslå eller upprätta en åtgärd som i huvudsak handlar om att ge eleven perspektiv 
på att målen i ämnet eller kursen inte kommer nås. När det gäller upprättande av 
åtgärdsprogram är det vanligast att specialpedagog på skolan ansvar för det. Varje del 

                                               
1 http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/
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som sedan skall åtgärdas har respektive lärare ansvar för. För att nå målen beslutas om 
ett antal åtgärder som eleven skall förhålla sig till och ta till sig. Uppföljning skall ske 
efter en kortare tid för att se om någon förändring skett. Från 1 januari 2001 ska 
åtgärdsprogram upprättas för elever i alla skolformer utom förskoleklass och 
vuxenutbildning. (Skolverket, 2001) 

1a§ Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet 
utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 
tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och, om eleven inte fyllt 18 
år och inte heller ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när 
åtgärdsprogrammet utarbetas. (Gymnasieförordningen 1992:394) 

I utredningen Skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53) förekommer begreppet 
åtgärdsprogram för första gången. Utredningen anger bland annat att vårdnadshavare 
skall medverka vid utformningen av dokumentet. Samtliga läroplaner från och med Lgr 
80 och framåt har åtgärdsprogram som obligatoriska delar i det regelverk som styr vad 
skolan har skyldighet till. Kraven på och det juridiska ansvaret för skolan har under 
senare år blivit tydligare och mer angeläget. Föräldrar har idag helt andra möjligheter att 
följa verksamheten och därmed även större möjlighet till insyn på ett annat sätt än 
tidigare. Med denna ökade insyn har ansvar och uppföljning enligt juridiska principer en 
helt annan dignitet i dagens samhälle och skola. Dagens skola styrs också av den så 
kallade inkluderingstanken. Den utvecklades genom ett missnöje om hur integreringen i 
den svenska skolan praktiserats. Inkluderingstanken fick särskilt stort utrymme under 
1980-talet och 1990-talet (Börjesson, 1997). Under denna tid poängteras vikten av att 
hela undervisningssituationen måste förändras så att den anpassas till elevers olika 
förutsättningar (Nilholm, 2003). 

Medan integrationstanken handlade om hur avvikande barn skulle kunna bli en del av befintliga 
skolmiljöer, så handlar inkludering om en förändring av hela skolmiljön för att anpassa denna till 
mångfalden av elevers olikheter. (Nilholm, 2003, s. 52) 

Det blev sedermera politiskt korrekt med inkludering och detta stärktes betydligt när 
man i Lgr 80 förtydligade värdet av medvetande om att elever är olika då de kommer till 
skolan. Vidare betonades också att skolan inte skulle göra eleverna lika och att samtliga 
elever skall lämna skolan med en bibehållen individualitet. Lgr 80 betonade också 
vikten och värdet av att se och utgå från varje elevs starka sidor och att man skall se 
åtgärdsprogrammet i ett utvecklingsperspektiv för eleven.

Arbetsenheten är den naturliga enhet inom vilken man skall försöka lösa olika problem. 
Diskussionerna inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen kring en elevs problem skall 
utmynna i ett åtgärdsprogram. Av programmet, som bör utarbetas av skola, elev och föräldrar 
tillsammans och utgå från elevens behov, skall framgå vad det är man vill söka åstadkomma, 
exempelvis bättre läsfärdigheter, ökad närvaro, större motivation, bättre samarbetsförmåga. Av 
programmet bör dessutom framgå med vilka medel och metoder man vill arbeta. Det är viktigt att 
söka stärka elevens självuppfattning och självtillit genom att utgå från elevens starka sidor. Först 
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som ett resultat av mål- och metoddiskussionen finns det anledning att ta upp frågan om eventuell 
placering av eleven i annan grupp. (Lgr 80, s.54)

I den svenska skolan talar man om varierande typer av problem som ger eleven olika 
förutsättningar och möjligheter att klara skolgången. Lärare står inför den stora och 
krävande uppgiften att skapa förutsättningar för att eleven skall klara de mål som 
beskrivs i ämnen och kurser eftersom det enligt skollagen finns en skyldighet att klara 
detta. I dagens skola används begreppet ”en skola för alla”. Det används i den svenska 
utbildningspolitiken och är en önskan eller vision om den goda och perfekta skolan för 
alla elever oavsett förutsättningar, färdigheter och möjligheter. Innebörden fanns redan i 
Lgr 69 (Börjesson, 1997) men då som en del i statens styrning där lärarna använde 
begreppet som en form av demokratiprojekt. Det blev ett uttryck för den tidens moderna 
skola. Detta begrepp kan således inte anses som ett nytt begrepp i den svenska 
skoldebatten. Ur ett annat perspektiv måste lärare och skola ges rimliga förutsättningar 
att erbjuda den utbildning som passar varje enskild elev. Dessa förutsättningar handlar 
exempelvis om resurser och kompetens, det vill säga rimliga arbetsvillkor. Samtidigt 
finns tendenser att elevgrupper blir allt större och frågan om detta påverkar 
skolresultaten för eleverna kan ställas. I en undersökning, Klassfrågan - en ESO-rapport 
om lärartätheten i skolan (2002) visas ett tydligt samband med att resultaten i skolan 
blir bättre med mindre klasser. En annan aspekt är den kompetens som finns tillgänglig 
eller ges möjlighet att utveckla i samband med reformer. Konsekvensen av 
inkluderingsprincipen är ett område som kan kräva särskild och fördjupad kompetens. 

Svensk gymnasieskola är en relativt ung skolform. Under de senaste 50 åren har den 
varit föremål för förändringar av olika slag. Ett antal statliga utredningar gjordes under 
1960-talet som mynnade ut i Lgy 70. Johansson (2009) menar att den gymnasieskola 
som startades under 1970-talet ibland beskrivits och tolkats som starten till en 
gemensam gymnasieskola. Johansson (2009) belyser vidare att skolformen i praktiken 
var gemensamt organiserad men fortfarande differentierad. Wallin (1997) menar att 
gymnasieskolan kan härledas till tre skilda syften. Dessa tre syften är: ”att ge (allmän 
bildning, att förbereda för högre studier och att lägga en grund för verksamhet i ett yrke” 
(s.16). Den senaste gymnasiereformen kom under 1990-talet och fick namnet Lpf 94. 
Gymnasieskolan är idag kommunaliserad och har även förändrats med andra huvudmän. 
Friskolor har blivit en etablerad skolform och med denna skapas konkurrens om elever 
på markandsmässiga grunder. Idag går de allra flesta ungdomar i gymnasieskolan. Från 
att från början varit en skolform präglad av urvalskriterier kan gymnasieskolan idag 
närmast betraktas som en obligatorisk skolform. Johansson (2009) belyser i 
sammanhanget det faktumet att närmare 98 procent av dagens elever från grundskolan 
fortsätter sina studier vidare i gymnasiala studier. Av dessa elever är det dock bara 65-
75 procent av eleverna som går ut gymnasieskolan med godkända betyg från nationellt 
eller specialutformat program. 

Under åren som praktiserande, obehörig gymnasielärare på det Individuella programmet 
samt Barn- och Fritidsprogrammet har jag själv haft en del elever i mitt mentorskap som 
varit föremål för åtgärdsprogram. Det har i det stora hela rört sig inom en relativt brokig 
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skara elever. Det handlar således om elever med olika bakgrund, kulturella olikheter, 
familjeförhållanden, sociala problem men även funktionshinder av olika slag som delvis 
varit utredda av bland annat barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt specialpedagoger 
som i huvudsak utreder problematik inom dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) samt 
dyskalkyli (matematiksvårigheter).

Det som kännetecknar eleven i många fall är enligt min erfarenhet, att den inte alltid
förstått innebörden av åtgärdsprogrammet. För några elever verkar dokumentet vara
betydelselöst i den mening att det ytterligare är en bekräftelse på misslyckande och att 
man som elev inte känner samhörighet med skolan och de villkor som gäller där. En del 
elever verkar likgiltiga inför delar av åtgärden. Eleven förstår vid elevvårdskonferensen
eller samtalet vad det är som förväntas uppfyllas i åtgärden men ganska snart faller den
till synes bort ur elevens intresse. Som lärare stöter man på eleven med upprepade krav 
på att leverera ett underlag för ett eventuellt framtida betyg i ämnet eller kursen. Jag har 
också erfarit att några lärare i min omgivning ibland ifrågasatt meningen och betydelsen 
av åtgärden och dokumentet när det ändå inte blir några resultat. I skolan finns det bra 
möjligheter att hjälpa eleven enligt min erfarenhet. På skolan där jag arbetar finns en 
vilja att bidra och det finns ett engagemang från lärares håll att hjälpa till att åtgärda de 
problem som uppstått för eleven. Ändå tycks det som att många delar i
åtgärdsprogrammet inte fungerar för eleven och en del elever har trots detta program
svårt att nå upp till målen. I den här ”verkligheten” lever lärare och jag har själv många 
gånger frågat mig vad är det som inte fungerar? Vad är det som går fel och vad är det 
som gör att åtgärdsprogrammet inte fungerar som det är tänkt att göra för eleven?

I denna studie vill jag förstå vad det är som gör att eleven inte tar till sig möjligheten att 
få till stånd en förändring till det bättre i sin skolsituation. 

1.2 Syfte

Studiens syfte är att förstå elevens upplevelse av relevans och mening samt vilka 
effekter som nås av ett åtgärdsprogram. 
Frågeställningar:

 Hur känns det som elev att få ett åtgärdsprogram? Vilka upplevelser har eleven 
av att få en åtgärdsplan?

 Hur ser man som elev på att klara de åtgärder som beskrivs? Är de möjligheter 
eller hinder? Hur uppfattar eleven åtgärder och mål?

 Vilka hinder eller möjligheter är det man i så fall talar om? Vilka hinder och 
möjligheter skapar åtgärdsplanen?
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1.3 Styrningen av svensk skola

För att ge en ram kring de villkor som är relaterade till åtgärdsprogram redogörs i detta 
avsnitt för skolans styrning genom, skollag förordning och läroplan samt hur arbetet 
förväntas ske i praktiken. Skolverket har som myndighet tagit en central och aktiv roll 
när det gäller diskussion underlag och förslag på hur man på skolorna kan arbeta med 
åtgärdsprogram. Arbetet har från Skolverket varit tydligt och aktivt under hela 2000-
talet och förväntas göra det eftersom det är en synnerligen angelägen kunskapsfråga för 
skolverksamheten i stort.

Det står klart genom styrdokumenten att undervisningen ska vara likvärdig för alla 
elever i svensk skola. Undervisningen skall anpassas för elevens egna förutsättningar 
och behov. Att skolan skall sträva efter en likvärdig utbildning behöver inte betyda att 
resurserna tilldelas på lika sätt i skolan. Därmed tycks det råda en relativt stor frihet för 
varje skola att sätta in resurser där man anser det behövas. Genom styrdokumenten
betonas också vikten och värdet av att lärare utgår från elevens tidigare erfarenheter och 
att de arbetar för att denna kunskapsutveckling fortsätter. Det åligger läraren att ständigt 
utvärdera, pröva och följa upp resultat samt utveckla nya metoder för att nå en god 
kvalitet i det dagliga arbetet med eleven. När det gäller utformandet av åtgärdsprogram 
så finns det inte i läroplanerna några tydliga direktiv för vad som gäller. Den text som 
direkt kan kopplas till åtgärdsprogram rör de insatser som skall göras avseende 
stödåtgärder för de elever som har särskilda behov, och som också betonar rektors 
specifika ansvar för detta.

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. 
(http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/25/38/115154_Inflytande_styrdokument.pdf) 

1.3.1 Skollagen samt grundskole- och gymnasieförordningen

Skollagen som är instiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna 
om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning och anger vad 
kommunerna skall förhålla sig till när det gäller grundläggande krav för sin 
skolverksamhet. De två inledande och de två avslutande kapitlen i skollagen är 
gemensamma för skola och vuxenutbildning i det offentliga skolväsendet och varje 
skolform har därefter ett eget kapitel. Grundskole- och gymnasieförordningen2

innehåller grundläggande bestämmelser om grundskolan samt gymnasieskolan utöver 
vad som föreskrivs i skollagen. Det handlar till exempel om utbildningens innehåll, 
undervisningstid, inriktningar på program, läroplaner, studieplaner, kurser och 
kursplaner. I gymnasieskolan har man Lpf 94 som läroplan att förhålla sig till i 
skolformen.

                                               
2 http://www.skolverket.se/sb/d/777
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När det gäller skollagen är det otydligt skrivet vad som gäller beträffande 
åtgärdsprogram.3 Det finns inget i lagen som förtydligar form eller innehåll för 
åtgärdsprogram. I stora delar berör skollagen värdet av att skolan utgår från de 
demokaratiska grundprinciperna där eleven skall kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig. Det handlar vidare om elevens möjligheter att ta vara på de egna 
kompetenserna i det egna lärandet och för den skolmiljö eleven vistas i. Således gäller 
att alla som på olika sätt arbetar i skolan skall verka för demokratiska principer, såväl 
lärare, annan personal samt elever. I lagtexten formuleras mycket med betoning på skall
vilket bör förtydligas. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar, och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 
för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 
arbetsformer.(1kap.2§)
(http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/25/38/115154_Inflytande_styrdokument.pdf)

Min erfarenhet är att undervisningen inte alltid anpassas efter eleverna förutsättningar. 
Det verkar som att det är svårt att nå alla elever samtidigt i ett klassrum där mål och 
medel styr det arbete du som lärare är ålagd att göra. Genom styrningen kan man inte 
som lärare slå sig fri från uppdraget om undervisningens anpassning till elevens 
förutsättningar. Värdet och vikten av detta kan aldrig negligeras och bör genomsyra alla 
lärares pedagogiska medvetenhet menar jag.  Arbetet med att ha med elevens bakgrund 
och tidigare skolerfarenheter är som jag ser det en synnerligen komplicerad process men 
bör på alla sätt beaktas som en primär och viktig del för elevens framtida progression i 
skolan. Att arbeta så här ställer stora krav på organisationen eleven befinner sig i.

1.3.2 Skolverket och åtgärdsprogram

Skolverket som myndighet är tillsatt av regeringen för att på olika sätt bistå svensk 
skola. I huvudsak tillser Skolverket att skolor i Sverige förhåller sig till nationella mål 
och styrdokument. Det handlar vidare om att säkerställa kvaliteter för skolan utifrån ett 
nationellt och gemensamt mål men även som garant att svensk skola står sig i 
internationella jämförelser avseende kvalitet och kunskapsmål. Skolverket som 
myndighet utreder och ser även över dokumentationen och de juridiska aspekter som 
råder för verksamheten i svensk skola. När det gäller åtgärdsprogram är Skolverket 
aktivt i översynen och arbetar kontinuerligt med framtagande och belysande av riktlinjer 
för de krav som gäller för dokumentation i svensk skola.

Skolverket är synnerligen aktiva i framtagande av diskussion och arbetsmaterial som 
berör arbetet med åtgärdsprogram. Man vill aktivt belysa vikten och värdet av ett 
gemensamt nationellt förhållningssätt när det gäller arbetet med åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogram beskrivs som ett arbetsredskap för planering och samverkan mellan

                                               
3 http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/
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lärare och elevvård. När det gäller de förslag på åtgärder som görs skall dessa enligt 
skollagen utarbetas i relation till läroplanens och kursplanens mål. Målen som 
formuleras ska vara både kortsiktiga och långsiktiga utifrån problemets beskaffenhet. 
Tanken är också att förstärka föräldrars roll då de förväntas bli delaktiga i beslut som 
skolan tar. Dessa åtgärder ska vara ett levande material som förtydligar elevens behov 
och hur dessa skall kunna tillgodoses. Det skriftliga dokumentet ska beskriva och ge 
bekräftelse på det stöd eleven är i behov av. Det kan också ses som en process som 
kräver regelbunden uppföljning och utvärdering för att stärka inriktningen mot målen. 
Uppföljningen avser här en kontroll av resultat av beslutade åtgärder.4 Skolverket anser 
och ser det också som viktigt att en person utses som ansvarig för att utvärdering av 
åtgärdsprogrammet sker. År 2008 gav Skolverket ut en publikation som förtydligar 
värdet av ett bra åtgärdsprogram för eleven. Publikationen benämns: Allmänna råd och 
kommentarer för att arbeta med åtgärdsprogram. I dokumentet beskrivs att elever ofta 
anses som ensamma bärare av svårigheter i sin skolsituation. Det handlar också om att 
skolan inte sett till elevens hela skolsituation och att det därmed finns brister i tänkandet 
om en helhetssyn på eleven i skolarbetet. Dialogen mellan pedagog, elev och föräldrar 
är viktig. I de fall där skolorna utarbetat ett åtgärdsprogram i samråd med hemmet har 
det blivit bättre resultat. Sedan 2006 finns en tydligare reglering av det utredningsansvar 
som ska föregå beslut om och innehåll i åtgärdsprogram 

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. 
(http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051)

Frågan om när åtgärdsprogram skall upprättas är ingen enkel fråga med ett enkelt svar. 
Det är i hög grad ofta ett individuellt perspektiv på eleven som bör beaktas. Hur länge 
har problemen funnits eller varit aktuella? Var kommer signalerna ifrån? Skolverket 
(2001) redogör för att utvecklingssamtalet tillsammans med elevens studieplan ofta ger 
signaler om problem i elevens studiesituation. Således kan man tolka detta som att 
utvecklingssamtalet troligen är den största anledningen till att åtgärdsprogrammet 
kommer till stånd för eleven. I dessa utvecklingssamtal är det därför viktigt att ställa sig 
frågor där så många som möjligt ger klarhet i elevens bakgrund samt hur arbetet med 
eleven och berörda lärare kan gå vidare. Ur skolverkets publikation, Att arbeta med
särskilt stöd med hjälp av ett åtgärdsprogram (2001) menar man att det är viktigt att 
försöka ”ringa in problemet” (s.10) som eleven beskriver. Genom en helhetssyn på 
elevens problematik menar Skolverket (2001) att åtgärderna kan bli bra. De föreslår att 
man bör ställa sig följande frågeställningar i diskussion runt elevens skolproblematik.

                                               
4 www.skolverket.se/publikationer?id=888
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 ”Vad utmärker situationer där elevens lärande fungerar och tvärtom”? (s.10)
 ”Hur beskriver eleven själv sina svårigheter”? (s.10)
 ”Är miljön av betydelse för problemen”? (s.10)
 ”Vad kan eleven i respektive ämne”? (s.10)

Kartläggning av eleven bör göras utifrån de mål som finns för utbildningen. Det handlar 
bland annat då om att försöka finna starka och positiva sidor, samt intressen hos eleven. 
Genom ett sådant förhållningssätt till eleven står det klart att en bra måluppfyllelse kan 
bli verklig för eleven. Betraktar vi detta ur ett elevperspektiv där eleven får en bild av 
skolan som något positivt kan detta bli av avgörande betydelse för att eleven skall kunna 
gå vidare. I arbetet runt eleven bör således ett antal tankegångar vara aktuella i arbetet 
med eleven som ständigt bör aktualiseras. I sammanhanget kan det också vara av värde 
att lyfta in ett elevperspektiv som kan vara lätt att glömma. Det finns studier som pekar 
på att barn och unga inte alltid uppfattar sina eventuella svårigheter och insatser på 
samma sätt som de vuxna. Skolverket (2001) har bland annat noterat detta genom 
följande citat:

Om insatser inom skolans område ska ha möjlighet att bli verkningsfulla är det därför viktigt att 
såväl problemformulering som insatser i största möjliga omfattning utgår från elevens perspektiv 
och aktiva deltagande. Skolverket (2001)

Som vi kan se bidrar Skolverket på många sätt i utformande och säkerställande av 
dokumentet åtgärdsprogram. Skolverket blir med det garant för att elevers rätt 
tillgodoses i våra samtliga skolformer. Åtgärdsprogrammet skall vara ett ”levande”
dokument där elev, lärare och vårdnadshavare skall ses som självklara bärare av de 
åtgärder som beskrivs.

1.4 Forskning relaterad till åtgärdsprogram 

Vid genomgång av forskning inom området åtgärdsprogram blev det snart tydligt att den
inte är särskilt omfattande avseende ungdomar inom grundskolans senare år samt 
gymnasieskolan. Det finns däremot fler studier gjorda i de lägre skolåldrarna. Vanligen 
belyser forskningen ett specialpedagogiskt perspektiv och komplexiteten i arbetet med 
elever i särskilda behov. Det finns också studier och undersökningar som beskriver 
elevers svårigheter och hur de i skolan kan och skall hanteras ur ett lärarperspektiv. I 
detta kapitel behandlas några av dessa studier. 
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1.4.1 Delaktighet

Arbetet med åtgärdsprogram i den svenska skolan handlar inte bara om den specifika 
eleven. Numera belyses starkt ett föräldraengagemang när det gäller upprättande av 
åtgärder. Det har visat sig genom studier av bland annat Asp-Onsjö (2008), att det kan 
vara av avgörande betydelse för eleven att föräldrarna är med i hela processen. Föräldrar 
och elev har fått en stärkt ställning genom att deras rätt att ta initiativ till ett 
åtgärdsprogram förtydligats. Detta utöver den numer självklara rätten att vara delaktig i 
processen som helhet. Hur elevens medverkan ser ut verkar dock variera beroende på 
situation och elevens förutsättningar. 

Åtgärdsprogrammet kan innehålla en beskrivning av hur skolan och hemmet kan samarbeta. Ett 
tillfälle till sådant samarbete är då åtgärdsprogrammet skall följas upp och utvärderas. Föräldrarnas 
underskrift efterfrågas ofta av skolans personal när ett åtgärdsprogram upprättats. 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)

Det enkla budskapet menar Asp-Onsjö (2006) kan vara av värde för eleven i 
upprättande av åtgärdsprogrammet. Hon pekar i sin studie på att det många gånger är
enkla och beskrivande åtgärder som fungerar bäst för eleven. Men Asp-Onsjö (2006) 
visar också på brister i praktiken när det gäller delaktighet i utformande av 
åtgärdsprogram. Flera fall i hennes studie visar att elever på grund av detta avslutat 
grundskolan utan fullständiga betyg. Dessa brister ligger främst i att det tycks vara 
vanligt förekommande att varken föräldrar eller eleven själva varit delaktiga i 
framtagandet av åtgärdsprogrammen.

1.4.2 Förhållningssätt och attityder till elevens situation 

Det förhållningssätt och attityder till elever i behov av stöd som finns i skolan är av 
betydelse för hur väl arbetet fungerar. Det handlar om hur relationerna ser ut i 
klassrummet och hur förtroendefullt vuxna uppträder emot eleven. Enligt Skolverket 
och skriften Tre magiska G:n (2001) är detta en nyckelfråga för eleven för att nå det 
godkända betyget i många fall. Det handlar om normer och värden som genomsyrar 
relationerna mellan elever och lärare. Det handlar vidare om klassen och läraren 
utvecklar ett stödjande klimat eller inte. Den sociala miljön med upplevd känsla av 
trygghet, ordning, lugn och ro kan bidra till ett positivt klimat som ger den arbetsro alla 
behöver.

Alla verksamheter har en kultur eller historia som speglar den verksamhet man bedriver. 
När vi talar om skola kan man även se skolan även ur detta perspektiv. Skolan vilar på 
historiska och kulturella grunder som rimligen de allra flesta människor känner till eller 
åtminstone har tankar om. Många benämner den här kulturen kanske som ”något som 
sitter i väggarna”. Man säger till exempel att ”det är svårt att få till stånd ett 
förändringsarbete”, ”det finns ingen tradition här” och skolans personal fokuserar på 
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andra saker de bedömer som viktigare. Asp-Onsjö (2006) menar att det i alltför hög grad 
tycks upprättas åtgärdsprogram i en alltför stor kvantitet. Dessa program blir svåra att 
följa över tid. De utvecklas i lokala sammanhang och det kan i hög grad vara intressen 
som styr. 

1.4.3 Åtgärdsprogrammet som text 

Mycket av den dokumentation som skrivs om elever i svensk skola är så kallad offentlig 
handling. Delar av den som är särskilt känslig kan sekretessläggas men överlag kan man 
få tal del av ganska integritetskänsliga dokument. Andreasson (2007) beskriver i sin 
studie vilka konsekvenser olika formuleringar i text av dokumentation runt elever kan 
skapa när det gäller elevers identitetsbyggande. I åtgärdsprogram och elevplaner som 
numera heter individuella utvecklingsplaner skrivs en hel del text och det förefaller som 
om lärare inte alltid förstår innebörden och konsekvenser av de ord som används för att 
beskriva eleven i den situation eller verksamhet den befinner sig i. En aspekt är att
elever beskrivs som glada, positiva eller trevliga när de är duktiga i ett ämne. I sig själv 
säger dessa ord inget om vilka kunskaper eleven har. En elev som inte når målen 
beskrivs ofta med negativt värderande ord som, ”lat”, ”orolig”, ”anstränger sig inte”
eller ”att eleven är i behov av struktur”. En del av dessa ord och beskrivningar har sedan 
en tendens att leva kvar med eleven genom skolåren med negativt identitetsskapande 
som följd. En annan del i beskrivande av elever ger bilder av elever som skall korrigeras 
och disciplineras. Andreasson (2007) frågar sig bland annat var det ”lustfyllda” lärandet 
tog vägen med beskrivningar av elever som ”de skall träna mer hemma”, ”öva enligt 
fastlagda planer” eller att ”föräldrar stöttar med läxläsning där hemma efter skolan”. 

Andreassons (2007) resultat visar också att elevdokumentationen i stora delar handlar 
om elevers brister avseende attityder, förmågor, färdigheter och beteenden inom en rad 
områden, och ofta med en negativ antydan i textformuleringen. Denna textformulering 
om elever i skolan skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika professioner inom skolan.  I 
stort sett de allra flesta exempel i studien använder texter som beskriver elever med 
problem, brister eller som Andreasson uttrycker det ”värderande beskrivningar”. Dessa 
kan dock vara av väl menande karaktär men de belyser sällan var eleven befinner sig 
rent kunskapsmässigt. Det är således inte bara de rent pedagogiska delarna som vilka 
resurser, arbetsmaterial och pedagogiska hjälpmedel man som elev kan få ta del av som 
diskuteras. Även elevens sociala status och personlighet diskuteras som en del i den 
problematik som finns hos eleven. Den dokumentation som beskriver eleverna kan 
således framställas på olika sätt och textens uttryck formar betydelse och ger 
konsekvenser för såväl elever som lärare och annan personal. 

Värdet av dokumentation kan belysas i ett annat perspektiv. Tjänar dokumentet sitt syfte 
som det är tänkt att göra, och är det ett dokument som är levande samt används det med 
tanke på att hjälpa eleven ytterst? Asp-Onsjö (2008) belyser i sin studie att det i svensk 
skola tycks gå en form av inflation i skapande av dokument av olika slag. Hon visar att 
närmare var femte elev i den svenska skolan tycks vara i behov av stöd på olika sätt. 
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Skulle detta vara realiteten innebär det att varje lärare i skolan dokumenterar 5-6 
åtgärdsprogram per termin. Även Andreasson (2007) är inne på samma tankegångar och 
menar att det i dagens skola tycks skapas trender i hur dokument formuleras. Studierna 
visar också tydligt att många lärare känner sig osäkra på hur dokumentationen skall gå 
till och de saknar kunskaper om hur man skall gå till väga i processen med 
dokumentationen. Frågan är hur åtgärdsprogram mot bakgrund av dessa studier kan bli
ett reellt stöd. Hur kan dokumentet bli ett naturligt och odramatiskt incitament i den 
dagliga verksamheten? Andreasson föreslår att skolan bör vidga blicken mot andra 
professioner som har erfarenhet inom området, till exempel socialtjänsten och sjukvård.

1.4.4 Fokus på brister eller möjligheter

Som vi kan se tycks det finnas en del problem och brister i elevers lärmiljö, det vill säga 
den miljö eleven till stora delar vistas i under dagen. Redan 1974 genom SIA (SOU 
1974:53) konstaterades att det främst inte var elevers brister som skulle åtgärdas utan att 
undervisningsmiljön för eleven var av betydelse.  Det talades om att elevens 
problematik skulle ses i ett helhetsperspektiv, vilket innebär att det inte enbart handlar
om åtgärder relaterade till eleven själv. Skolans undervisning med dess arbetsformer och 
arbetssätt, men även relationerna i gruppen borde utsättas för granskning (Persson, 
2007). Till exempel konstaterar Persson att det råder omedvetenhet i skolan avseende
om en situation betraktas på individ-, grupp eller systemnivå.

De åtgärder som förslås oftast är inriktade på träning av brister som eleven uppvisar och att det är 
specialpedagogen som ansvarar för att initiera, upprätta och följa upp åtgärdsprogrammen. Detta 
medför att skolan i en del fall lyckas reducera elevens problem men sällan kommer till rätta med 
faktorer i elevernas lärandemiljö som kan ha bidragit till att svårigheter uppstått. Ett av skälen till 
att beskrivning och analys av elevens problem stannar på individnivå är sannolikt att 
skolpersonalen inte sällan saknar en tradition i att granska kollegornas arbete. Det krävs dessutom 
mycket av mod för att ifrågasätta sina arbetskamraters arbete, vilket säkert kan medverka till en 
viss återhållsamhet. Ett annat skäl är att det är tidskrävande att genomföra en genomgripande 
analys på grupp och skolnivå vilken berör inte bara den aktuella eleven, utan gäller för alla elever i 
undervisningsgruppen och skolan som helhet. (Persson, 2007, s. 141)

Synsättet på den uppkomna situationens orsak avgör vilka åtgärder som betraktas som 
möjliga och relevanta. Ahlberg (2001) menar att en alltför ensidig fokusering på elevens 
individuella prestationer, utan att man ser till den pedagogiska miljön kan skapa 
problem som eleven specifikt inte kan råda över. Insatser i åtgärdsprogrammen skall 
med det synsättet ses som ett lagarbete menar Ahlberg. I lagarbetet, genom samarbete 
och dialog kan man skapa förutsättningar att förtydliga pedagogiska strategier. Detta i 
sin tur kan synliggöra var i skolan problemen finns för eleven. Persson (2007) anser 
även han att lärmiljön påverkar men diskuterar också betydelsen av socioemotionella 
aspekter som bakgrund till att elever blir föremål för specialpedagogiska insatser. 
”Många specialpedagoger är bekymrade över den negativa påverkan skolan som miljö 
har på dem” (sid. 69). 
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Asmervik (2009) uttrycker att skolan som system skapar problem och klienter. 
Paradoxen är menar han, att den obligatoriska skolan som var tänkt att bli en 
demokratisk tillgång för alla, kanske gör många elevers problem mer uppenbara eller 
tydliga i en utsträckning vi aldrig förr eller senare varit med om. Vi bör därför kritiskt se 
på skolan som ett system. Han frågar sig vidare vad det är i skolans innehåll, miljö och 
krav som bidrar till att skapa så många problem hos så många barn och unga. Ogden 
(2009) anser att skolan har en tendens att beskriva elever som ”problemelever” eller 
”mönsterelever” (s.85). Båda dessa elevkategorier har dock sina båda sidor av myntet. 
De goda och dåliga sidorna finns hos båda menar han.
Beteendestörningar uppfattas ofta bero på en egenskap hos eleven och dessa egenskaper 
verkar höra ihop med de sociala system eleven verkar i. Dessa problem kan se lite olika 
ut beroende på var eleven befinner sig. I skolan kan det se ut på ett sätt, med kamrater 
på ett annat sätt och i hemmet känner man kanske inte alls igen problemen. Det viktiga 
är dock att vi förstår att ”det finns elever som har problem i skolan, elever som skolan 
har problem med och skolor som har problem” (s.87).

Genom beskrivningar av ”svåra” elever är det lätt att få intryck av att de ständigt ställer till 
problem - men det är sällan fallet. För det första är de svåra att ha att göra med i vissa situationer, 
tillsammans med vissa personer och vid bestämda tidpunkter, medan de i andra situationer är 
lättare att handskas med. ”Problemelever” har sina goda sidor, och mönsterelever kan vara 
problematiska . Hos en del kan vi finna ett fast mönster, men inte hos alla. För det andra kan 
bedömningen av en viss elev variera från lärare till en annan, och eleverna själva eller föräldrarna 
kan ha en annan uppfattning än lärarna. (Asmervik m fl 2009, s. 85)

Det synsätt som en lärare kan ha på bakgrunden till exempelvis problemsituationer i 
klassrummet kan avgöra vilka insatser som föreslås, om situationen relateras till en 
enskild elev eller till undervisningen (Persson, 2007). 

Det kan handla om att eleven inte förmår uthärda klassrumssituationen och därför reagerar, eller 
man i elevvårdskonferensen beslutar att det bästa för eleven är att slippa undervisningen i 
klassrummet. (s. 72)

Specialpedagogiska insatser i skolan omfattas således av en rad omständigheter som 
påverkar det arbete som utförs i klassrummet. Den diskurs som tydligt belyser 
specialpedagogiska insatser handlar om det värdegrundsperspektiv där alla elever skall 
har rätt till stöd utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Det handlar vidare om att
alla är fria människor med sin okränkbarhet som individer där de i det bästa skall formas 
till demokratiska ansvarsfulla människor i ett framtida perspektiv. Föräldrars delaktighet 
i utformande av åtgärdsprogram tycks vara av värde. Studien av Asp-Onsjö (2008) 
pekar på att det kan vara avgörande för elevens måluppfyllelse med föräldramedverkan. 
Liknande uppfattning har även Skolverket (2001) som belyser värdet av att förstärka 
föräldrars roll då de förväntas bli delaktiga i beslut som skolan tar. Genom att 
medvetandegöra detta tydligt kan en bättre måluppfyllelse bli verklighet för eleven. 

Skolan som lärmiljö anses påverka elevens resultat och det är viktigt att fundera över 
den sanning som råder i mening att det finns elever som har problem i skolan men även 
elever som skolan har problem med. Lägger man till det faktumet att skolan ibland som 
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verksamhet har problem kan man förstå att det är en komplex problematik vi möter när 
det gäller begreppet skoltrötta elever. Skoltraditioner eller kulturer råder och bör 
värderas utifrån att det kan påverka elevers möjligheter i sin skolsituation. I ungdomars 
liv finns mycket som påverkar och då inte bara det som sker i skolan. 

1.5 Ungdomars skola idag

I detta avsnitt behandlas situationen för den unge med koppling till skolarbete och den 
dagliga verksamhet hon eller han befinner sig i. Författarna försöker tydliggöra ett 
komplext sammanhang med elever som beskriver sig som skoltrötta och dåliga. 
Samtidigt skall de verka i skolan och prestera. Ekvationen går inte alltid ihop och 
problemen blir tydliga för alla inblandade. Författarna i avsnittet nedan menar att vi 
måste försöka se allt i ett sammanhang. Elevernas situation tycks inte bara handla om 
dem själva. Alla har ett ansvar men vem kan avkräva det utan att det blir konflikter och 
meningsutbyte med kritiska argument?

Ungdomar och det liv som de lever har i alla tider varit föremål för diskussioner bland 
oss vuxna. Redan under antiken fanns det filosofer som förfasade sig över ungdomar 
och deras beteende. Även i dagens samhälle finns det vuxna som förfasar sig över det de 
ser, medan någon annan vuxen kanske längtar tillbaks till den tid man själv för 
längesedan var en del utav när man ser den kreativitet som finns hos de unga. 
Föreställningarna om ungdomstiden är och har varit många och det finns de, inte minst 
inom forskning som försökt ge sig i kast att förstå sig på dessa unga inte minst inom den 
vetenskapliga disciplinen. I mer än 150 år har våra ungdomar verkat i den svenska 
skolan. Skolan kan ses som en verksamhet där våra unga skall läras, fostras och bli 
framtidens bärare av trygghet till den äldre generationen. I den obligatoriska skolformen 
verkar alla barn och unga och även om den så kallade frivilliga skolformen inte kanske 
från början var tänkt för alla så är den i hög grad det i dag. Det finns få alternativ och 
gymnasiet kan idag ses som en obligatorisk skolform även om den i realiteten inte är 
det.

1.5.1 Skolan som system

Lindblad (2001) ser skolan som ungdomars livsprojekt och det anses i det närmaste som 
självklart för oss att den finns. I skolan finner vi lärare, elever och skolklasser i olika 
åldrar. I detta samverkar läroplaner, skolämnen och läroböcker tillsammans med 
lektioner, raster och betyg. Alla har vi bilder av skolan eftersom vi tillbringat så mycket 
tid i den. Vi har lärt oss hur skolan ser ut, vi vet vilka normer som gäller där, för såväl 
elev som lärare. Skolan eller pedagogiken menar Lindblad (2001) skall ses som en 
vetenskap med två olika grundläggande områden. Det ena området rör frågor som 
undervisning i mycket vid mening. Det handlar om lärandets komplexitet, 
utvecklingsfrågor med mera. Man kan kalla detta för pedagogiska processer i den 
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meningen att det handlar om saker som sker över tid med elever på individ och 
gruppnivå. Det andra området handlar om skolan som institution och organisation som 
skapats för undervisning, utbildning och fostran. Lindblad (2001) kallar detta 
pedagogiska system som samverkar men de skall inte sammanblandas. Mycket av 
dagens kunskaper och intagande av dessa sker idag genom medier och arbetsliv som 
ungdomar är en del utav. 

Skolan kan även ses som en samhällsinstitution enligt Lindblad (2001). Han redogör för 
tre olika sätt att se på skolan ur ett tredelat perspektiv. Man kan se på skolan som en 
romantisk berättelse där man genom att satsa på skolan och arbeta med dess utveckling 
kommer att få ett bättre samhälle. Det är i skolan eleverna har möjlighet att forma sin 
framtid genom goda insatser. I den romantiska berättelsens om skolan ”är man sin egen 
lyckas smed där hårt arbete leder till framgång i livet” (s. 83). Det andra perspektivet 
kallar han den tragiska berättelsen där skolans verksamheter och elevernas framtid är 
bestämd i förväg genom samhällsstrukturella förhållanden och genom elevernas arv och 
miljö. Dessa samhällsförhållanden bestämmer och begränsar vad som kan ske i skolans 
värld och därmed också vilket utbyte som grupper och individer får av denna institution. 
Det tredje perspektivet benämns som ambivalent sådant där skolan rymmer både ljusa 
och mörka sidor där de förut beskrivna perspektiven samverkar och där det saknas ett 
givet slut på berättelsen. Kan skolan i den ambivalenta berättelsen fånga viktiga drag 
hos skolan som institution så är den enligt författaren en berättelse som är mer 
välgrundad än den romantiska eller tragiska synen på skolan och det torde vara mot 
detta håll skolan skall sträva för att ungdomarna skall få mest utbyte utav den.

Bunar & Trondman (2001) belyser skolväsendet ur ett socialt samhällsperspektiv där 
skolan fortfarande till stor del inom gymnasieskolan är indelad i två utbildningsvägar. 
Det handlar om den akademiska världen med tydlig inriktning mot teoretiska studier på 
de så kallade studieförberedande programmen. Den andra formen är de mer 
arbetarklassbetonade yrkesförberedande program. I den här skolan verkar elever i de 
studieförberedande programmen med en bakgrund där föräldrar i många fall innehar 
arbete som de förvärvat genom långa och krävande utbildningar. Det handlar om arbete 
i akademiska discipliner och högre tjänstemän på olika nivåer. I den andra så kallade 
yrkesförberedande utbildningen verkar i hög grad elever vars föräldrar arbetar som lägre 
tjänstemän, hantverksinriktade småföretagare utan vidareutbildning. Dessa elever väljer 
också sina fritidsintressen till stor del beroende på det samhällsskikt de tillhör. Deras 
kulturvanor är starkt kopplade till de påverkansfaktorer de lever i och när det gäller 
skolan tycks det som att problem dominerar för elever i de lägre samhällsskikten.

1.5.2 Skolan som lärmiljö och utvecklingsmiljö

Andersson (2001) menar att skolan inte bara är en arbetsmiljö för eleverna, det är också 
en utvecklingsmiljö. Om vi skall förstå hur skolan fungerar måste vi analysera skolan 
just som utvecklingsmiljö. Imsen (2006) känner det angeläget att förtydliga när det 
gäller miljöer som elever visats i att det aldrig är enbart en miljö. Det rör sig om många 
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olika miljöer i elevens huvud samtidigt. Det handlar om hemmet, familjen, skolan, 
kamrater, vänner med mera. Imsen (2006) sätter också värde på att vi försöker förstå de 
sammanhang som råder för elever.

I skolan säger läraren att man inte skall mobba. På vägen till och från skolan kanske den lagen 
gäller att om du inte mobbar blir du själv mobbad. I skolan säger fröken att det inte är så viktigt att 
komma längst i matematiken. Men storebror, som just har börjat på tekniska högskolan, säger att 
det är just det som räknas. Olika sociala sammanhang bidrar med kunskaper som kan te sig 
oförenliga och förvirrande. Vi vet dessvärre alltför lite om hur barnen upplever detta virrvarr och 
vilka strategier de tillämpar för att bevara sig som hela människor trots mångfalden.
(Imsen, s. 73)

Hemmet har i alla tider varit en viktig del för barns välbefinnande och utveckling. 
Andra viktiga närmiljöer är förskolan och skolan enligt Andersson (2001). Alla 
människor som rör sig runt barn och unga är viktiga för dem. De samverkar på många 
olika sätt och nivåer. Andersson (2001) utvecklar detta resonemang till att barn och 
unga som individer ingår i ett antal system. Han benämner detta som ett så kallat 
systemteoretiskt perspektiv där förändringar påverkar individen på olika sätt. Det kan till 
exempel handla om när ett syskon kommer in i bilden. Föräldrarnas beteende förändras 
och ett större ansvar läggs när man helt plötsligt blir kallad storebror eller lillasyster. 
Förändras detta system så förändras hela situationen och livet för individen och det 
påverkar skolan och det liv dom lever där på olika sätt. Andersson utvecklar detta 
resonemang vidare med att belysa det så kallade mikrosystem där skolan, kamrater, 
lärare med mera påverkar individen och sin upplevelse av livet i skolan. Det är således 
en rad processer som sker och som länkar hemmet, kamrater och skolan för barn och 
unga på olika sätt. 

1.5.3 Elevens skola

Bunar & Trondman (2001) belyser de inslag i skolan som eleven på olika sätt ser och 
känner i sin skolsituation. Det handlar bland annat om hur dialogen och 
kommunikationen mellan lärare och elev samspelar och att den på avgörande sätt tycks 
skapa hinder eller möjligheter för eleven i klassrummet. Trondman (2001) kallar detta 
för känslostrukturer som han tolkar och använder utifrån den engelske kulturvetaren 
Williams (1981, 1996)5. Dessa så kallade känslostrukturer kan i hög grad ses i ett 
skolperspektiv eller skolsituation menar han och den påverkar alla i skolan på olika sätt. 

En människas eller en social grupps känslostruktur är ett slags ”total” nukänsla av vem man är och 
vad man gör, när man i varje ögonblick förstår och hanterar sitt liv mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter och framtida möjligheter. Känslostrukturen informerar och vägleder handlandet och 
får den att kännas rätt och riktigt. Känslostrukturen verkar därmed som en ”naturlig”, ”levd” och 
känslomässigt ”riktig” lösning på situationer som måste hanteras i vardagslivet.
(Trondman, 2001, s. 190)

                                               
5 Williams, R. (1981). The Politics of Modernism. London: Verso.
Williams, R. (1996). Writing in Society. London: Verso
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Trondman redogör för två känslostrukturer som tycks råda hos elever i skolan. Den 
första känslostrukturen handlar om eleven som i det hela känner tillhörighet i skolan, är 
skolmotiverad och vill lära sig något. Denna elev kan även stå ut med att lärare brister i 
ork och engagemang för elever. Hos eleven kan en sådan känslostruktur utryckas enligt 
följande:

Han bryr sig liksom inte om vi fattar eller inte. Hon kan inte förklara nånting. Han verkar inte fatta 
att vi vill fatta. Han vet inte vad pedagogisk är. Det är en sak att han inte kan förklara, han är 
liksom taskig mot oss med. Fast vi säger till henne att hon måste förklara bättre, så kan hon inte 
det. Jag vill faktiskt ha bra betyg och då måste ju ”dom” (lärarna) kunna förklara det man håller på 
med. Det är ju deras jobb. (Trondman, 2001, s, 191)

Trondman (2001) kallar den här strukturen ”att inte förstå” (s. 192) och den påverkar 
eleven på olika sätt i skolan. Dessa elever har kapacitet och vill försöka klara skolans 
krav på prestationer men upplever frustration över lärarens kunskapsförmedling. De blir 
också svårt att hantera för eleven när den dessutom kan råka ut för lärares ifrågasättande 
som ibland kan ge ganska starka nedsättande repliker från lärares håll tillbaka till 
eleven.

Den andra känslostrukturen kallar Trondman (2001) ”att inte vara förstådd” (s.193). 
Den avser elever med den grundläggande erfarenheten och känslan av att inte höra 
hemma i skolan och allt som rör sig i den. Eleven upplever att skolan inte är till för dem. 
Läraren utrycker inte ovanligt sig i termer om eleven som ” Han eller hon saknar den 
rätta skolmotivationen” (s. 193) eller ”ibland undrar man över vad dom egentligen gör 
här" (s. 193). Dessa elever utrycker sig ibland mycket tydligt tillbaka om vad de tycker 
om skolan och det är inte ovanligt med följande empiriska utryck enligt författaren:

Jag pallar f-n inte skolan. Jag hatar skolan. Ibland försöker jag liksom hålla i bänken och 
koncentrera mig... liksom nu va, idag va ska jag jäkla. Men det går liksom inte. Man ger upp. Man 
tittar ut genom fönstret och väntar till det är slut. Det finns inte någon redig timme. Skolan är 
liksom döden. Min kropp är där men inte den andra. Man är alltid nån annanstans.
(Trondman, 2001, s. 193)

Upplevelsen av att inte känna sig förstådd innebär enligt författaren att eleven 
känslomässigt inte får en grundläggande känsla av tillhörighet i skolan. Eleven 
”upplever sig som en inte för given tagen del av skoltillvaron” (s. 193). Man känner sig 
som en främling och saknar språk för att uttrycka sitt främlingskap inför skolan och det 
förefaller sig som att det blir normalt att finna olika kommunikationsstrategier för att 
klara av den värld man i skolan lever i på gott och ont.

I skolan anser Andersson (2001) att vi mer är bekymrade över lärares arbetssituation,
hur de upplever sin situation och hur de mår än hur eleverna ser på motsvarande 
förhållanden. Vidare tycker han att det måste komma till stånd skolforskning som 
försöker belysa elevers upplevelser av den skola de verkar i. 
Upplevelsen av meningsfullhet för eleven är ett sådant område som kan belysas mer,
menar Andersson (2001). Det är en relativt dyster läsning som presenteras där få elever 
känner att de kan använda sin fantasi, eller att det upplevs som roligt att gå till skolan. 
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Många elever ser skolan mer eller mindre som en tvångsinstitution och många elever 
misströstar det system de är en del utav, deras röster hörs inte. Även Garpelin (2003) 
redogör för samma upplevda problem att den svenska skolforskningen alltför ofta 
handlar om ett lärarperspektiv. Alltför få undersökningar sätter fokus på elevers 
upplevelser i skolan. Med tanke på all den tid som elever lägger under sitt liv i skolan är 
det anmärkningsvärt att de allra flesta undersökningar endast belyses med elever som 
objekt för lärares undervisning och vilka problem som lärare kan tänkas stå inför, menar 
han. En stor del av dagarna är för eleverna inrutade med schema som återkommer enligt 
ett givet mönster eller tradition. I detta förväntas elever engagera sig i det som läraren 
försöker lära ut genom sitt lektionsprojekt. I det här satsar eleverna mer eller mindre 
halvhjärtat en stor del utav sin ungdom och lärarna en stor del av sitt vuxna liv åt att 
interagera i ett klassrum. Kan det vara av intresse att undersöka vad ungdomarna får ut 
av det här under sin ungdomstid frågar sig författaren.

När man kritiserar skolan är det oftast för att man inte känner sig nöjd med resultatet av de olika 
aktiviteterna. Eleverna sägs inte ha lärt sig tillräckligt mycket av olika saker. De kan inte läsa eller 
skriva eller räkna på ett godtagbart sätt, de saknar den allmänbildning som anses nödvändigt osv. 
Det blir en ganska stereotypt och ytligt kritiserande, där man inte går bakom fasaden och granskar 
hur undervisningen verkligen griper tag i eleverna eller misslyckas med att fängsla dem. Man 
frågar sig sällan varför. (Andersson, 2001, s. 29)

Enligt Jonsson (2001) kan skolan som institution speglas genom historien som en arena
där kritik mot verksamheten inte tagits på allvar när den kommer från eleverna. 
Ungdomarna är huvudpersoner i skolan men ändå tycks det som att många behandlas 
med biroller. Den traditionella skolforskningen tycks se elever mer som objekt för den 
investering samhället gör i investeringar på utbildningar. Hon beskriver skolforskningen 
ur ett perspektiv där elevers utsagor blir intressanta att studera och följa.

Ju bättre ungdomarna tar till sig de krav som ställs på dem i skolan, desto effektivare är skolan. 
Sällan studeras ungdomarna som aktörer med egen förmåga att reflektera över mål och mening att 
gå i skolan, eller som subjekt på väg att skapa sina egna liv, som medansvariga i sin egen 
socialisation. Därför öppnar sig en annan värld än den traditionella om man lyssnar till vad 
ungdomarna själva har att säga om sin skola. (Jonsson, 2001, s.155)

Att fundera på ungdomars livssituation och hur de uppför sig har som bekant i alla tider 
varit föremål för intresse och irritation. I skolan berörs det här dagligen och det kan 
finnas anledning att ställa sig frågor om vad som händer när irritation och 
meningsskiljaktigheter mellan elev och lärare blir mer eller mindre dominerande inslag i 
skolsituationen. Det tycks som det är ganska lite som förändrats i grunden. Den svenska 
gymnasieskolan är en frivillig skolform där den i nuvarande form är indelat i två så 
kallade utbildningsvägar. Bunar & Trondman (2001) ser dessa utbildningsvägar ur ett
socialt samhällsperspektiv där dessa två utbildningsvägar representerar den akademiska 
vägen genom de teoretiska så kallade studieförberedande programmen. Den andra 
formen representerar de mer arbetarklasbetonade programmen som allmänt kallas 
yrkesförberedande program. Det finns en samhällsklass bland föräldrarna till eleverna. 
Enligt författarna tycks det som att eleverna i de lägre samhällsskikten har mer problem 
i skolan än andra. Att försöka förstå elevernas skolsituation utifrån den miljö den vistas i 
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tycks vara av avgörande för att förstå det som händer i skolarbetet. Eleverna lever idag 
med många av dess olika miljöer runt omkring sig samtidigt. Att förstå detta som lärare 
kan vara av värde. Det är således många olika faktorer som påverkar i en komplex värld 
för såväl elev, lärare och förälder.
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2 Metod
I detta avsnitt redovisas den metod som används för att samla in och analysera data. Jag 
beskriver också urval samt hur undersökningen genomförts. Den metod för att samla in 
data som har använts är kvalitativa intervjuer med elever i gymnasieskolan. 

2.1 Allmänt om metod

Stukát (2007) nämner två olika förhållningssätt i vetenskapliga undersökningar, den 
kvalitativa samt den kvantitativa undersökningen. Den kvantitativa formen har sin 
bakgrund i naturvetenskapen. Objektiva mätningar och observationer har då en central 
roll. Forskaren samlar in ett stort underlag av data i syfte att kunna se mönster som antas 
gälla generellt för människor eller för företeelser. När det gäller den kvalitativa 
undersökningsformen så har den växt fram ur den humanistiska vetenskapen. 
Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 
kommer fram ur undersökningen. De filosofiska inriktningarna hermeneutik och 
fenomenologi ligger som grund i den kvalitativa undersökningsformen.

2.2 Val av metod för att inhämta empiriskt 
material 

Eftersom mitt syfte var att försöka förstå elevers upplevelse av mening, relevans och 
effekter av ett åtgärdsprogram blev valet intervju som verktyg för min undersökning. 
Jag valde den ostrukturerade formen för intervju eftersom jag ville ha en möjlighet att 
ställa följdfrågor på ett antal huvudfrågor som tidigt formulerades. Stukát (2007) menar 
att det på detta sätt blir möjligt med samspel mellan den som frågar och den som 
tillfrågas. Intervjun blir fylligare och det blir möjligt att komma djupare in i svaren.
Kvale (1997) menar att det genom forskningsintervjun byggs upp kunskap genom ett 
sampel och utbyte mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 
intresse. I mitt fall kan man inte säga att det fanns ett gemensamt intresse. Däremot hade 
eleven en erfarenhet som jag var intresserad av att ta del av. Genom den ostrukturerade 
intervjun gjordes detta möjligt. 

2.3 Undersökningsgrupp

För att ha en praktisk möjlighet att genomföra intervjuerna valdes en gymnasieskola 
med yrkesförberedande program geografiskt belägen i Västra Götaland. Min 
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undersökning är genomförd med fyra elever där samtliga hade åtgärdsprogram. Gruppen 
var jämt könsfördelad. Elevgruppen som deltog i intervjuerna kan betraktas som ganska 
”vanliga” ungdomar i den meningen att de har familj, fritidsintressen, aktiviteter och 
kamrater. Ingen av ungdomarna har något diagnostiserat funktionshinder. Samtliga 
elever bor i närområdet runt skolan. Att valet föll på gymnasieelever berodde till stor del 
på att jag varit verksam inom skolformen under många år och att jag allmänt är 
intresserad av åldersgruppen. Jag tog tidigt kontakt med den berörda skolan och 
mentorer för två olika klasser. Urvalet av elever skedde vid en elevvårdskonferens där 
jag deltog. Elevvårdskonferensen innebar att jag nu hade sju tänkbara elever som kunde 
vara aktuella för min undersökning. Jag tillfrågade alla elever i samband med detta,
varav fyra elever blev aktuella eftersom de svarade ja på att deltaga i intervjun. Samtliga 
elever hade underkänt betyg (IG) i minst fyra ämnen. Av eleverna var tre av dem 
myndiga och för den fjärde eleven inhämtades ett tillståndbevis genom ett brev till 
vårdnadshavaren. Inget bortfall skedde från underökningsgruppen. Eleverna i 
undersökningen benämns enligt följande: Calle 18, Pelle 18, Eva 18 och Carina 17. 
Samtliga namn är fingerade.

2.4 Intervjufrågorna

Syftet med studien var att få ta del av elevers upplevelse av åtgärdsprogrammets mening 
och relevans samt effekter. För att få reda på detta formulerades frågor utifrån studiens
frågeställningar. Utgångspunkten för de frågor som konstruerades kunde delas in i 
teman. Efter respektive tema presenteras den eller de intervjufrågor som bedömdes som 
relevanta.

Allmän fråga om studiesituationen: Kan du beskriva din egen insats i skolarbetet?

Upplevd effekt: Fungerar skolarbetet bättre med åtgärdsprogrammet? Varför eller 
varför inte? Hur fungerar eller hjälper åtgärdsprogrammet dig? Är det en möjlighet eller 
hinder?

Upplevelse: Hur känns det att få ett åtgärdsprogram upprättat och hur påverkar 
åtgärdsprogrammet det vardagliga skolarbetet?

Bakgrund och motiv: Varför upprättades ett åtgärdsprogram för dig? Fick du vara med 
och bestämma innehållet i åtgärdsprogrammet?

Möjlig framgång: Tror du att du kommer lyckas med de åtgärder som förslagits? Hur 
ser du på att nå målen i de kurser åtgärdsprogrammet berör?

Förberedelserna inför intervjuerna var viktigt för mig. Jag testade av mina frågor ganska 
omgående i en så kallad pilotstudie på min son som själv går sista året inom 
gymnasieskolan. Kvale (1997) menar att det genom pilotstudien finns möjlighet att 
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säkerställa att man får ett rikt och informativt material samt att det genom pilotstudien 
ges möjlighet till en god beredskap för ett tryggt och stimulerande samtal. Inget i min 
sons upplevelse av intervjun och frågornas innehåll verkade oklart och jag kände mig 
ganska trygg i uppfattningen att de skulle kunna fungera.  

Intervjuerna planerades att starta med öppna och inledande frågor för att eleverna skulle 
få en möjlighet att känna sig trygga och inspirerade till deltagande. Dessa frågor var av 
allmän karaktär. Vilken årskurs, programtillhörighet, fritidsintressen, familjesituation 
för att slutligen övergå till frågan vad eleven tycker om skolan och det arbete som de 
som elever bedriver där (se bil. 2). Dessa frågor konstruerades med tanke på att skapa en 
avslappnad och trygg situation för den intervjuade eleven.

2.5 Genomförande

Min resultatredovisning baseras på fyra elever där tre av dem går på Barn och
Fritidsprogrammet. Den fjärde eleven går på ett lokalt program på samma skola. 
Gruppen elever var jämnt könsfördelad. Tre av eleverna var myndiga och den fjärde 
eleven blev intervjuad först när godkännande från målsman blev klart via 
tillståndsförmyndares tillstånd till intervju (se bil.1). En specialpedagog blev också 
inblandad i diskussioner och analys av min problemformulering. Intervjuerna pågick 
under två dagar mellan elevernas lektionspass. Samtliga intervjuer tog ca trettio minuter 
att genomföra per elev. Intervjuerna genomfördes i ett ostört klassrum. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades ganska omgående. Transkriberingen tog ungefär 
tre timmar att genomföra. Bandinspelningarna var av god kvalitet och det var lätt att 
höra vad eleverna sade.

2.6 Analys 

All data från eleverna skrevs ner ordagrant och fördelades under de rubriker de så att 
säga hörde hemma. Detta tillvägagångssätt gjorde att det blev lättare att följa samt 
relatera frågorna till mitt övergripande syfte med studien. Genom att hålla syftet med 
studien aktuellt och kopplat till frågeställningar blev intervjun relaterbar till studiens 
syfte. Kvale (1997) beskriver detta utförligt med ett bildflöde enligt nedanstående figur 
(sid.122). Jag har använt Kvale (1997) i sammanhanget för att säkerställa att frågorna är 
relaterbara till syftet och frågeställningarna genom den tematisering som gjordes med 
rubriker för varje frågeställning. 

SYTE

FRÅGESTÄLLNING

FRÅGESTÄLLNING

INTERVJU

INTERVJU
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2.7 Trovärdighet 

Jag tycker mig kunna se att tillförlitligheten i min studie är relativt god. De frågor 
eleverna svarade på täcker väl in syftet med min undersökning. Stukát (2005) påpekar 
att när man har med människor att göra finns det felkällor. Elevernas uppriktighet och 
ärlighet i sina svar upplever jag som ganska tillförlitliga även om det naturligtvis kan 
vara möjligt att eleverna i intervjun tillrättalägger svaren. I sammanhanget och med 
tanke på ämnet åtgärdsprogram var det viktigt att eleverna kände förtroende för mig. Jag 
upplevde detta i samtliga intervjuer. Denna medvetenhet från min sida om betydelsen av 
att skapa en förtroendefull situation kan ha bidragit med ärliga och uppriktiga svar,
anser jag. 

Datainsamlingen i min studie baseras på de svar eleverna gav vid intervjun. I 
sammanhanget kan en rad faktorer spela roll för denna tillförlitlighet, det vill säga om 
svaren verkligen mäter det som var avsikten i min studie. Stukát (2005) menar att alla 
undersökningar har brister och att det är viktigt att man som forskare är medveten om 
dem. Under processen i mitt skrivande har det varit viktigt att försöka hålla en klar linje 
som tydligt visar avsikten med min studie. Frågeformuleringen till eleverna var ett 
viktigt verktyg för att tydliggöra vad som skulle studeras och ge svar på. Vid intervjun 
gör ovanan hos mig själv som frågeställare att jag vid något tillfälle hade för bråttom att 
vänta in svaret från eleven. Detta medförde till viss del att jag så att säga lade ”ordet i 
elevens mun”. Detta blev dock bättre allt eftersom intervjuerna genomfördes. En annan 
faktor som också kan påverka när det gäller svaren är att ämnet specifikt om att försöka 
förstå elever upplevelse av åtgärdsprogram i sig själv kan ha en negation. 
Åtgärdsprogram kan ses hos eleven som ett misslyckande och kanske kan svaren även 
då bli förstärkta av detta eventuella misslyckande som eleven upplever.

Jag har stor medvetenhet om att min studie endast kan generaliseras till den grupp elever 
jag studerat. Studien är liten i sin omfattning, det vill säga att den inte är representativ i 
något avseende som skulle kunna göra anspråk på att gälla för samtliga elever i svensk 
skola. Dock är det min övertygelse om att de slutsatser jag har dragit kan gälla många 
elever i svensk skola. Studien har gett mig relativt objektiva upplevelser som skulle 
kunna anses relaterbara på grupper av elever, som jag ser det handlar det om att jag sett 
mönster av upplevelser genom elevers beskrivningar.  

2.8 Forskningsetik

När det gäller en studie som på detta sätt belyser integritetskänsliga delar av unga 
människors upplevelser i skolan har det varit angeläget för mig att på bästa möjliga sätt 
respektera eleverna och deras deltagande. Jag förtydligade deras säkerhet om att aldrig 
kunna identifieras som personer i min studie. Detta gjordes i direkt anslutning till 
intervjun. Namnen på dem som personer garanterades vara fingerade och bandet de 
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spelades in på skulle raderas så fort utskrivningen av den var gjord. Jag har inte pressat 
eleverna om det i intervjun blivit jobbigt för eleven att fortsätta berätta. Eleverna har fått 
pauser och själva valt om de vill fortsätta. Jag berättade tidigt att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande i intervjun. Jag har i min undersökning följt de etiska principer 
som gäller enligt Stukát (2005).

I min undersökning handlar detta om: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Stukát, 2005). I informationskravet är det 
viktigt att förälder eller vårdnadshavare förstår och får vetskap om syftet med min studie 
och mitt tillvägagångssätt med undersökningen. I min intervju deltog tre myndiga 
elever. Den fjärde eleven var inte myndig vid intervjutillfället och en så kallad
Tillståndsansökan från vårdnadshavare införskaffades från denna elev. Vid 
elevvårdkonferensen hade jag också själv möjlighet att träffa båda föräldrarna där jag 
lite kort berättade om att det kunde bli aktuellt med en intervju längre fram och hur de i 
så fall såg på detta. De var positiva, intresserade och hade inga invändningar mot en 
eventuell intervju. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att föräldrarna godkände att 
eleven fick delta genom ifyllandet av tillståndansökan (bil.1). Eleverna gav sitt 
samtycke i anslutning till de elevvårdskonferenser de deltog i och de fick även 
information i anslutning till intervjun att det var frivilligt att deltaga. Samtidigt 
redogjorde jag för dem att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i intervjun.
Berörda elever informerades i förväg om vilka frågeställningar jag avsåg att få svar på. 
Detta gjordes även det i anslutning till när jag frågade om de ville delta i 
undersökningen. Eleven och föräldrarna informerades genom tillståndsansökan om att 
intervjuerna skulle bandas, samt att säkerställande av full anonymitet eller snarare 
konfidentialitet garanteras eleven. Eleverna benämndes även med fingerade namn och 
därmed anser jag konfidentialitetskravet uppfyllt i min undersökning. Undersökningens 
uppgifter kommer i enlighet med nyttjandekravet endast att användas i denna 
undersökning.
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3 Resultat
Mitt syfte med studien var att förstå elevens upplevelse av mening, relevans samt effekt
av åtgärdsprogrammet. De upplevelser eleven får och har av åtgärdsprogrammet var 
viktigt att försöka förstå, men även hur det påverkar eleven specifikt, och om det ger 
eleven möjligheter att nå de mål som krävs i ämne eller kurser. I detta kapitel redovisas 
inledningsvis elevernas upplevelser och erfarenhet. Elevers svar är utskrivna i sin helhet 
och analysen beskrivs i slutet av varje rubrik/frågeställning. En sammanfattning av 
resultatet avslutar resultat kapitlet.

3.1 Skolsituationen

För att får en bild av elevens allmänna bild av sin skolsituation och hur de upplever sin 
roll i den, ställdes frågan om hur de upplever sin egen insats i skolarbetet. Eleverna 
benämns som: Calle 18, Pelle 18, Eva 18 och Carina 17.

Eleverna uttrycker en likgiltighet runt delar av skolarbetet. Skolan har under en längre 
tid påverkat eleverna negativt på olika sätt och det är svårt att hantera ett arbetssätt som 
råder, tycker en elev. Samtidigt beskrivs skolan som bra men det är svårt att passa in i 
den.

Alltså, jag skiter ju i vissa arbeten helt och hållet men när jag väl försöker arbeta med det så gör 
jag ju så gott jag kan. Det blir inte alltid bra, men skolan är ingen jättehöjdare, hela min skoltid har 
varit jobbig. Det började på högstadiet, då blev det jobbigt precis när man skulle börja söka till 
gymnasiet. Jag gick IV Individuellt program först, läste upp engelska. Skolan här är inget fel på 
men jag gillar bara inte skolan. (Calle 18)

Jag vet inte riktigt. Förra året började det med mycket strul. Jag hade en jobbig period vet jag, sket 
i skolan totalt och satt bara hemma och var deprimerad i stort sett. Men det började väl lite i slutet 
av ettan tror jag. Sen började det bara mer och mer och mer. (Eva 18)

Jag har nog egentligen aldrig varit intresserad av skolan. (Eva 18)

Det går väl bra, fast det är väldigt svårt ibland, olika ämnen, det här med grupparbeten gillar jag 
ingenting. Det har varit så hela tiden, jag jobbar bäst själv, fast det beror på vem man jobbar med. 
Bara man kommer överens går det bra. (Carina 17)

Eleverna beskriver en social problematik i att det i perioder privat blir svårigheter som 
inte går att påverka. Det handlar om dödsfall inom familjen och påverkan till följd av att 
flickvännen gör slut.

Nu det sista har det ju vart några dödsfall inom familjen och jag har inte mått så bra, varit hemma å
så. Sen innan det där var jag ju skoltrött man vill ju bara sluta egentligen. (Calle 18)
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Det går ju inte direkt bra om man säger så. Det har blivit så i tvåan, då blev det att jag började 
skolka ganska mycket. Alltså det var jobbigt som fan hemma, min flickvän gjorde slut sen kom jag 
aldrig tillbaks till skolan. Jag orkade inte, var bättre hemma i stället. (Pelle 18)

Utbildningen ger eleven avbrott i perioder från de vanliga teoretiska studierna. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen anses som något positivt för eleven.

Jag tycker skolan är bra! Det här med att kombinera praktik med studier så man inte bara sitter i 
skolbänken i tre år och inte fattar ett skit, är bra. (Carina 17)

Analys av elevers svar:
Skolarbetet bedöms av samtliga elever som något de kämpar med hela tiden. Det tycks 
som att arbetet är ett mer eller mindre måste och att det är svårt att ta till sig kraven som 
skolan ger. Det verkar finnas en svårighet att känna sig motiverad för att ta uti med 
skolarbetet, kanske för att det uppfattas som ett överstigligt hinder med en stor mängd 
uppgifter. En svårighet som kan identifieras här är utbildningens fokus på prestation och 
måluppfyllelse, det vill säga yttre krav. Lindblad (2001) beskriver detta som skolans 
normer vilka eleven förväntas delta i. Skolan har i stora delar varit problem för eleven 
under en längre tid men det har blivit mer påtagligt under gymnasietiden. Trondman 
(2001) talar om hur elever upplever sin situation genom att ”inte vara förstådd”. 
Trondman (2001) menar i sammanhanget att eleven inte känner någon tillhörighet i 
skolan och att de inte känner sig hemma i skolans vardagskultur. I intervjun här skulle 
man kanske kunna se eleverna utifrån ett perspektiv av uppgivenhet de förmedlar i 
stället för att inte vara förstådd och känna tillhörighet, de har inte den förmågan. Han 
menar att det är viktigt att elever får en grundläggande känsla och uppfattning av 
tillhörighet i skolan för att fungera. När det gäller begreppet problem kan man se att 
eleverna värderar detta lite olika. Begreppet är i hög grad situationsanpassat och 
eleverna belyser några olika delar som påverkar skolan och det arbetet som bedrivs där.
Tre elever uppger att den sociala och familjära situationen påverkat förutsättningarna för 
dem att lyckas i skolan. I sammanhanget handlar det om dödsfall inom familjen, 
flickvän som gör slut och i det tredje fallet en allmänt besvärliga situation i hemmet. 
Imsen (2006) belyser detta med att det sällan bara är en miljö eleven befinner sig i. Det 
kretsar många tankar eller miljöer i huvudet på elever samtidigt och detta påverkar inte 
minst skolarbetet. Dessa olika miljöer som eleverna lever i påverkar eleven negativt när 
det är flera upplevelser eller situationer i livet som stökar. Summan av upplevelserna 
skapar en komplicerad tillvaro för eleven som tycks lysa igenom i en skolproblematik 
för några av eleverna.

Den fjärde eleven bedömer sin skolsituation på lite annat sätt där hon upplever att det 
går ganska bra i skolan men att hon tycker det är svårt. I elevens skolsituation verkar 
klassen och den påverkan som finns där besvära eleven. Det fungerar dåligt att arbeta i 
grupp och hon anser sig arbeta bäst själv eftersom det då blir mer gjort i skolarbetet, 
dock kan hon vid något tillfälle se att kamrater är av betydelse vid något tillfälle. Eleven 
ser således kluvet, tvådelat på sin skolsituation och arbetet som bedrivs. Det finns en 
norm som säger att grupparbete är viktigt men det fungerar bara om hon själv får arbeta
med den kamrat hon trivs med och det är svårt att hantera denna situation för eleven. 
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Samma elev utrycker förhoppning i APU (arbetsplatsförlagd utbildning) som ger ett 
skolavbrott under läsåret som anses som välbehövligt eftersom man slipper sitta med 
böcker hela tiden när en annan arbetsform tar vid. Detta avbrott tycks göra att eleven får 
lust att ta tag i studierna och det påverkar således elevens skolsituation på ett positivt 
sätt. För eleven syns dock inte det positiva i APUn i något åtgärdsprogram
(åtgärdsplanen gjordes i anslutning till elevvårdskonferensen, där jag själv fick ta del av 
diskussionerna). Detta kan som jag tolkar det visa på att eleven inte känner sig förstådd i 
hela sin skolsituation. Frågan kan ställas i vilken grad eleven känner sig delaktig i när 
det gäller sitt åtgärdsprogram?  

3.2 Upplevd effekt

Den upplevda effekten av åtgärdsprogram ställdes genom att eleverna fick frågan om 
skolarbetet fungerar bättre med åtgärdsprogram. De fick också möjlighet att svara på 
varför eller varför inte åtgärdsprogrammet gjorde det samt om det var ett hinder eller 
möjlighet till hjälp i skolarbetet.

Åtgärdsprogrammet uttrycks som att vara en hjälp för de allra flesta eleverna på något 
sätt. Eleverna förstår att det beror mycket på dem själva om det skall bli gjort något eller 
inte. Eleverna uttrycker sig runt värdet av att få hjälp, att de fått en ”tankeställare” och 
att de måste ”fixa det”.

De är la bra att de ställer krav på mig och sen kan hjälpa mig. ”Är åtgärdsprogrammet en hjälp för 
dig”? Just nu tycker jag det är en hjälp för mig, man får la inte mer hjälp men de känns som de
försöker hjälpa och ta tag i det sen får man ju göra allt själv liksom. (Calle 18)

Egentligen tror jag inte åtgärdsprogrammet hjälper så mycket men man får hjälpen eller, man få 
ingen hjälp eller, jag vet inte. De gör ju inte det åt mig, det måste jag ju göra själv men dom kanske 
hjälper mig ta fram det jag skall göra. Sen är det ju upp till mig att göra det, man skall ta till vara 
chansen. (Calle 18)

Man fick ju en tankeställare i alla fall så man får väl bara vänta på att man fattar det själv att man 
tar tag i det. Det är både ett hinder och möjlighet, alltså jag måste ju göra det om jag skall kunna 
bli något, det är jävligt jobbigt. Nu när man satt sig i skiten får man ju fixa det liksom men allt 
kommer på en gång liksom. (Pelle 18)

Allt är ju bra med det egentligen samtidigt är det ju inte bra att det finns men man ju typ gör något 
åt det. Det hade vart värre om alla skitit i det typ eller så. (Pelle 18)

Jag tror det hjälper. Det är nog möjligt att få ett bra betyg. (Carina 17)

Det är la bra med ett åtgärdsprogram så man får det betyg man vill ha, så man inte bara får ett IG
för man inte gjort vissa grejor, man vet vad man skall göra då. (Carina 17)

En elev avviker lite i sitt resonemang och vill inte riktigt känna sig vid sitt 
åtgärdsprogram. Det är för henne ett främmande dokument och hon upplever sig som 
inte särskilt delaktig i det. Samma elev känner det som hopplöst att fixa sin skolsituation 
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eftersom hon ligger så pass mycket efter i skolarbetet. Hon bekymrar sig även för sitt 
temperament som tycks påverka relationerna med lärarna på skolan

Jag är ju inte så insatt i åtgärdsprogram, vet inte vad det handlar om, jag kommer hit och gör det 
jag skall och det jag inte skall typ. Man skriver under dokumentet, lämna tillbaks det, kollar inte 
igenom det. Orkar inte bry mig. (Eva 18)

Om man inte skulle ha så många IG som jag har tror jag att det skulle hjälpa med åtgärdsprogram 
men för mig som har tretton stycken eller vad det är tror jag inte det hjälper så mycket för jag har 
ingen ork kvar att orka bry mig om det, jag är inte tillräckligt stark. (Eva 18)

Hinder är när jag blir arg för då kan jag inte bland inte riktigt kontrollera mig själv, säger saker 
som jag inte borde typ, det blir fel. (Eva 18)

Analys av elevers svar:
Av resultatet kan man se att flertalet elever uttrycker förhoppningar om att 
åtgärdsprogrammet skärper till arbetet i skolan. Flera av eleverna ser åtgärden som 
något skolan sätter in för att hjälpa dem. En elev avviker lite i sitt resonemang och 
menar att det inte spelar så stor roll för hennes möjligheter eftersom hon ligger så 
mycket efter i skolarbetet, dock kan hon se att det för andra elever nog kan vara bra som 
inte har den skolsituation hon själv befinner sig i. Möjligen kan detta vara en upplevelse 
från hennes sida som bekräftar det de andra eleverna upplever, nämligen att 
åtgärdsprogrammet sätts in från skolan för att hjälpa dem. Hur man skall göra arbetet 
eller uppgifterna beskrivs inte tydligt. Det finns med utryck från eleven att man på något 
sätt måste ”fixa det” och att det är bra att man ”ställer krav” även om man kanske inte 
känner så mycket för det och orkar ta till sig kraven. Vad döljer sig bakom elevernas 
tankar om krav? Är det skolans eller de egna kraven man talar om? Den fjärde eleven i 
undersökningen uttrycker åtgärdsprogrammet som en möjlighet att få det betyg man vill 
ha. Genom åtgärdsprogrammet har man en möjlighet att få ett bra betyg, anser hon. I 
hennes fall är således åtgärdsprogrammet en möjlighet. Värt att notera är att ingen av 
eleverna tydligt säger hur man skall nå måluppfyllelsen. Det rör sig generellt från 
elevens sida om att det är bra att dokumentet finns, att det ställer krav och att man från 
skolan bryr sig, att man där inte struntar i det hela. Ingen av eleverna talar dock om hur 
det skall gå till för att nå betyget eller målet.

Dessa svar var delvis förvånande för mig. Eleverna anser det positivt med något 
undantag att åtgärdsprogrammet satts in. Eleverna beskriver det som bra att problemen 
syns för dem med dokumentet och att dessa problem behöver åtgärdas i skolarbetet. 
Eleverna förstår att det krävs mycket av dem för att lyckas men samtidigt lever dessa 
elever i ovisshet om det hjälper beroende på att de själva inte litar på sin kapacitet och 
om de verkligen kommer att ta till sig stödet och med den möjligheten till en förbättring 
i skolarbetet. Skolverket (2001) menar att det är viktigt att eleven ges möjligheter att 
försöka se positivt på sin egen upplevelse av skolan. Som lärare har vi skyldighet att 
försöka ”lyfta” elevens positiva sidor. Det som känns bra för eleven är av värde för att 
eleven skall kunna gå vidare anser man. 
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3.3 Upplevelse

Upplevelsen av att ha ett åtgärdsprogram och beskrivningen av det ställdes genom 
frågan hur det känns att få ett åtgärdsprogram upprättat och hur det påverkar det 
vardagliga skolarbetet?

Eleverna rör sig i sina diskussioner runt mötet med rektor och lärare, det poängterar ett 
allvar i deras situation som skolan ser och förtydligar på detta vis. Eleverna beskriver en 
form av lättnad i något fall och att det kanske finns en möjlighet att nå godkända betyg.

Alltså det är ju inte positivt med möten för då vet man ju att man inte skött skolan alls. Innan 
kändes det som vad skall det här mötet gå ut på, vad kommer att hända, sen efteråt var det en 
lättnad att det inte var så jätte allvarligt eller så men det var ju ändå alvarligt, jag riskerar ju att inte 
få något slutbetyg till studenten då. (Calle 18)

Alltså det kändes ju bra, nu är det på allvar liksom med rektorn och alla. (Pelle 18)

Jag tänker på det att man måste fixa skolarbetet nu. (Pelle 18)

För mig är det positivt för då får man veta vart man ligger och vad man inte kan. (Carina 17)

Ibland kan jag tänka på att detta ämne har jag IG i och måste göra något så det inte blir ännu mer 
uppgifter här, måste ta tag i det. (Calle 18)

Ingen av eleverna beskriver att åtgärdsprogrammet är något att skämmas över. En elev 
bryr sig inte så mycket om det hela eftersom hon menar att det är rätt så många som har 
åtgärdsprogram. Två av eleverna signalerar att de lever i en kravlös tillvaro, där skolan 
är ”slapp och flummig” medan den andra har en upplevelse som speglar motsatsen. 
Rastlösheten speglas också hos en elev som gör att man driver runt i klassrummet med 
stor tristess.

Det är väl inget att skämmas för egentligen, det är nog olika från person till person. (Carina 17)

Jag bryr mig inte så mycket om det. Det är rätt många i dagens ungdom och skolorna som har det 
och som jag tycker, ställer skolan högra krav och eleverna har blivit mycket slappare, jag vet inte 
men jag tycker det. (Eva 18)

Den här linjen gör det hela också, vi har aldrig några läxor, knappt aldrig prov för nu skall man 
jobba hemma en massa och sådär. Då blir det jag orkar inte, göra något annat Det är inga krav här, 
det är flummigt. (Pelle 18)

Jag är så rastlös av mig och springer mest omkring om det är tråkigt, sen om jag inte har tid på 
lektionen få jag göra saker hemma men jag får inget gjort. Prioriterar annat kan man väl säga. 
(Calle 18)
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Analys av elevers svar:
Eleverna beskriver en oro inför mötet med rektor och lärare. Efter mötet är eleverna 
nöjda och ser att det finns ett allvar och att det är dags att ta tag i sin skolsituation. 
Själva mötet med skolan där rektor är sammankallande tycks skärpa upp elevernas
förståelse om att det finns problem för dem i skolan. Mötet förtydligar allvar men det 
ställer också frågor från eleven om ”vad det skall gå ut på”? ”Vad kommer att hända 
nu”? Upplevelsen utav mötet och åtgärdsprogrammet är för samtliga elever även här av 
ganska positiv karaktär. Häri rymdes upplevelser för eleverna som ”lättnad” och att det 
inte var så farligt som man trott. Andersson (2001) är oroad över att det råder stor 
meningslöshet i skolorna för eleven. Elevernas röster hörs inte och de misströstar över 
det system de är en del utav. Av svaren eleverna gav kan man se att två av eleverna har
synpunkter på skolan och det arbetssätt som bedrivs. En av dem anser att skolan inte 
ställer några krav på eleven. ”Läxor existerar inte, det finns knappt några prov”. En 
annan elev beskriver upplevelsen av att skolan ställer för höga krav och att eleven blir 
slappare av denna anledning. Dessa synpunkter kan betraktas som förvånande eller är 
det ett försvar från elevens sida om att det finns ett misslyckande som eleven skyddar 
sig från? Eleven beskriver sin situation som besvärlig med att det i stället blir en massa 
hemarbete och skolan bär ansvar för detta menar han. Detta hemarbete som eleven 
förväntas göra lämnas dock åt andra och mer intressanta saker när man kommer hem 
och konsekvensens blir att skolarbetet blir ännu mer lidande.

3.4 Bakgrund och motiv

Här fick eleven möjlighet att förklara varför åtgärdsprogrammet kommit till. De fick 
också möjlighet att delge om de varit med i utformandet av innehållet i 
åtgärdsprogrammet.

Två av eleverna uttrycker frånvaro som en av de enskilt största anledningarna till att 
åtgärdsprogrammet kommit till. Frånvaron för eleven gör också att särskilt stöd inte ges 
till eleven. I förlängningen handlar detta om att eleven måste visa på seriöst skolarbete 
med styrkta heltidsstudier först innan stöd sätts in för eleven.

För jag har varit borta så mycket från skolan sen att jag inte gör mina uppgifter som jag skall, jag 
har sju eller åtta IG. (Calle 18)

Jag har för hög frånvaro, jag måste ha full närvaro först, för då får jag gå ner till specialpedagogen. 
(Pelle 18)

Eleverna uttrycker inte någon tydlig delaktighet i utförande av åtgärdsprogrammet. 
Eleverna beskriver att de inte haft några val, de får i princip godkänna det hela, menar 
en elev och en annan säger att det är mentor som bestämt innehållet i dokumentet.
Samma elev utrycker ändå det positiva i att det finns en textformulering i dokumentet. 
Hon säger att lärarnas beskrivningar och redogörelser muntligt för vad som skall tas 
igen ofta glöms bort. Texten och formuleringen i åtgärdsprogrammet på vad de som elev 
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har att ta igen och arbeta med ger bättre överblick på vad som skall göras för att nå 
resultat, anser hon.

Näe, för vi har inte prata nåt om det, vi har inte kommit någon vart med det. Jag vet ändå vad som 
saknas i några ämnen men inte i dom andra. (Calle 18)

Alltså de säger väl vad de tycker och det dom tycker är väl det man skall göra, så skriver dom ner 
det så får väl jag typ godkänna det och jag gör det, har inga val. Gör jag det inte få jag ingen extra 
hjälp eller någonting (Eva 18)

Men vi gjorde åtgärdsprogram vid utvecklingssamtalet. Det var mest min mentor som bestämde 
vad som skulle stå i dokumentet, lite kanske man fick säga nåt. (Carina 17)

Man tar inte språket lika allvarligt, som när det står på ett papper, det visar tydligare på något sätt, 
det gör det, jag menar lärare tjatar något otroligt vad man skall göra och hur skall man veta då vad 
man skall göra när man glömmer? Det är nog bra att det finns på papper. (Carina 17)

Analys av elevers svar:
Det tycks inte finnas några tydliga och likartade beskrivningar från elevernas sida om 
hur åtgärdsprogrammet kommit till. Några av eleverna anser att frånvaron kan vara 
anledningen till att dokumentet kommit till. Värt att notera i sammanhanget är att 
eleverna ser begränsade möjligheter till hjälp om frånvaro finns med i elevens 
skolsituation. Här har således eleven två delar att arbeta med. Det ena är att skolan och 
närvaron måste skötas för eleven och gör den inte det så finns heller ingen möjlighet att 
åtgärda problemen. Det är först när heltidsstudier bedrivs som rätten till 
specialpedagogiska insatser ses över för eleven där då specialpedagogen gör 
åtgärdsprogrammet. 

En elev beskriver en hopplöshet i att acceptera det läraren skriver och dokumenterar. 
Hon anser sig inte ha några val. Hon ser inte heller någon större mening med 
dokumentet, möjligen för att det ger den extra hjälp som hon behöver förutsatt att hon är 
närvarande i skolan. En elev säger att det vid utvecklingssamtalet kommit till ett 
åtgärdsprogram först och att det var mentor som utförde skrivandet där eleven fick säga 
något lite. Anmärkningsvärt är också att ingen av eleverna beskriver någon större 
delaktighet i utförande av åtgärdsprogrammet. Skollagen är synnerligen tydlig i 
beskrivningen av elevens rätt till delaktighet och skolverket i sin tur påpekar mycket 
klart att eleven aldrig får se sig själv som ensam bärare av problemen. 
Åtgärdsprogrammet skall vara ett levande dokument där elev, lärare och vårdnadshavare 
skall ses som självklara bärare av det åtgärder som beskrivs av Skolverket (2008). Även 
Asp-Onsjö (2006) förtydligade hur brister i elevinflytandet gör att eleven inte når 
fullständiga betyg. Studien pekar på att det är vanligt förekommande att varken föräldrar 
eller elever själva varit delaktiga i framtagande av åtgärdsprogrammen.
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3.5 Möjlig framgång

Eleven fick här möjlighet att beskriva hur hon eller han ser på möjligheten att lyckas 
med de åtgärder som beskrivits. Eleven fick också möjlighet att fundera på hur de kan 
nå de mål som beskrivs i kurserna.

Eleverna uttrycker förhoppningar om åtgärdsprogrammet och att lärarna skall hjälpa till 
så gott det går. Eleven har starkt fokus på betyget godkänt och att det främst beror på 
egen vilja och ork om man skall klara målet. I något fall ser eleven tidsbrist som hinder 
men tror sig samtidigt klara betyget. En elev belyser också värdet av en bra lärare för att 
lyckas.

Ja det hoppas jag i alla fall, eller hoppas, det vet jag ju inte. Hoppas lärarna kan hjälpa mig så gott 
det går i alla fall. Att jag får det mesta godkänt eller så. Inte alla tror jag inte men jag vet inte. Jag 
tänker ju att jag vill ha godkänt i de ämnen jag vill ha godkänt i eller bli klar med dem först, eller 
så och det jag har kvar får jag ju ta tag i också, jag skall ju ta tag i det. Får väl se om jag hinner, 
hinner gör jag väl men...(Calle 18)

Godkänd i alla ämnen? Jag tror det faktisk men då är det nog dags att börja nu. (Pelle 18)

Man måste vilja själv och ha orken, jag får ju uppgifter men har ju inte kommit igång någonting
överhuvudtaget det här året men i tvåan kollade jag ju upp vad jag låg efter i. Först så bara jag fick 
göra det jag skulle göra klart liksom, men sen i slutet på terminen så gjorde jag och Hanna 
(specialpedagog) upp schema på, ganska bra schema faktiskt som jag sket i ändå i en bra period 
om jag bara velat och orkat. Specialpedagog Hanna är den bästa läraren på skolan. Hon är 
förståndig, hon är liksom inte bara lärare som liksom ger en uppgifter och sätt dig här unge, det här 
skall vara klart om en vecka. Utan hon förstår för hon jobbar ju med folk som har problem liksom, 
i skolan eller ligger efter, så hon är mer som en liten mamma roll. Hon fattar mer. (Eva 18)

Analys av elevers svar:
Som vi kan se finns det förhoppningar hos samtliga elever om att ett antal betyg kan bli 
verkliga att nå godkänt i, dock inte alla. Eleverna är tydligt medvetna om sina egna 
personliga hinder och möjligheter och de beskriver dessa på olika sätt. Någon elev 
tänker godkänt och vill ha godkänt och hoppas med hjälp av lärarna att det blir möjligt. 
Samma elev förstår samtidigt att han måste ”ta tag i det” men vet inte hur och när. En 
annan elev uttrycker sig i att betyget godkänt nog är möjligt ”men då är det nog dags att 
börja nu”. Att få sina ämnen och svårigheter beskrivna i text ger hos en elev upplevelsen 
av tydlighet och allvar. Eleven ser att det glöms lätt när läraren säger saker som skall 
göras. Genom att få det som skall göras beskrivet i text blir målen beskrivna bättre än att 
läraren ”säger om du gör så här så blir det nog bra”. Asp-Onsjö (2006) talar om att det 
enkla budskapet i textformuleringar runt eleven många gånger tycks fungera bäst för 
eleven. Just enkelheten i beskrivningar runt problemen är av värde för eleven anser hon. 

Samma elev uttrycker också att man måste ”tro” att det är möjligt om man skall komma 
någonstans. Lärarens personlighet beskrivs av en elev som något som betyder mycket 
för skolresultatet. Att ha en lärare som förstår problematiken och som lyssnar uppskattas 
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och läraren får gärna klä sig i en trygg ”liten mamma roll”. Skolverket (2001) belyser 
värdet av förhållningssättet och attityden till eleven som avgörande för hur väl arbetet 
blir utfört i skolarbetet. Lärarens relationer med eleven som verkar förtroendefullt och 
bekräftande tycks spela stor roll för måluppfyllelsen. Får även eleven verka i en stabil 
och trygg lärmiljö med goda normer och värden hjälper detta eleven ytterligare på ett 
bra sätt anser man.

3.6 Slutsats

Åtgärdsprogrammet tycks ge eleven olika perspektiv på möjligheter och hinder i sin 
skolgång. Flertalet av eleverna är tacksamma över att dokumentet finns och att det blivit 
aktuellt för dem att ha ett sådant. Det skärper till eleven i något fall och det blir tydligt 
att det finns med en skolproblematik hos eleven, skolan bryr sig menar eleverna. 
Dokumentet finns med som ytterligare ett dokument för eleven som de tror kan hjälpa 
dem på vägen mot ett betyg och i bästa fall en slutlig gymnasieexamen. De utrycker 
förhoppningar om att det kan hjälpa dem genom att lärare säger till vad de skall göra 
och hur. Skolarbetet kan uppfattas som ett överstigligt hinder med en stor mängd 
uppgifter och det blir svårt för eleven att hitta motivation. De krav som skolan ställer 
med fokus på prestation och måluppfyllelse, det vill säga yttre krav vilken eleven 
förväntas delta i har varit ett problem för eleven under en längre tid i skolan men blir 
mer påtagligt under gymnasietiden. Utöver dessa skolproblem beskriver eleverna en rad 
så kallade socioemotionella problem som tillsammans med övriga delar samverkar.

Imsen (2006) och Andersson (2001) belyser med tanke på detta att det är flera miljöer 
som eleven verkar i som påverkar eleven negativt där det är flera upplevelser eller 
situationer i livet som ger eleven problem. Summan av dessa upplevelser skapar en 
komplicerad tillvaro för eleven som tycks lysa igenom i en skolproblematik för några av 
eleverna. En elev beskriver och ser möjligheter på ett annat sätt än övriga i 
undersökningen. Hon ser sin APU som en del i skolarbetet och att detta ger möjligheter 
att klara skolgången bättre. Jag ger mig i kast med att även väga in det faktumet att 
föräldrarna är med i skolgången som stort värde för elevens skolsituation och engagerar 
sig i den värld deras dotter är en del utav. Om min tolkning av hennes skolgång stämmer 
med värdet av föräldrars medverkan för henne blir detta ytterligare en bekräftelse på 
Andreasson (2007) och Asp-Onsjö (2008) stämmer och är betydelsefulla när vi pratar 
om betydelsen av föräldrars medverkan för en bra måluppfyllelse för eleven.

För eleverna visar åtgärdsprogrammet vad eleverna skall göra men de har ingen strategi 
för hur detta skall göras. Eleverna är exkluderade i många delar såväl socialt som i sin 
skolsituation. Åtgärdsprogrammet tycks inte ge den effekt man kan förväntas av det
eftersom det egentligen inte handlar om lärandeproblem som till exempel 
specialpedagoger är rustade att klara av. Elevgruppen har helt andra bekymmer att 
brottas med och skolan tycks ha små resurser att möta dessa. Skolverket är mycket 
tydlig i vad man som lärare skall göra för eleven. Skolan har ett särskilt ansvar för 
elever som inte klarar utbildningen och detta gäller oavsett anledning. 
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4 Diskussion

4.1 Metod diskussion

Metodvalet känns relevant med tanke på den undersökning som gjorts. Att få ta del av 
elevernas uppfattningar runt åtgärdsprogrammet var viktigt och centralt. Eleven 
hanterades således som objekt för att kunna ta del av deras subjektiva upplevelser i den 
mening att det handlar om personliga upplevelser runt åtgärdsprogrammet utifrån de 
frågeställningar som angavs i syftes formuleringen. För mig själv var det i det närmaste 
självklart att intervjun skulle användas som verktyg i undersökningen och inga andra 
tänkbara alternativ diskuterades. När det gäller intervjuerna har detta givit mig olika 
upplevelser samt förståelse för den svårighet man som intervjuare står inför. Som 
intervjuare möter man relativt okända och främmande elever. I mötet med dessa skall 
man sedan försöka få en personlig och trevlig atmosfär på kort tid för att sedan få 
eleverna att överlämna sig i personliga och integritets känsliga upplevelser. I sanning 
kan jag nu se att det ställer stora krav på dig som intervjuare. Jag är tacksam och nöjd 
med de svar resultatet gav även om det naturligtvis inte kan uteslutas att något svar kan 
vara färgat i den mening att eleverna svarat på frågor i en miljö som de väl känner som 
bedömande med välkända normer som råder i skolan. Hur svaren hade kunnat se ut till 
exempel i elevernas hemmiljö eller ett café är en tanke som slagit mig.
Undersökningen som gjorts kan och skall betraktas som liten. Därför går inga generella 
slutsatser dra av de svar eleverna angivit.

4.2 Studien

Tidigt i mina tankar runt skrivandet av denna uppsats hade jag åtgärdsprogram i huvudet 
som ett tänkbart område att fördjupa mig i. Åren som obehörig lärare inom 
gymnasieskolans individuella program hade gett mig insyn i en verksamhet där elever 
blir föremål för olika utredningar eller dokumentation och åtgärdsprogrammet var en av 
alla sådana dokument elever kan bli föremål för eller en del utav. Mina upplevelser var
starkt präglade av elevers frustration och likgiltighet inför dokumentet men det fanns 
även en tydlig likasinnad upplevelse från yrkeskompetenta kollegor som inte alltid 
uttalade sig positiva till dokumentet och dess nytta och mening. 

Mitt syfte med studien var att försöka förstå elevens upplevelse av mening och relevans 
samt vilka effekter som nås av åtgärdsprogrammet. De upplevelser eleven får och har av 
åtgärdsprogrammet var viktigt att försöka förstå men även hur det påverkar eleven 
specifikt och om det ger eleven möjligheter att nå de mål som krävs i ämne eller kurser.
Samtliga elever i min studie har bekräftat relativt positiva erfarenheter av att 
åtgärdsprogrammet kommit till. Eleverna har uttryckt förhoppningar på olika sätt där det 
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centrala och viktiga handlat om att det varit bra att problematiken lyfts upp och att man 
som elev får en tydlighet i sina skolproblem. Eleverna känner många att det är positivt 
att de äntligen händer något och att det nu är dags att ”ta tag i sin situation”. Med detta 
resonemang skulle man kunna tycka att lyckan är gjord för eleverna och att nu kommer 
resultaten, men är så fallet? 
Av elevernas svar blir min tolkning att det i stora delar vad beträffar åtgärdsprogram hos 
en del elever inte ger de resultat man kan önska. Det skärper till eleven i något fall och 
det blir tydligt att det finns en skolproblematik, skolan bryr sig, menar eleverna. 
Dokumentet finns med som ett dokument för eleven som de tror kan hjälpa dem på 
vägen mot ett betyg och i bästa fall en slutlig gymnasieexamen. De utrycker 
förhoppningar om att det kan hjälpa dem genom att lärare säger till vad de skall göra 
och hur. Dock blir det ganska snabbt klart för eleven att det krävs en hel del för att nå 
målen och eleven tvivlar på sina egna möjligheter och ser hinder i att de själva inte tar 
tag i det som skall göras och som förväntas av dem. Erfarenheter från tidigare skolår gör 
sig kanske påmind för eleven och de tycks inte ha några strategier för att ta tag i sitt 
skolarbete.

Eleverna i min studie har samtliga gemensamt i att de är bärare av problem i sin 
skolsituation. Problemen ser lite olika ut. Det handlar i stora delar om så kallade
socioemotionella problem hos eleven som bland annat Person (2007) talar om. Således 
är det inte direkta pedagogiska skolproblem av den arten att eleverna är utredda och 
diagnostiserade med typer av funktionshinder. Eleverna hanterar uppkomna problem 
temporärt inom sin sociala situation som senare ger sig utryck uti skolproblematik med 
olika beskaffenhet hos individen. Dessa orsaker av socioemotionella problem kan inte 
betraktas som ovanliga i skolan och de allra flesta elever anser jag i realiteten löser dem 
själva men dock inte alla. I min undersökning finns det således upplevelser som är av 
den arten att det ställer till problem för eleven i sin skolsituation och många av eleverna
hanterar dem med frånvaro från skolan. Kan vi i skolan lösa den här problematiken när 
den dyker upp? Har vi resurser till det och hur använder vi dem i så fall? Genom de 
studier som redovisas kan vi se att specialpedagogiken ofta fokuserar på träning av 
brister. Det förekommer en alltför ensidig fokusering på elevens individuella 
prestationer utan att man ser till den pedagogiska miljön eleven verkar i, menar bland 
annat Ahlberg (2001). Även Andersson (2001) tar upp sociala situationers påverkan som 
en faktor som påverkar eleven i sin skolsituation. I sammanhanget talar han om olika 
miljöer som finns i elevens huvud samtidigt. Dessa miljöer handlar om kamrater, 
familjen och skolan som på olika sätt påverkar samtidigt. Flertalet elever talar om 
situationer av social problematik som gjort att deras skolarbete försvårats. Eleverna 
kämpar med sina relationer och det blir av naturliga skäl problem när betydelsefulla 
människor försvinner ur deras liv av olika anledningar. Är vi som lärare rustade att 
hantera dessa situationer och är det överhuvudtaget ett uppdrag för oss? Med den här 
formen av skolproblematik skulle vi kunna söka stöd av bland annat specialpedagogiken 
men min erfarenhet säger mig att det främst här fokuseras på dysfunktionella problem 
och då gärna med utredning som styrker elevens rätt till särskilt stöd. Elevstödsteam på 
skolor med ledning, kurator, specialpedagoger och skolsköterska är ett sätt att öka på 
stödet men räcker det? Genom ett ökat samarbete inom skolan borde rimligen dessa 
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uppkomna problem kunna hanteras inom skolan. Jag menar att vi måste använda 
resurserna utanför skolan på ett bättre sätt med till exempel socialtjänsten och andra 
instanser som är bärare av kunskap inom området Ahlberg (2001) menar att 
åtgärdsprogrammen skall ses som ett lagarbete där samarbetet lärare emellan kan skapa 
goda förutsättningar för att förtydliga pedagogiska strategier. Dessa så kallade strategier 
bör i så fall anser jag rymma eleven sedd ur ett helhetsperspektiv. Långt ifrån alla elever 
är sedda ur det här perspektivet och det känns oroande.

Vilka elevgrupper kan räkna med reellt stöd i skolorna? I intervjuerna har flertalet av 
eleverna återberättat att de först har rätt till stöd när de uppnått full närvaro, det vill säga 
att de studerar på heltid. Ser vi då ett helhetstänk för eleverna i skolan? Förstår vi som 
pedagoger vad eleverna har för miljöer runt omkring dem som påverkar? Eleverna har 
en tanke med sig om godkända betyg och de tycks se en framtida bild av att klara målen 
men det är för elevgruppen oerhört svårt att ställa in fokus på uthållighet när den 
socioemotionella situationen för dem ser ut som den gör. När intervjuerna pågår 
beskriver eleverna sig som så kallade problemelever. De ser sig själva som något 
negativt för skolan. Beskrivningarna de talar om rör sig i att de strular till det för sig 
med dålig närvaro i skolan. De struntar i saker de inte gillar och har svårt att känna 
tillhörighet i den miljö de vistas i och ibland styr temperamentet där man säger saker till 
läraren som man kanske inte borde göra. En del arbetssätt tycks inte heller passa in för 
någon elev och påverkar naturligtvis för eleven negativt. 

Asmervik (2009) belyser den här problematiken med att skolan som system skapar 
problem och klienter. Vi bör kritiskt se på skolan som ett system inte minst med tanke 
på om vi själva är en del av verksamheten, menar han. Han frågar sig vidare vad det är i 
skolans innehåll, miljö och krav som bidrar till att skapa så många problem hos så 
många barn och unga? I min studie går det se att eleverna själva beskriver sig som 
problemelever med tydlighet. Skolan har signalerat med elevvårdskonferensen. Att 
rektor sammankallar gör det hela formellt korrekt, juridiken fungerar och det blir tydligt. 
Föräldrar eller vårdnadshavare skall dessutom medverka om eleven inte är myndig, allt 
enligt de direktiv som Skolverket ger. Nu har eleverna noterat allvaret mycket klart men 
skräms inte nämnvärt av det. Tvärtom om verkar det som eleven tycker det är skönt att 
det äntligen händer något. Kan det finnas anledning att förstå elevernas upplevelse? 
Samtliga elever i undersökningen innehar underkända betyg (IG) i minst fyra ämnen. En 
elev har enligt egen utsago tretton underkända betyg och går fortfarande i skolan och 
försöker mellan varven anstränga sig. Kanske kan man nå betyg i något ämne menar 
hon. Frågan måste ställas här vem som är bärare av problemen hos eleven i det här 
sammanhanget. Skolverket (2008) påpekar ett problem där alltför ofta eleven utpekas 
som ensam bärare av skolproblematik. Det hela handlar om att skolan inte ser till 
elevens hela skolsituation och att det finns brister i tänkandet om en helhetssyn på 
eleven i skolarbetet. Jag förstår detta resonemang i det hela men ställer mig samtidigt 
frågan om hur vi skall kunna hjälpa elever med ett åtgärdsprogram när det hela är så 
komplext. Eleven verkar i så många miljöer samtidigt och hur kan vi med våra resurser 
få till stånd ett helhetstänk runt eleven utan att organisationen runt eleven fullständigt 
havererar?
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4.3 Progression

Jag känner det angeläget att lyfta några centrala och viktiga delar. Skolan måste på 
allvar förstå och komma till insikt i alla elevers miljöer de vistas i och hur de påverkar. 
Här måste man försöka arbeta bredare idag med olika inblandade professioner menar 
jag. Elever kan heller aldrig få lämnas ensamma i problematiken runt sitt skolarbete och 
den situation hon eller han befinner sig i. Alla berörda måste samverka och inte minst 
föräldrar eller målsman skall så lång det är möjligt vara med. Häri ryms dock ett hinder 
när eleven når myndighetsåldern. Vad kan man göra åt detta? Själv är jag övertygad om 
att det oftast med samsyn och en god relation med eleven ändå går att få med föräldrar 
eller målsman genom elevens tillstånd till detta. Vidare belyser Asp-Onsjö (2006) det 
faktumet att det enkla budskapet i textformuleringar runt eleven många gånger tycks 
fungera bäst för eleven. Jag tror själv att enkelheten i beskrivningar runt problemen är 
av värde för eleven. Vi behöver inte krångla till det för eleverna. Genom enkelt och 
tydligt visa på brister och möjligheter i samsyn med eleven står mycket vunnet anser 
jag. Skolverket (2001) belyser värdet av förhållningssättet och attityden till eleven som 
avgörande för hur väl arbetet blir utfört i skolarbetet samt lärarens relation till eleven 
som verkar förtroendefullt och bekräftande tycks spela stor roll för måluppfyllelsen. Får 
eleven även verka i en stabil och trygg lärmiljö med goda normer och värden hjälper 
detta eleven ytterligare på ett bra sätt. Att vi som lärare uppfattas som ett stöd i 
kunskapsutvecklingen måste också tydliggöras på något sätt. Genom en organisation 
som stödjer elev och lärare kan en måluppfyllelse bli möjlig.

Åtgärdsprogrammet är ett dokument som på många sätt ger elever en tydlig beskrivning 
på problem och brister och hur dessa skall åtgärdas. Så lång är allt bra och det råder inga 
som helst tvivel på att det generellt fungerar på elevgruppen som är i behov av särskilt 
stöd. Jag menar att åtgärdsprogrammet inte egentligen behövs på elevgruppen skoltrötta 
och allmänt håglösa problemelever. Eleverna bör i stället bli bekräftade som behövda 
och sedda utifrån de kunskaper de faktiskt har. Nilholm (2003) lyfter inkluderande 
begreppet som viktigt men jag saknar resonemanget lite för ofta i verksamheten. Inga 
elever är odugliga och alla elever bör ha en tillhörighet i gymnasieskolan, skolan har ett 
uppdrag och det är att ”fixa det här” som eleverna säger. Jag är övertygad om att det går
på något sätt men jag har fortfarande inga revolutionerande idéer på hur. Är det kanske 
för att alla elever är så olika? Om vi kan enas om den senare frågan kanske 
gymnasieskolan skulle formas lite olika också?

4.4 Framtida studier

Så här långt blir det tydligt att mer kvantitativa studier behövs inom gymnasieskolan 
vad det gäller förekomst av åtgärdsprogram och på vilka elever eller elevgrupper de 
görs. Är till exempel förekomsten av åtgärdsprogram större på så kallade 
yrkesförberedande program än i de studieförberedande? Vad kan detta i så fall betyda 
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och hur ser åtgärdsprogrammen ut i förhållande till varandra på respektive studie eller 
program form? Det kan också säkerligen vara intressant att följa upp min studie på 
andra skolor för att se om det ger liknande resultat. Den kanske ändå viktigaste och mest 
intressanta delen handlar ändå som jag ser det hur man kan utforma ett åtgärdsprogram 
för eleven där läraren och specialpedagogen ses som ett viktigt stöd i 
kunskapsutvecklingen. Som det nu är läggs stora delar av ansvaret på eleven vilket 
försvårar för många elever som är bärare av skoltrötthet och upplevelser som känns som 
omöjliga att klara av för eleven. 
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Bilaga. 1

Högskolan i Skövde
Lärarutbildningen
Höstterminen 2009-11-11

Förmyndarens tillstånd till intervju eller vårdnadshavare

Hej!

Jag heter Claes Hagman och är student på Högskolan i Skövde. Jag läser till lärare och gör mitt 
examensarbete som skall vara klart efter terminens slut.

I min uppsats har jag preciserat ett syfte att försöka förstå hur elever upplever ett åtgärdsprogram, hur 
de upplever mening och nytta med dokumentet. Hur känns det som elev att få ett åtgärdsprogram? 
Vilka upplevelser har eleven av att få en åtgärdsplan?

För att få fram ett forskningsmaterial behöver jag intervjua ett antal elever som har ett åtgärdsprogram. 
Intervjuerna spelas in på band och raderas efter analysen. Den hjälp jag behöver är att ni som 
vårdnadshavare ger ert tillstånd att intervjua er son/dotter och använda dessa svar i min studie.

Intervjuerna sker helt anonymt. Samtliga uppgifter vad gäller kommun, skola och namn på elev 
garanteras vara avidentifierade. Rektor på skolan är informerad.

Tack på förhand!

Claes Hagman
Tele: 0704-562662

Härmed ger jag mitt tillstånd att min son/dotter får intervjuas i samband med denna studie

Den intervjuades namn:…………………………………………………………………….

Vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………………...

Namnförtydligande:………………………………………………………………………...

Datum och ort:……………………………………………………………………………...
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Bilaga. 2

Intervjun

Inledningsvis i min intervju öppna frågor av karaktären:
Hur gammal är du? Vilket program läser du på? Årskurs? Hur tycker du att det går i 
skolan?
Vad tycker du om skola? För att senare övergå till huvudfrågor kopplade till 
problemformuleringen/syfte:

Huvudfrågor:

Kan du beskriva din egen insats i skolarbetet? = Allmän fråga om studiesituationen 

Hur länge har du haft åtgärdsprogram?
Fick du vara med och bestämma innehållet i åtgärdsprogrammet?
Varför upprättades ett åtgärdsprogram för dig? = Bakgrund/motiv

Kan man fråga om vilken skillnad som åtgärdsprogrammet har gjort – hur märker 
eleven av det?
Hur (hjälper)/fungerar åtgärdsprogrammet för dig? Möjlighet eller hinder? = Upplevd 
effekt 
Tror du att du kommer lyckas med de åtgärder som föreslagits?

Hur känns det att få ett åtgärdsprogram upprättat? = Upplevelse
Hur ser du på att nå målen i de kurser åtgärdsprogrammet berör? = Möjlig framgång

Fungerar skolarbetet bättre med ett åtgärdsprogram? = Upplevd effekt 
Varför eller varför inte?


