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En myndighets gestaltning av ett uppdrag fallstudie av en utbildning kring åtgärdsprogram
Artiklens forfatter relaterer – naturligvis – til svenske forhold, artiklen er et indlæg i den stående debat om inklusion. Hvad skal vi tage
hensyn til i videreudviklingen af inklusionen?
Ett övergripande syfte med föreliggande artikel är att belysa hur statlig
styrning kan ta form i en verksamhet
inom det specialpedagogiska området.
Mer specifikt undersöks en distanskurs
i Specialpedagogiska institutets (SIT)
regi. Kursen är ett sätt för myndigheten att genomföra en del av sitt uppdrag kring specialpedagogiska frågor.
Den omedelbara inspirationen till studien är ett tidigare arbete av Carlsson
och Nilholm (2004) där begreppen
inkludering och demokrati analyseras
och ställs i relation till varandra. I
den artikeln ställs frågan huruvida
olika demokratimodeller kan implicera
skilda sätt att se på inkludering och
även på specialpedagogik generellt.
Syftet med den studie som redovisas
här är att öka kunskapen om vad som
händer när övergripande intentioner
vad avser specialpedagogisk verksamhet gestaltas i en konkret praktik,
nämligen en distanskurs anordnad av

SIT. Kursen var en utbildning i att
skriva åtgärdsprogram (ÅP)1. Följande
forskningsfrågor utgör utgångspunkter
för de empiriska analyserna av kursen
och dess material:
Vilka synsätt på specialpedagogik
uttrycks i kursens material och hur
beaktas elevers och föräldrars delaktighet? Hur konstrueras identiteter
och vilka identiteter konstrueras i
de åtgärdsprogram2 som skapas inom
kursen?

Teoretiska utgångspunkter
och tidigare forskning
Min teoretiska utgångspunkt är ett
sociokulturellt perspektiv. Det innebär
en uppfattning att kunskap skapas i
social interaktion, är situerad i sociala
och fysiska kontexter, att lärande
medieras både av personer och verktyg
(artefakter), att kunskap och lärande
är distribuerad bland människor, och
att språk och kommunikation är förut57
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sättningar för lärande. Utifrån sociokulturellt perspektiv ”innebär varje
språklig framställning hållningar och
värderingar och placerar oss i en kulturell och historisk tradition” (Dysthe,
2003 s 47). Mot den bakgrunden blir
interaktioner inom kursen, och de
artefakter som används och produceras
inom kursens ram, intressanta att analysera. Således betraktas kursen som
en diskursiv praktik (Säljö, 2000), där
språk och interaktion är centrala för
skapandet av innebörder.
I föreliggande studie är min ambition att försöka visa på sammanhang
och traditioner, som kan bidra till förståelse av den komplexa situation, som
specialpedagogiska insatser ingår i.
Både Ekström (2004) och Löfquist
(1999) behandlar implementering och
implementeringsproblem i samband
med hur skolan styrs. De visar på en
existerande ”tröghet” i traditionella
strukturer och tankesätt gentemot
försök till styrning uppifrån. Det finns
därmed också behov av att skapa
kunskap om hur traditioner och värderingar reproduceras i genomförandet av verksamheten. I föreliggande
studie vill jag lämna ett bidrag till
detta genom att fokusera den konkreta interaktion och de artefakter, som
konstituerar en diskursiv praktik, som
uttrycker statlig myndighetsutövning
på området.
Skolans uppdrag i stort är den bakgrund mot vilken specialpedagogisk
verksamhet måste ses. En kort presentation av detta uppdrag presenteras
därför i det följande.
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Den svenska skolans uppdrag
och ansvar kring elever i behov
av stöd
Enligt läroplanen och Skollagen har
skolan både ett kunskapsuppdrag och
ett uppdrag att fostra elever till att
omfatta demokratiska värden, att i
skolan få möta demokratiska former
och få utvecklas till ansvarstagande
och delaktiga medborgare (Lpo94).
I ljuset av det blir delaktighet och
gemenskap centrala i skolans uppdrag
och kan, enligt Haug (1998), ses som
ett uttryck för demokrati och social
rättvisa. I flera centrala dokument
t.ex. Grundskoleförordningens 5 kap.
5 §, Konventionen om barns rättigheter, Salamancadeklarationen och FNs
standardregler finns en uppslutning
kring alla barns rätt till utbildning,
ofta uttryckt som en skola för alla –
utan särlösningar (Brodin & Lindstrand
2004, Persson 2001). Varken klass, kön
eller annan olikhet ska få utgöra hinder för tillgång till likvärdig utbildning
eller leda till diskriminerande utbildningssituationer. För att kunna leva
upp till dessa åtaganden behövs resurser av olika slag, och bl.a. kan specialpedagogik ses som en sådan resurs och
som ett uttryck för samhällets demokratisering och därmed en rättighet
till utbildning för alla (SOU 1999:63).
Även ÅP kan betraktas som ett stöd
för elever i behov av särskilt stöd och i
flera SOU-texter framhålls en helhetssyn och ett miljörelaterat synsätt när
ÅP skrivs. Problem ska tas upp ur både
individ-, grupp- respektive organisationsperspektiv. (Skolverket, 2001).
Ett annat stöd erbjuds via Special
pedagogiska institutet (SIT) till skol-
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huvudmännen i arbetet med att nå de
nationella målen för barn/unga/vuxna
med funktionshinder. Instruktioner för
verksamheten anges i SFS 2001:286,
och SIT:s uppdrag innefattar informations- och kunskapsspridning via
rådgivning, visstidsutbildning, kompetensutveckling, samordning av insatser
i regionen, utvecklingsarbeten samt
utveckling och anpassning av läromedel avseende elever med funktionshinder (Regleringsbrev 2003, 2004). I
Regleringsbrevet för 2004 sägs:
• det gemensamma nationella målet
en skola för alla. Därvid ska myndigheten särskilt beakta: likvärdig
utbildning, -rätt till särskilt stöd,
lika bemötande, full delaktighet,
tillgänglighet, och jämlika villkor
(2004 s 4).
I dessa formuleringar används inte
begreppen ”demokrati” eller ”inkludering” men likafullt beskrivs en skola
som vilar på demokratiska värden.
Generaldirektören för SIT, Jan Rocksén
(2004a), formulerar sig i linje med
institutets uppdrag på följande sätt:
•D
 e vuxna har ansvar för att se till
att det blir möjligt med delaktighet för alla barn. […] Grunden
för detta är att alla vuxna i skolan
inkluderar alla barn. Ingen blir
över som någon annan får ta hand
om. Alla räknas (s 3).
I nästa avsnitt kommer den stude
rade distanskursen att presenteras närmare och det kurssammanhang vid SIT
där den ingår.

Distanskursen
– en presentation
SIT har de senaste åren utvecklat
och genomfört ett flertal distanskurser
bl.a. om ÅP, i linje med det som utgör
en del av uppdraget. Eftersom institutet har stora geografiska områden
att betjäna – i vissa fall hela landet
– har distanskurser kommit att bli
en praktisk och efterfrågad form för
kompetensutveckling/kurserbjudande
inom SIT.
Den aktuella kurs, som studien
avser, handlade om att skriva ÅP och
genomfördes som distanskurs utan
fysiska träffar i början av 2000-talet.
Den hade redan getts några gånger,
och har enligt SIT haft ett högt söktryck.3 Kursens syfte enligt kursplanen
var att:
• genom teoretisk utbildning och praktiska övningar ge arbetslag ökad
kunskap och kompetens i arbetet
med att upprätta åtgärdsprogram/
individuell plan för elever i behov av
särskilt stöd. (s 1.)
I denna kurs deltog 29 personer, 13
män och 16 kvinnor, som alla arbetar
inom skolverksamheter för barn och
unga i olika åldrar. Deltagarna presenterade sig som förskollärare, speciallärare, specialpedagog, resurspedagog,
talpedagog, idrottslärare, textillärare, klasslärare, gymnasielärare eller
yrkeslärare. Av dessa uppger sju i sina
presentationer, att de arbetar inom
särskolan, tio inom förskola-grundskola och tio inom gymnasieskolan
– flera på s.k. yrkesprogram. Två anger
vad de arbetar som, men inte inom
vilken skolform. Deltagarna var verk
59

Specialpædagogik 6 · 2007

samma på skolor från Skåne i söder
till Dalarna i norr. Flertalet deltog som
arbetslag, men några personer som
enskilda deltagare. Av dessa senare
fullföljde inte två kursen. Fyra rådgivare inom SIT, presenterades som
kursledare, men endast tre deltog i
samtalen i Kursforum4 där de turades
om att medverka i de olika modulerna
inom kursen.
Inom den aktuella kursen användes
termen individuell plan synonymt med
åtgärdsprogram5.
De innehållsliga teman som kursen
bestod av var uppdelade i två-veckors
moduler. De första fyra hade rubrikerna: 1/Varför planera och när? 2/Vad är
en individuell plan? 3/Dokument och
sekretess 4/Med karta och kompass
– samarbete och ansvar, och de efterföljande modulerna 5-10 rubrikerna
5/Nuläge – ta reda på hur det ser ut
och varför, 6/Mål – hur det borde vara
jämför med hur det är, 7/Metod – hur
målet ska nås, 8/Utvärdering – blev
det som vi tänkt – processen fortsätter: 9/Får ett åtgärdsprogram se ut
hur som helst – förutsättningar och
fallgropar, 10/Kursutvärdering.
Modulerna 1-4 syftar till kunskap
kring ÅP, och modulerna 5-10 behandlar konsten att skriva ÅP. Samtidigt
betonar man i kurshäftet (SIT 2001:5)
att kursen inte avser att presentera
någon färdig modell.
Till sju av modulerna fanns video-/
webföreläsningar/-presentationer, där
specialpedagoger, lärare, rektor och
en jurist medverkar. I kursen ingick få
obligatoriska texter. Förutom utdrag ur
Skollag och läroplan var endast en text
utgiven av SIT ”Individuell planering
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för eleven i skolan” eller ”Individuell
planering för förskolebarnet” obligatorisk. Till flertalet moduler gavs därutöver rekommendationer på ytterligare
litteratur. I de flesta modulerna fanns
uppgifter som skulle göras i arbetslaget/enskilt. Dessa uppgifter utgjordes
av frågor att besvara eller uppgifter i
anslutning till, att ett ÅP skulle skrivas under kursen. Tio ÅP skrevs inom
kursen. Dessa ÅP byggdes upp stegvis
under modulerna 5-9 och uppgiften i
modul 5 t.ex. var ”Beskriv nuläget för
din elev”. Kursledarna kommenterade
skriftligt deltagarnas inlämningsupp
gifter, men detta var inte något som
gjordes tillgängligt för övriga i kursen
att ta del av.
På den aktuella distanskursen fanns
inte det fysiska mötet, utan man försökte att få till stånd nätbaserade samtal via Kursforum på kursplattformen.
I presentationen av kursen sades om
Kursforum att:
• Det är här du byter tankar, erfarenheter och löser problem tillsammans
med andra.
• Ditt Kursforum är lika mycket en
källa till kunskap som en kontaktyta
med andra. (s 1).
De studerande uppmanades att vara
aktiva i Kursforum och ta upp frågor
kring kursmaterialet, diskutera och
göra inlägg.
Medgivande till att få följa den aktuella distanskursen lämnades i samband
med kursstarten av distanskursansvarig, kursledare och kursdeltagare efter
att skriftlig information om mitt forskningsintresse och om HSFR:s etiska
föreskrifter lämnats. I slutskedet av
kursen togs en ny kontakt med förfrå-
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gan om att få ta del av kursdeltagarnas
inlämningsuppgifter, vilket också det
godkändes.
I nästa avsnitt kommer min analys
av distanskursen och de texter, som
den rymde att redovisas utifrån mina
tidigare presenterade frågeställningar.

Resultat och analys
Analysen har jag valt att göra som
en fallstudie (Merriam, 1994) eftersom min avsikt varit att studera hur
ett samhällsuppdrag kan gestaltas i
en konkret praktik – i denna studie
innebär det att närmare granska en
distanskurs och dess material. I en
fallstudie ligger fokus på process, förståelse och tolkning, en relevant och
möjlig metod för min studie. Mina
underlag för analysen har utgjorts av
både kurssamtal och olika dokument
från kursen (kurslitteratur, video-/
webpresentationer/-föreläsningar, kursuppgifter och då särskilt slutuppgiften att skriva ett ÅP) samt styrdokument för SIT. Underlaget betraktar jag
som texter och jag använder en form
av textanalys som benämns kvalitativ
innehållsanalys (Merriam, 1994). Jag
har läst texterna många gånger för
att hitta mönster, återkommande uppfattningar, och i mina tolkningar av
det empiriska materialet försöker jag
utläsa betydelser som kan vara svar på
mina frågeställningar. I analysen av de
ÅP som kursdeltagarna skriver, utgår
jag från några olika kategorier/aspekter, som sammantaget visar, hur bilden
av eleven skapas, och vilka bilder/
identiteter som skapas. I min fallstudie
studeras ett litet underlag (en kurs),
men i flera olika avseenden, i syfte

att försöka skapa en bild av kursens
innebörder utifrån aktörernas utsagor,
skriftligt material etc. alltså hela den
variation av texter som kursen rymde.
Synsätt på specialpedagogik kommer
till uttryck i det, som lyfts fram som
centralt i mitt material. De aspekter, som jag funnit centrala, redovisas
under några ledord i det följande.

Specialpedagogiska
insatser som rättighet och
kompensation
I en av mina frågeställningar vill jag
undersöka vilka synsätt på specialpedagogik som kommer till uttryck
genom kursens material.
Rätt till stöd och
problembeskrivning
Rätten för eleven att få ett ÅP upprättat och få tillgång till de särskilda
stödåtgärder, som eleven kan behöva,
framstår som centralt i kursen. Den
obligatoriska litteraturen behandlar elevens rätt till stöd och till en
meningsfull, anpassad utbildning på
likvärdiga villkor, och att ÅP inte
enbart är aktuellt vid svårigheter att
få godkänt i ämnen (SIT 2001 s 8).
Rättigheten framstår som en individuell rätt och i de ÅP, som skrivs i
kursen, är det alltid en elev som är
utgångspunkt.
Den problematiska situation, som
beskrivs i ÅP, knyts alltid till individen, men i två av ÅP framkommer
dock, att föräldrarna ger uttryck för
att det är skolans arbetsformer som
bidragit till problematiken:
• Föräldrarna anser, att elevens
svårigheter hade varit avhjälpta om
61
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enskilt stöd hade satts in tidigare.
(ÅP/’Pål’) och mamman tror att flickans svårigheter grundar sig på att
hon gått i en väldigt stor klass och
att hon ’glömts bort’ (ÅP/’Paula’).
I övrigt tycks de inblandade överens
om beskrivningen av eleven som den,
som har problem.
Delaktighet
I kurslitteraturen behandlas också elevens och föräldrars delaktighet/deltagande i beslut och planering bl.a. med
hänvisning till styrdokument6, men
också till det, som brukar benämnas
KASAM (känsla av sammanhang) (SIT
2001 s 13) för att skapa mening. ”Att
sammanhangen är begripliga underlättas med andra ord av att vara med
i planeringen och besluten om den
egna tillvaron” (ibid. s 13). Likaså
betonas ett respektfullt bemötande
med öppenhet och vilja att lyssna på
eleven och föräldrarna. Elevens och
föräldrars möjlighet till påverkan och
delaktighet betonas alltså på ett flertal
ställen i kurslitteraturen och i föreläsningarna (web/video), men framträder
inte lika tydligt i de ÅP, som utgör
inlämningsuppgift i slutet av kursen. Förälder och elev finns med som
undertecknare av dokumentet, vilket
kan uppfattas som att de åtminstone
är informerade. Endast i två fall verkar
det ha varit en större delaktighet kring
upprättandet av ÅP, och då menar jag,
att elev och förälder ’hörs’ i flera av
momenten. I Emmas ÅP anges under
’Nulägesbeskrivningen’ att:
• Emma är intresserad av klockan
och vill lära sig mer. Emma har en
önskan om att få en egen klocka.
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Föräldrarna tycker det är viktigt att
Emma lär sig klockan och blir mer
självständig när det gäller att passa
tider.
Och under ’Mål’ återfinns också
dessa önskemål. I ytterligare fyra ÅP
syns elevens eller förälderns medverkan i något av momenten, oftast i
’Nulägesbeskrivningen’ (modul 5).
Tittar man på de inlämnade delupp
gifterna till modulerna 5-8, som avser
att successivt förbereda det slutliga ÅP,
och som föregår slutversionen av ÅP, så
träder en mer nyanserad bild av delaktighet fram. När ’Nulägesbeskrivningen’
(med styrkor och problem) ska göras
så beskrivs i fyra av sju inlämnade
uppgifter ett samarbete mellan elev,
förälder och lärare, där man samtalar
för att komma fram till en gemensam problembeskrivning. De tre övriga
beskriver situationen från ett lärarperspektiv, där man talar mer om eleven.
Vid deluppgiften i modul 6, som handlar om att formulera ’Mål’ för sin elev,
kan jag endast i en av sju inlämnade
uppgifter se, att det är elevens önskan
som kommer till uttryck, och där också
förälder deltagit i samtal. Exempel
däremot på mål som uttrycker andras
förväntan på elever kan vara:
• [vi] ska göra henne ´så självgående
som möjligt´ inför skolbyte; öka hennes ordförråd och Susann ska bli mer
medveten om sin person.
När det gäller modul 7, ’Metoder’, så
är det kanske rimligt att lärarens yrkesroll och erfarenhet styr den pedagogiska planeringen och gör, att elevers och
föräldrars deltagande inte blir så stort.
I inlämningsuppgifterna för modulen
är det vanligt med förslag på både
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kompenserande insatser, som uttryck
för lärarens pedagogiska planering.
Både elever och lärare involveras i de
insatser, läraren planerat och får uppgifter att utföra. Vid enstaka tillfällen
kan även föräldrar få någon uppgift att
göra. I ett av ÅP är eleven mer delaktig
även vid upplägg av arbetet, ”Läraren
diskuterar med Petter och specialläraren hur undervisningen ska bedrivas”.
I detta fall önskar eleven inte behöva
gå ifrån klassen och får då istället
anpassade uppgifter inom klassen. I
ytterligare tre inlämningsuppgifter ges
exempel på, att eleven kan få välja bok
eller liknande, men f.ö. är det lärarens
planering som uttrycks.
Att ’Utvärdera’ ÅP är ytterligare ett
moment, som kursdeltagarna arbetar
med. I de inlämnade texter är lärares
röster mest framträdande, ”Arbetslaget
har genomfört det vi beslutade i ÅP”
och ”Vi är på väg att göra en yrkesman
av Oskar”. I tre exempel (av tio) är eleven delaktig i utvärderingen, ”En viktig del i utvärderingen blir att förhöra
sig med Petter, hur han själv upplever
sin studiesituation”.
Innehåll/åtgärdsförslag
När det gäller innehållet/åtgärdsförslag i ÅP, så anges i kurslitteraturen,
att det kan handla om ”tillrättalagd
undervisning, när något i skolsituationen inte fungerar och om stadiebyten”
(SIT 2001 s 8). Formuleringen ”när
något i skolsituationen inte fungerar”
är mycket vid och kan ges många olika
innebörder. Jag kan inte se, att delaktighet som gemenskap lyfts fram inom
kursen eller i inlämnade uppgifter.
• En individuell plan är ett instru-

ment, ett arbetsverktyg, som fungerar som hjälpmedel för att eleven,
föräldrarna och personalen ska få
en gemensam samlad bild av elevens situation inom de områden,
som eleven just nu upplever som
mest viktiga. Den nedskrivna planen
bidrar till en gemensam syn på vad,
som behöver göras för att förändra
en situation, gå vidare i utvecklingen eller lösa problem. Arbetssättet
bygger på samarbete mellan de tre
”parterna”. (ibid. s 6).
Det sägs också att arbetet med ÅP
börjar med att ta reda på ”Vilka förutsättningar, förmågor, önskemål och
behov har eleven och hur förhåller
de sig till utbildningsmålen och hela
skolmiljön?” (ibid. s 6). Här görs en
koppling till regeringens proposition
1998/99:105 om, att ÅP ska omfatta
elevens hela skolsituation.
Den vanligaste åtgärden som kursdeltagarna anger är förändring och/
eller utveckling av arbetssätten. I
inlämningsuppgifterna för modul 7 är
det vanligt med förslag på både kompenserande insatser, t.ex. ”få texten
uppläst, förlängd skrivtid, tillgång till
ordbehandlingsprogram” och med förslag på tränande metoder, ”lästräning,
färdighetsträning, träna studieteknik”,
som uttryck för lärarens pedagogiska planering. I fyra av ÅP är målen
enbart av social karaktär, exempelvis
”att kunna knacka på en stängd eller
låst dörr och invänta svar”, ”klara av
att passa tiden”, och i fyra enbart
kunskapsinriktade, t.ex. ”att få bättre läs- och skrivfärdighet”, ”att bli
säkrare på stavning”. I två av ÅP
finns både sociala mål och kunskaps63
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mål. Det tycks som om mål av social
karaktär blir mer aktuella ju större
funktionshindret är. I regel är både
mål och metoder på individnivå, och
det är svårt att finna exempel på både
mål och metoder på grupp- respektive
organisationsnivå.
Generaldirektören för SIT, Jan
Rocksén (SIT 2004 a, b), har gett
uttryck för att det i myndighetens
arbete också finns en strävan efter
social gemenskap.
Explicit finns inte i något av ÅP
en målsättning om ökad gemenskap
eller delaktighet i klassen/gruppen.
I en inlämningsuppgift under modul
5 påtalas emellertid vikten av delaktighet i klassens gemenskap för eleven.
Implicit finns i fyra ÅP ”åtgärder” som
syftar till att ändra elevens beteende
så att den sociala delaktigheten kan
underlättas.
Kurssamtalen – möjlighet
till förhandling
Samtalen i Kursforum är intressanta
ur flera aspekter, t.ex. kan man tänka
sig, att samtalen där skulle kunna vara
”föredömliga” i någon mening. Det
sätt, som kursledare lyssnar på och
erbjuder kursdeltagarna inflytande,
kan visa på möjligheter för dessa att i
sin samverkan med elever och föräldrar
kring ÅP.
Samtalen fördelar sig ojämnt över
kursen. Flest inlägg görs i modul 1,
19 st jämfört med 6 st i modul 8 och
3 st i modul 2. Av totalt 81 inlägg på
Kursforum svarar kursledarna för ungefär en tredjedel. En förklaring till det
relativt knapphändiga ”samtalandet”
i Kursforum kan vara, att mycket av
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samtalen skedde i de lokala arbetslaget
istället. I förbigående sägs nämligen
i några inlägg: ”När vi har diskuterat
detta i arbetslaget…”
Innehållet i samtalen styrs huvudsakligen utav de uppgifter/frågor som formulerats i anslutning till
modulens tema av de medverkande
i video-/webpresentationerna (modul
1,5,6,7,8).
I modul 1 samtalas om föräldrasamarbete, och om dokumentation och
ÅP. Det kommer många inlägg, 15 från
kursdeltagarna och 4 från två av lärarna. Det blir huvudsakligen ett samtal
mellan kursdeltagarna. Resonemang
förs mellan några av kursdeltagarna
kring dokumentation i form av ÅP
och syftet med detta. Dilemmat kring
”risken att stämpla barn genom för
mycket dokumentation och behovet
att ha ryggen fri för eventuella anmälningar” (Kursdeltagare) identifieras.
ÅP problematiseras här utifrån att
det både kan innebära ett men för
eleven, men samtidigt vara något, som
skolan kan visa på, att man gjort för
att stödja en elev. Andra betonar ÅP:
s funktion som verktyg i det pedagogiska arbetet och att få fler möjligheter till samverkan med andra bl.a.
föräldrar för att hitta konstruktiva
lösningar. Lärarnas kommentarer är
uppmuntrande, och man hänvisar det
uppdrag som gäller. De försöker att dra
in fler i samtalen genom att fråga efter
andras synpunkter.
I den andra modulen ska de studerande skicka in svar på instuderingsfrågor och man inbjuder dem som
önskar att kommentera och diskutera
i Kursforum. Tre genuint problema-
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tiserande inlägg görs, och frågeställarna riktar sig direkt till övriga kurskamrater, men inte någon respons
kommer. Eftersom det är en frivillig
uppgift i denna modul att ”samtala” i
Kursforum, kan de uteblivna reaktionerna tänkas bero på det.
Det som under de första två modulerna ser ut som genuina samtal om
verkliga dilemman (t.ex. risken med
stigmatisering respektive betydelsen av dokumentation) avtar både
i omfattning och innehåll. Inläggen
styrs av på förhand formulerade frågor,
och allteftersom liknar kommunikationsmönstret alltmer en IRE-struktur
(initiation, replay, evaluation)7, där
kursledarna får representera experterna, som har svaren. Kurssamtalen
har en potential till att bli genuina
samtal med möjlighet till förhandling
av innebörder, som vi sett ovan i
modul 1 och 2. Kursens genomtänkta
upplägg med tillrättalagda inslag kan
vara effektivt och önskvärt för att nå
ett bestämt syfte, men kan också fungera begränsande på ett genuint samtalande och förhandlande. Samtidigt
är det knappast möjligt, att på en
kurs med ett så bestämt syfte att lära
ut hur ÅP skrivs, föra samtal i någon
deliberativ mening.
Sammanfattningsvis
Vad säger då detta om hur specialpedagogik betraktas inom kursen? Efter att
ha tittat på hur ÅP framställs i kursen,
hur delaktighet betraktas och kommer till uttryck inom kursen och i de
konstruerade ÅP samt ÅP:s innehåll,
framträder bilden av specialpedagogik
som ett katagoriskt/kompensatoriskt

perspektiv (Emanuelsson m.fl. 2001,
Nilholm 2003). Detta perspektiv kan
kopplas till ÅP och stöd som en rättighetsfråga. Individen är i det här
perspektivet bärare av problem och
insatser kopplade först och främst till
den enskilde eleven. Synsättet finns
väl företrätt i det underlag som analyserats här. Indirekt kan man genom
förslag på förändrade arbetssätt se
att arbetsformer kan spela roll för de
svårigheter som beskrivits, men det
är svårt att se annat än att eleven är
problembäraren.
När det gäller sätt att se på specialpedagogik som bl.a. Haug (1998)
diskuterar, där elevens rätt att få höra
till, få vara en del av gemenskapen och
inte behöva särskiljas, så är det inte
något som direkt behandlas inom kursen. Delaktighet som den behandlas
inom kursen handlar huvudsakligen
om delaktighet i mening att få vara
delaktig i den process, som upprättande av ÅP innebär. Den bild som
framträder här är bilden av en ojämn
delaktighet mellan skolans personal,
eleven och föräldrar i processen och
besluten kring ÅP. I mitt material finns
en variation i deltagande, som kan
bero på olika faktorer som oförmåga
hos elev och/eller förälder, lärares
inställning m.m. I två av ÅP framstår
besluten som framförhandlade mellan
lärare, elev och förälder. Av de övriga
kan sägas, att det i tre program finns
viss involvering av förälder/elev och
lärare i framtagandet av beslut. Detta
betyder inte, att det i de resterande
inte funnits motsvarande, men det
går inte att utläsa ur ÅP eller delupp
gifterna som föregått slutuppgiften
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att skriva ett ÅP. Gymnasieelever i
ÅPs exempel kan också vara myndiga,
vilket kan medföra att föräldrar inte
självklart involveras.
I mina analyser går det inte att hitta
någon förändring jfr. med tidigare studier (Skolverket 2003) av ÅP, när det
gäller individen som problembärare.
Det tycks finnas ett segt mönster, som
lever kvar med ett kompensatoriskt
synsätt på specialpedagogik. Samtidigt
visar regeringens prop. 1998/99:105 på
en viljeinriktning mot att se individen
i ett större sammanhang, precis som
det görs i förordningstexten angående
ÅP. Detta skulle kunna öppna för alternativa sätt att se på specialpedagogik,
och dessa aspekter berörs i kursen och
i kurslitteraturen, men får inte genomslag i de ÅP, som skrivs inom kursen
som slutuppgift.
I det ovanstående har vi redan
sett, att eleven uppfattas som problembärare. I nästa avsnitt analyseras
ytterligare de synsätt på eleven, som
framkommer i de inom kursen upprättade ÅP för att undersöka hur identiteter (bilder av elever) konstrueras.

Identiteter i åtgärdsprogram
En annan av de frågor, jag avsett att
undersöka i min studie, handlar om,
hur identiteter konstrueras i de ÅP,
som upprättas inom kursen, och vilka
identiteter som skapas.
När vi skriver/talar om en elev så
förmedlar vi, hur vi ser på honom
eller henne. Via ordval tillskrivs eleven
egenskaper och identiteter, som också
säger något om våra mer eller mindre
medvetna utgångspunkter.
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Fem av tio ÅP som skrivs inom
kursen, utgår från elever med plats i
särskola eller annan s.k. liten grupp.
Övriga fem elever, som får ÅP, tycks
gå i ordinarie klasser med stöd av
klasslärare, resurslärare och/eller specialpedagog. En elev får regelbundet
lämna klassen för läs- och skrivträning
i en liten grupp.
Analysen av de i kursen upprättade
ÅP har översiktligt sammanfattats i
tabellform, tabell 2. Kategorierna C-E
utgår från de aspekter, man lyfter fram
i kursen, när ÅP ska skrivas. B och F
har jag valt att ta med, för att de kan
ge en idé om synsätt på eleven, och
samverkan/samspel kan utläsas.
Det visar sig vid analys av de tio ÅP (se
tabell 2), att de alla har en individprägel (se B och C i tab.2). Alla ÅP har den
struktur, som kursen presenterat, där
Nulägesbeskrivning, Målformulering,
Metod och Utvärdering ingår. I nulägesbeskrivningen av eleven finns alltid
något positivt omdöme om eleven för
att sedan övergå till att beskriva vad,
som är elevens problem. Något annat
är svårt att vänta med tanke på regelverken kring ÅP, som en rättighet för
elever i behov av särskilt stöd. Hur den
individuella eleven framträder varierar
emellertid. Inte i något program framträder individen som ett subjekt (i
mening aktivt delaktig) igenom hela
åtgärdsprogrammet. I de flesta fall
beskrivs eleven huvudsakligen som ett
objekt i de olika delarna av åtgärdsprogrammet (eleverna 1-3, 5, 7, 9-10 i
tab. 2), även om det i flera av programmen förekommer inslag av eleven som
subjekt, t.ex. ”Lärarna och Kalle skall
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D Målinnehåll

E Metoder

F Vilka är involverade i insatserna?

A Elev

B Elevsyn

C Problemsyn

1/ Palle år 2
särskola

Objektsyn8
dominerar
(+inslag av
Subjektsyn)

Individen/Samspel & Social förmåga t.ex. Erbjuda aktuella
erfarenheter av
’säger mitt namn
Social förmåga
varierat slag bl.a.
när ngn frågar’
sociala berättelser
som läses i skolan
och hemma.

2/ Adam år 9
särskola

Obj.

Individen/Social
förmåga

Social förmåga

Filma situationer
som sedan kan
diskuteras med
eleven.
Öva i situationer.

3/ Pål år 6

Obj./(subj.)

Individen/Läs-ochskrivsvårigheter

Kunskaper
(läs o skriv)

Kompenserande och K-lär, R-lär,
Sp-ped
tränande insatser.

4/ Karl år 7

Subj./obj.

Individen/Samspel

Kunskaper +
socialisation

Ge feed-back,
bemötande, igångsättnings-hjälp,
mtrl-anpassning.

Lärare, förälder,
eleven K

5/ Emma år 5
särskola

Obj./(subj.)

Individen/Social
förmåga

Social färdighet
’klara att passa
tiden’

Mtrl-anpassning +
stöd.

K-lär, assistent o.
eleven E.

6/ Paula år 6
Liten grp

Subj. /(obj.)

Individen/kunskaps- Kunskaper
(läs o skriv)
mål

Anpassning av
arbetssätt, delmål
och motivation-förstärkning.

K-lär och
eleven P

7/ Susann
Liten grp

Obj.

Individen/Social för- Sociala färdigheter
måga & samspel

Lärare + förälder
ger avpassat stöd
bl.a. samtal.

Lärare, förälder

8/ Petter
gymnasiet

Subj./(obj.)

Individen/kunskaper Kunskaper
(läs o skriv)
& färdigheter

Kursanpassning,
Läs o skrivträning
m.m.

Rektor, lärare,
förälder, eleven P.

9/ Oskar
gymnasiet

Obj.

Individen/Social
förmåga

Praktiska färdigheter och sociala
färdigheter

Stöd i ämnen även
enskilt. Ev. ytterligare ett skolår.

Berörda lärare i
arbetslaget.

10/ Kristian
gymnasiet

Obj.

Individen/Kun
skapsmål & social
förmåga

Kunskaper
(läs o skriv m.m.)
o. sociala färdigheter

Daglig kontakt med Lärare, förälder,
K, närvaro-uppföl- eleven K.
jning, fånga upp
missade kursavsnitt,
delmål.

K-lär, R-lär, övr.
personal, förälder,
eleven P

All berörd personal

Tabell 2. Sammanfattning av slutuppgift i kursen - att skriva ett Åtgärdsprogram. K-lär=klasslärare; R-lär=resurslärare; Sp-ped=specialpedagog. Alla namn är fingerade.
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i samråd välja lämpligt textmaterial
från Kalles egen produktion”. Det kan
bero på flera orsaker, att eleven inte
framträder mer som en aktiv part, t.ex.
kan ålder och möjligheter att förstå
det hela utgöra hinder. Endast en elev
uppges i ÅP ha en diagnos. I de övriga
fallen beskriver kursdeltagarna eleven
i ÅP som ”långsam”, ”har svårt att
lära t.ex. matte”, ”har läs- och skrivsvårigheter” eller ”har svårt att fungera
socialt”. För de elever som går i särskolan är det förmodligen för-givet-taget,
att eleven har ett funktionshinder, och
det påtalas inte särskilt.
I flera ÅP framträder engagerade,
aktiva lärare, som önskar framgång
för eleven och som på olika sätt, via
förändrade uppgifter och arbetsformer, vill skapa bättre förutsättningar
i skolan för eleven. ”Det vi pedagoger
vill åstadkomma, är att väcka ett litet
intresse för inlärning. Vi vill hitta just
DET, och utifrån det arbeta med områden, där K har brister.” Flera betonar
vikten av, att eleven får känna att
han/hon lyckas, ”öka tilltron till den
egna förmågan” och ”behöver mycket
positiv respons”, för att inte tappa
lusten att lära. Ett genuint intresse
kommer till uttryck, men också uttryck
för, att eleven ska bli något annat med
hjälp och stöd. Den elevidentitet som
konstrueras i ÅP, tar sin utgångspunkt
i någon svårighet eller brist hos eleven,
och det kan möjligen leda till en negativ identitet. Samtidigt kan tidigare
upplevda svårigheter och eventuella
misslyckanden i sig vara grund för en
negativ självbild. Den ovan beskrivna
ambitionen, som uttrycks i flera av ÅP,
om att eleven ska få erfara att han/
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hon lyckas och gör framsteg, visar en
insikt i, att det finns en risk för negativ identitetsformering, och att lärarna
aktivt vill motverka detta.
Ett dokument som ÅP och dess reglering kan i sig bidra till att eleven i ÅP
konstrueras som problem, då det just är
den problemsituation eleven befinner
sig i som är i fokus för åtgärdsplanering. Därmed finns en risk för negativ
identitetsuppfattning, men det går
inte utifrån mitt underlag att säga, att
det måste bli så. Lärares medvetenhet
om möjligheter för eleven att få lyckas
kan vara en motkraft.

Diskussion
Under denna rubrik vill jag diskutera
studien och mina resultat insatt i ett
något vidare sammanhang – med andra
ord en kontextualisering av kursen. Hur
kan det förstås i relation till regelverk
och samhällets demokratisyn t.ex.?
Sammanfattningsvis kan resultaten
av fallstudien sägas peka på, att specialpedagogik huvudsakligen framstår
som rättighet och kompensation, att
de identiteter som konstrueras inom
ÅP i stor utsträckning visar fram eleven
som problembärare, och att elevers och
föräldrars delaktighet i upprättande
av ÅP är ganska liten. När det gäller
samtalen i Kursforum finns en ansats
till genuina samtal i starten, men
de avstannar och därmed också möjligheten till ett framförhandlande av
innebörder av ÅP. Kursen som helhet
framställer oproblematiserat ÅP som
en åtgärd, som lärare gör för elever,
där individperspektivet dominerar, och
kompensation snarare än delaktighet
och gemenskap är ambitionen.
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Studiens övergripande slutsats blir
att utbildningens form och innehåll
endast kan skiljas åt på ett analytiskt
plan; i den konkreta utbildningssituationen är de intimt förknippade med
varandra.
SIT:s uppdrag att erbjuda kompetens
utveckling i kursform ingår i en tradition och föreställning, där ett kunnande kring det, som finns reglerat
som skyldigheter för skolorna och
som rättigheter för de aktuella eleverna kan överföras från mer erfarna
experter och kollegor till mindre kunniga. I ett sådant sammanhang kan
det vara svårt att inbjuda till vidare
ifrågasättande av åtgärdsprogram,
dokumentation eller skolans ansvar
angående elever i behov av särskilt
stöd. I Kursforum, där möjligheten
finns att samtala mer fritt, finns en
ansats i början av kursen till problematiseringar och ifrågasättanden,
men det fortsätter inte under kursens
gång i någon egentlig mening. Tanken
att Kursforum ska vara ett forum för
tankeutbyte, erfarenhetsutbyte och
gemensamt problemlösande blir svår
att se genomförd enligt intentionerna.
Alltså förutsättningarna för ett förhandlande om innebörder och konsekvenser – ett deliberativt samtal9
– ges inte här och frågan är, om det
formella uppdraget via förordningstexten kring ÅP och SIT:s uppdrag
inbjuder till det. Det uttrycks en vilja
och ambition till ”samtalande” från
kursledningen, men det kommer inte
till stånd. Den kontext som kursen
ges i och den tradition kring specialpedagogiska insatser som finns skapar

inte förväntningar för alternativa sätt
att samtala.
Utifrån ett dilemmaperspektiv10 (Clark,
Dyson m.fl. 1998; Nilholm 2003) på
specialpedagogisk verksamhet kan
komplexiteten i skolans praktik tydligare förstås. Exempel på dilemman
(Nilholm 2003) är avvägningen mellan att skilja ut elever, och därmed
identifiera dem som avvikande, eller
att inte göra det och därmed kanske förstärka olikheten än mer. Själva
institutionaliseringen av specialpedagogiskt arbete kan ses som ett sätt
att hantera grundläggande dilemman.
Exempelvis betyder skapandet av ett
specialpedagogiskt institut, att man
väljer att hantera olikhet inom ramen
för separata organisationer. Således
får Skolverket och Myndigheten för
skolutveckling ansvar för den ”normala” skolan, medan Specialpedagogiska
Institutets ansvar gäller de barn, unga
och vuxna med funktionshinder och i
behov av särskilt stöd.
Gestaltningen av kursen blir ett uttryck
för en traditionell syn på experter, som
ska förmedla sitt kunnande till skolor,
som sedan ska verkställa uppdraget. På
två sätt blir detta problematiskt i förhållande till den inkluderande diskurs,
som också är en del av formuleringsarenan för SIT. De lösningar som föreslås handlar om individuell förändring,
snarare än om en förändring av omgivningen för att bättre kunna härbärgera
mångfald. Vad som kanske är mer problematiskt är frånvaron av ett inkluderande samtal om specialpedagogikens
gestaltning.
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Formen för beslut om ÅP kan vara
antingen som överföring eller som ett
demokratiskt samtal. Alltså formen för
beslut kan uttrycka en inkludering
eller exkludering oavsett vilket beslutet blir. Som tidigare nämnts kan det
i en praktik finnas fler hinder för att
kunna tillämpa inkluderande former.
Kanske kan förordningstexten om
skolans skyldighet att upprätta ÅP vid
elevers svårigheter att klara uppnåendemålen, vara medskyldig till den
ensidiga fokuseringen på individen
och på kunskapsmål, och till att andra
målfrågor underordnas eller försvinner.
Andelen elever som inte når målen i
år 9 har fått stor uppmärksamhet och
ökat pressen på skolorna att förbättra
situationen.
Eftersom ÅP är en rättighet måste
det framgå vilka skäl, som finns för
åtnjutande av denna rätt, och detta
måste också dokumenteras i händelse
av kontroll eller kritik. ÅP blir ett
dokument av formell och saklig karaktär, vilket utgör en möjlig förklaring
till brist på s.k. deliberativa samtal.
Det är viktigt att se ÅP i ljuset av det
större sammanhang, där de ingår.
Välfärdssamhällets tradition av att
lägga tillrätta betonar mer distribution
av rättigheter och inte delaktighet i
beslut. I undersökningsmaterialet finns
inslag av både rättighetsdistribution
och delaktighetstänkande i de skrivna
ÅP och i styrdokumenten. Rätten till
ÅP och kompensatoriska insatser tycks
ändå ha företräde vid tolkningen av de
olika styrdokumenten. I framväxten
av en mer liberal demokratisyn med
individens rättigheter och intresse för
valfrihet i fokus blir skolan och sam70

hällets svar (här förmedlat via SIT)
att se till individens rätt och också
en dokumentation på att skola och
samhälle uppfyllt sitt åtagande mot
individen. Talet om delaktighet och
gemenskap då? Blir det mera retorik
än praktik? Rättigheter finns reglerade
i lag medan delaktighets- och gemen
skapsmål ingår mer i policytexter med
inte lika starka förpliktelser.
Specialpedagogikens nära koppling till
demokrati och makt berör Nilholm
(2004) i sin inledning av temanumret
om Specialpedagogik och demokrati
i tidskriften Utbildning & demokrati
2004/3. Han skriver:
• […] kan det föreliggande numret
av Utbildning & demokrati ses som
uttryck för att närma en samhällsvetenskapligt orienterad forskning
om specialpedagogik till ett teoretiserande om demokrati och därmed
också till maktfrågor, till exempel
vem som har rätten att beskriva vem
och på vilket sätt. Det är kanske
speciellt viktigt att knyta frågor
om specialpedagogik till en demokratidiskussion, eftersom området
på olika sätt utmanar demokratins
gränser och innehåll. Samtidigt kan
man argumentera för […] att de
möjligheter som man inom ett samhälle ger utsatta grupper i sig är
ett avgörande mått på demokratins
framgång (s 6).
Och visar därmed på den komplexitet som ryms inom specialpedagogiska
insatser. Det är historiskt sett en framgång att alla ska ha rätt till utbildning
och vid behov stöd, samtidigt som
detta kan ske på olika sätt och vara
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uttryck för olika underliggande synsätt
både på vad demokrati ska förstås som
i den vardagliga verksamheten, och
hur särskilt stöd och delaktighet kan
tolkas, och vem som har tolkningsföreträdet. I en av artiklarna i ovannämnda
tidskrift dras följande slutsatser bl.a.:
• den representativa demokratin varit
viktig som instrument för att garantera utsatta grupper resurser. […]
Däremot är vi skeptiska till den
representativa demokratins möjlighet att administrera fram, och stipulera innebörder av inkludering och
inkluderande processer. Inkludering
bygger, närmast definitionsmässigt,
på medborgarengagemang. […]Vi
tror att den deliberativa demokratin
erbjuder störst möjligheter i detta
avseende då den förutsätter ömsesidighet och perspektivtagande och
respekt för andra perspektiv. […]
Idealt sett skulle det kunna handla
om att framförhandla innebörder av
inkludering i praktiken. (Carlsson &
Nilholm 2004 s 92).11
I den redovisade studien framstår
synen på specialpedagogik som ett
uttryck för en rätt till särskilt stöd med
kompenserande insatser, ett uttryck
för en mer liberal demokratisyn.
Förutsättningen för en mer deliberativ
demokratisyn med ett framförhandlande av innebörder tycks inte ha funnits. Därmed förblir vissa elever objekt
för andras insatser medan de viktiga
målen om delaktighet, ansvarstagande,
gemenskap och medborgarskap inte
realiseras.
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Noter

1 I kursen ingick kurslitteratur, föreläsningar via web-plattform liksom samtal
på plattformen och olika uppgifter att
genomföra.
2 Åtgärdsprogram (ÅP) är sedan 2001 en
skyldighet (källa) för skolor att upprätta
för elever som riskerar att inte nå upp till
de nationella målen.
3 Kursen och kursmaterialet utvecklades
som ett särskilt uppdrag av regeringen
1999, alltså före tillkomsten av SIT. Idag
ges kursen inte längre. (Enligt kursansvarig, nov 2006.)
4 Se beskrivning på s 5.
5 Sedan 1 jan 2006 ska alla elever få en
individuell utvecklingsplan för arbetet
i skolan (SFS 2005:179). Detta är inte
detsamma som ÅP. Inom den aktuella
distanskursen används benämningen
individuell plan synonymt med ÅP, vilket
kan verka lite förvirrande. I redovisningen av kursens material använder jag
benämningarna, som de förekommer där.
6 ”Vid utarbetande av programmet bör samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare” (Ur SFS 1998:747 i SIT 2001 s 5)
7 Mehan (1985) benämner en interaktionsstruktur mellan lärare och elever som
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han funnit i klassrumssituationer för
IRE. En tredelad struktur som består
av en Initiation (ett påbörjande), som
någon reagerar på, Replay; vilket följs av
en bekräftelse/evaluering, Evaluation.
8 Med subjekt menar jag här, att eleven
betraktas som en aktiv, delaktig part
till skillnad från att betraktas som ett
objekt, en passiv part som blir talad om,
och som är föremål för andras välvilliga
åtgärder.
9 Englund (2000) har i sin text “Deliberativa
samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar“
redogjort för några kännetecken på deliberativa samtal, såsom ”a) samtal där
skilda synsätt ställs mot varandra och
olika argument ges utrymme, b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans
och respekt för den konkreta andra,

det handlar bl.a. om att lära sig lyssna
på den andres argument c) inslaget av
kollektiv viljebildning, dvs strävan att
komma överens eller åtminstone komma
till temporära överenskommelser.” (s 6)
10 [W]e have found it particularly helpful
to think of the choices facing practitioners and policy makers in terms of
‘dilemmas’ […] choices within which
each alternative has its own adventages and disadventages.”(Clark, Dyson &
Millward 1998 s 170)
11 ”Inom en samtalsstyrd demokratimodell
är inte utfallet av det deliberativa samtalet givet på förhand utan modellen
bygger framförallt på ett etablerande av
demokratiska procedurer.” (Carlsson &
Nilholm, 2004 s 89)
n
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