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Abstract 
This study aims to examine the individual educational plans (IEP) of a multipality in Sweden 

for student in Primary School in reading and writing difficulties, focusing if and which kind 

of support these students are offered in English. This study seeks answer to questions about 

connections between Swedish and English in the educational plans. This study also seeks 

answers to what kind of discourses of special pedagogical perspecktiv will bee find in the 

educational plans. This studie has a discourse analytical approach and method. The results 

shows that  the IEP:s in whole are formed to follow the directives  of the control documents 

current to the IEP:s.. They are though rather shortly formulated.  In English they are even 

more shortly formulated than in Swedish. The needs of the students, educational ambitions 

and the documented actions , as they are required in the control documents, lacks in several  

cases, more often in English than i Swedish. There is only one IEP that contains some kind of 

educational ambition in English. In the EIP:s  there were some special pedagogical 

perspective to find. Findings were the individual focusing discourse, the discourse of the 

helpless student, the distinguishing discourse, the discourse of the special teacher as the 

troublesshooter and the discourse of the disclaimer of responsibility. An other findings of 

interest were that the influence of the control document on the EIP:s was rather distinctly. It¨s 

clearly naturaly since the control documents aims to influence them, but it also seems that the 

control documents even is a carrier of the discourses. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever i 

grundskolan i läs- och skrivsvårigheter, med fokus på om och vilket stöd dessa elever får i 

engelska. Denna studie söker svar på frågor om vilka samband mellan engelska och svenska 

som går att finna i åtgärdsprogrammen och vilka diskurser kring specialpedagogiska 

perspektiv som går av avgränsa i åtgärdsprogrammen. Studien har en diskursanalytisk ansats 

och metod. Resultatet pekar på att åtgärdsprogrammen i sin helhet är påverkade av de 

styrdokument som råder angående åtgärdsprogram. De följer en struktur som stämmer väl 

med gällande regelverk. De är dock rent allmänt kortfattade till sin karaktär.  

Åtgärdsprogrammen i engelsk är dessutom betydligt mer kortfattade än åtgärdsprogrammen i 

engelska. Behov, mål och åtgärder uttrycks explicit mer sällan i engelska än i svenska. Mål 

specifikt i engelska förekommer endast i ett fall i engelska. Ett antal diskurser avseende 

specialpedagogiska perspektiv blev synliga i åtgärdsprogrammen. I materialet gick det att 

avgränsa den individfokuserande diskursen, diskursen om den hjälplöse eleven, den 

särskiljande diskursen, diskursen om den problemlösande specialläraren och diskursen om 

avhändandet av ansvar. Intressant var också att påverkan från styrdokumenten var stor, vilket 

är naturligt och själva syftet med styrdokumenten. Det som blev tydligt i materialet var dock 

att styrdokumenten var bärare av vissa av de diskurser som blev synliga i åtgärdsprogrammen. 
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Inledning 

Denna studie utgör ett examensarbete på speciallärarprogrammet, men inriktning språk-, läs- 

och skrivutveckling, vid Karlstad universitet. Frågor om hur elever i läs- och skrivsvårigheter 

stöttas i sitt lärande av engelska, och hur speciallärarens roll kan se ut i det arbetet, väcktes till 

liv under utbildningen. Att alla elever får möjlighet att lära sig engelska i skolan är en 

jämlikhets- och demokratifråga (Sandeberg, 2015), då slutbetyg i engelska är en förutsättning 

för fortsatta högre studier. Som blivande speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling tänker jag att det specialpedagogiska arbetet kring elever i läs- och 

skrivsvårigheter också kommer innebära att arbeta med lärande av engelska. 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan vara effekter av många olika saker, alltifrån att barnet utsatts för 

bristande språklig stimulans till diagnoser som dyslexi och språkstörning med mera. 

Gemensamt för nästan alla elever i läs- och skrivsvårigheter är att de anse att engelska är det 

svåraste skolämnet att lära sig (Samuelsson, 2009). Enligt Skolverkets (Skolverket, 2017) 

statistik över slutbetygen i årskurs 9 vårterminen 2017, så är engelska det ämne där andelen 

elever som nått de två högsta betygen A och B som störst, tillsammans med idrott och hälsa. 

Hela 40 procent av eleverna har nått detta betyg. Samtidigt är andelen elever som fått det inte 

godkända betyget F i engelska 9 procent. Av de obligatoriska ämnena är det bara matematik 

som har större andel elever med betyget F. Förklaringen till denna spridning av betygen kan 

vara många, men läs- och skrivsvårigheter torde medföra svårigheter i alla skolans ämnen. 

Många elever i läs- och skrivsvårigheter kommer troligen möta svårigheter med att nå målen i 

engelska. Gissningsvis representeras eleverna utan godkänt betyg i engelska till stor del av 

elever i just läs- och skrivsvårigheter. 

 

Elever som inte förväntas nå målen har rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. I de fall 

som särskilt stöd är aktuellt skall ett åtgärdsprogram upprättas enligt 3 kap. 9§ i Skollagen: 

 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av 

särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna 

ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen 

(SFS 2010:800) 

Hur det särskilda stödet i engelska ser ut för elever i läs- och skrivsvårigheter är för mig 

otydligt. Ett åtgärdsprogram återspeglar sannolikt inte alla de ansträngningar som görs från 

skolans sida, men det ska, enligt ovan, visa på behovet av särskilt stöd och hur skolan ska 

tillgodose det behovet. Min förhoppning är att en undersökning av åtgärdsprogram för elever i 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna ge en bild av hur det särskilda stödet i engelska kan se ut 

för dessa elever. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, med fokus på om och vilket stöd dessa elever får i engelska. 
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Studiens syfte kommer att analyseras med utgångspunkt i en jämförelse av hur läs- och 

skrivsvårigheter tar sig uttryck i svenska. 

Forskningsfrågor 
 

Vilka samband visar åtgärdsprogrammen på, i en jämförelse mellan svenska och engelska. 

 

Vilka diskurser kring specialpedagogiska perspektiv blir synliga i åtgärdsprogrammen? 

Bakgrund 
I denna del ger jag en bakgrund, dels till hur engelskundervisningen kan se ut och har sett ut, 

för elever i allmänhet och för elever i läs- och skrivsvårigheter, dels till åtgärdsprogram som 

dokument. Till sist ger jag en bakgrund till olika synsätt på specialpedagogiska perspektiv. Jag 

inleder dock min bakgrund med att titta på hur läs- och skrivsvårigheter kan beskrivas och vad 

som avses med läs- och skrivsvårigheter i denna studie. 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läs och skrivsvårigheter kan uppstå av många olika orsaker. Det kan vara svårigheter av 

dyslektisk karaktär, det kan till exempel finnas miljömässiga orsaker eller svårigheterna kan 

vara en följd av lärandesvårigheter. 

 

Definitionen av dyslexi är inte enhällig, men en definition står (Høien, Lundberg, & Karlsson, 

1999) för. De beskriver dyslexi som: 

 
En störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid 

kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad 

ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 

dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition 

ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen 

efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också 

kvarstår upp i vuxen ålder (s.20-21) 

 

En enighet råder dock om att dyslexi har ett samband med förmågan till fonologiskt 

processande (Kamhi & Catts, 2014). Kamhi och Catts beskriver också svårigheter som inte 

ryms i dyslexibegreppet. Utöver de fonologiska svårigheterna som kännetecknar dyslexi 

beskriver de språksvårigheter som gäller ordförråd, grammatik och textprocessande som 

kännetecken för andra svårigheter. (Samuelsson, 2009) lyfter till även miljömässiga orsaker, 

så som socioekonomisk bakgrund, till läs- och skrivsvårigheter. Samuelsson tar också upp att 

omkring tio procent av alla barn beräknas ha generella förståelsesvårigheter, vilket också kan 

leda till läs- och skrivsvårigheter. 

 

I denna studie används läs- och skrivsvårigheter i en vid bemärkelse där dyslexi och andra 

former av läs- och skrivsvårigheter ryms sida vida sida. Det är också upp till uppgiftslämnaren 

av avgöra vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och därmed vilka åtgärdsprogram 
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som ingår i studien. Specifika läs- och skrivsvårigheter används här också som synonymt 

begrepp med dyslexi. 

 

Engelskundervisning 

Sandeberg (2015) menar att elever i läs- och skrivsvårigheter har fallit mellan stolarna när det 

kommer till engelska. Hon menar att lärarutbildningen brister ifråga om utbildning om läs- 

och skrivsvårigheter och konstaterar att det inte heller finns någon inriktning mot engelska på 

speciallärarprogrammet. 

 

Svårigheter att lära sig ett främmande språk anses bero på svårigheter i modersmålet, som 

brister i de fonologiska, ortografiska och syntaktiska förmågorna (Samuelsson, 2009). 

Karaktären av orografin anses ha betydelse för läs- och skrivlärandet. Hur grafem-fonem-

korrespondensen, det vill säga kopplingen mellan stavning och uttal, ser ut anses påverka 

läslärandet. Att lära sig läsa och skriva i en ortograf där grafem- fonem-korrespondensen är 

mer konstant, en- till en, i en så kallad ytortografi anses vara lättare än i en ortografi där 

grafem-fonem-korrespondensen är oregelbunden, en så kallad djuportografi (P. Miller, Kargin, 

& Guldenoglu, 2014). Engelskan använder sig i hög grad av traditionell stavning, där grafem-

fonem-korrespondensen är oregelbunden, och räknas alltså som en djuportografi. Grafem-

fonem-korrespondensen är alltså mer komplicerad i engelska, jämfört med svenska. Svenskan 

räknas dock fortfarande som en ortografi med större djup, än exempelvis finska (Lindgrén & 

Laine, 2011). Att en djuportografi skulle möta på mer motstånd när det kommer till att lära sig 

att läsa och skriva anses också vara gällande för elever i läs- och skrivsvårigheter (Bjar, 

2006). 

 

Det finns dock elever i läs- och skrivsvårigheter som har lättare att lära sig läsa på engelska än 

på svenska (Samuelsson, 2009). Detta har bland annat försökts förklaras med att dessa elever 

har ordavkodningsstrategier som är effektivare för den engelska djuportografin och att 

eleverna kanske haft mer positiva upplevelser av engelska och en större motivation 

(Samuelsson, 2009). (Lundberg & Miller- Guron, 2000) har undersökt skillnader hos unga 

vuxna med dyslexi som föredrar att läsa på engelska. De såg en viktig skillnad i förmågan att 

läsa nonsensord. De menar att de läsare med dyslexi som föredrar att läsa på engelska framför 

svenska använder sig av stavningsmönster och rim, medan de som föredrar att läsa på svenska 

är mer beroende av ljudningsteknik, samt att den grupp som föredrog att läsa på engelska och 

använde sig av mönster i större utsträckning också hade exponerats för mer texter på 

engelska. 

 

Den första engelskundervisningen kan också gå bra trots läs- och skrivsvårigheter, då den ofta 

bygger på muntlig kommunikation och ofta är mycket lekfull till sin karaktär (Sandeberg. 

2015). När texterna förs in i undervisningen tenderar dock undervisningen att bli svårare att 

följa, för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

I kursplanen för engelska (Skolverket, 2011) sammanfattas syftet med engelska på följande 

sätt: 

 
 förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
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 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011, s.30) 

Skolinspektionen (2010) genomförde 2010 en kvalitetsgranskning av engelskundervisningen i 

trettio svenska skolor. Granskningen gjordes i årskurs 5 och 9, genom klassrumsobservationer 

utifrån frågeställningar som om undervisningen var ändamålsenlig och ger eleverna 

förutsättningar att nå målen, samt om undervisningen anpassades till elevernas olika 

förutsättningar och behov.  

 

I fråga om rubriken Anpassningar av undervisningen till elevers olika behov fann man 

(Skolinspektionen, 2010) anpassningarna otillräckliga i över hälften av lektionerna, i båda 

årskurserna. I årskurs 9 konstaterade man att grammatikundervisning var högst ovanligt, 

vilket man förklarade med att kursplanen i engelska betonar den kommunikativa förmågan. 

De pekar dock på att undervisningen måste ge möjligheter att ”uppnå grammatisk förståelse i 

den utsträckning som krävs för att utveckla en korrekt ” (Skolinspektionen, 2010, s. 20) 

 

Man fann också (Skolinspektionen, 2010) att användandet av engelska skiljde sig mycket åt i 

skolan och på fritiden. I skolan var det traditionella undervisningsmaterial och hjälpmedel 

som var det vanligast förekommande. Användandet av internet var mycket ovanligt. På 

fritiden dock internet ofta en källa till användandet av engelska. Kommunikation på engelska 

var vanligt förekommande till exempel i dataspelande. Där var kommunikationen på engelska 

inte ett självändamål, utan en möjlighet att utveckla sin skicklighet i spelet. Spelandet 

motiverade alltså eleverna att kommunicera på engelska. Exponering av engelska via filmer 

och TV-program var också mycket vanligt förekommande på fritiden, till skillnad från i 

skolan. 

 

En uppföljande granskning året där på gav en liknande bild överlag (Skolinspektionen, 2011). 

Man fann också då brister vad avser anpassningar efter elevernas olika behov. Tretton av 

tjugotvå skolor bedömdes uppvisa mer svagheter än styrkor i detta avseende. Angående 

särskilda stödinsatser fann man mer styrkor än svagheter på en övervägande del av skolorna. 

 

När det kom till engelskaanvändandet på lektionerna menade Skolinspektionen (2010, 2011) 

att det pratades för lite engelska på lektionerna. Detta förespråkande av ett enspråkigt 

engelskklassrum, eller English Only-ideologi väcker dock en del frågor (Källkvist, Gyllstad, 

Sandlund, & Sundqvist, 2017). Källkvist m.fl. menar att flerspråkigt eller mångspråkigt, 

transparent klassrum snarare är att föredra. 

 

Åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (Asp Onsjö, 2008) menar att elever som behöver särskilt stöd inte alltid får det och 

att de inte alltid får rätt sorts stöd. Hon beskriver också att trots en ambition att arbeta mer 

inkluderande så ges det särskilda stödet oftast som särskiljande lösningar. Asp- Onsjös 

undersökning är här gjord innan den nya skollagen (Skollag (2010:800), 2010) trädde i kraft. 

Om vi tittar på den aktuella lagstiftningen och Skolverkets texter i fråga om åtgärdsprogram 
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så har vi redan inledningsvis konstaterat att en elev som inte förväntas nå upp till 

kunskapskraven har rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd (SFS 2010:800). Innan 

individuella stödinsatser sätts in ska organisationen kring eleven ses över, vad avser till 

exempel resursfördelning, lärmiljö, pedagogiska metoder och hur elevgruppen fungerar 

(Sverige & Skolverket, 2014). Därefter kan extra anpassningar sättas in, alternativ kan det 

beslutas om särskilt stöd. 

 

Extra anpassningar är stödinsatser av mindre ingripande karaktär som kan antas vara möjliga 

att genomföra i den ordinarie undervisningsgruppen. De kan genomföras utan att föregås av 

ett formellt beslut. Särskilt stöd däremot kräver ett formellt beslut, som föregås av en 

kartläggning (Skolverket, 2014). Särskilt stöd, i motsatts till extra anpassningar, handlar om 
 

insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjligt att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller 

varaktighet, eller både omfattning och varaktighet, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i 

form av extra anpassningar (Skolverket, 2014, s.11) 

 

Stödbehovet ska bedömas utifrån hur eleven når upp till kunskapskraven (Skolverket, 2014). 

Eleven kan bedömas ha ett behov av extra anpassningar eller särskilt stöd även om eleven 

förnärvarande når upp till kraven, om eleven på grund av exempelvis funktionsnedsättning 

eller koncentrationssvårigheter kan tänkas få svårt att nå målen framöver. Efter att rektor fått 

information om en elevs eventuella behov av särskilt stöd så ska det ”skyndsamt” (Skolverket, 

2014, s.13) utredas. 

 

Skolverket (2014) menar att åtgärdsprogrammet dels är ett pedagogiskt verktyg som ska 

fungera som stöd i det praktiska arbetet, samtidigt som det också är en bekräftelse på elevens 

behov och på vilka åtgärder som åtagits. Utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas inom 

kommunal och statlig skola blir efter färdigställandet allmänna handlingar, det vill säga enligt 

offentlighetsprincipen så har allmänheten rätt att ta del av dessa (Skolverket, 2014). Ett 

åtgärdsprogram bör alltså upprättas så att elevens integritet skyddas, samtidigt som skollagens 

krav ska uppfyllas. Själva utredningen är ofta skyddad av sekretess, medan 

åtgärdsprogrammet utgör ett beslut och därmed inte omfattas av sekretess. 

 

Huvudmannen för skolverksamheten har ansvar för att varje enskild skola har möjlighet att 

tillgodose behoven av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). Rektor är 

ansvarig för att verksamheten organiseras på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna ges 

rätt förutsättningar att lyckas. Det är också rektor som ansvarar för rutinerna för stödinsatser 

och åtgärdsprogram. 

 

Skolverket (2014) ger följande exempel på extra anpassningar: 

 Hjälp med att planera och strukturera ett schema över skoldagen 

 Extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet 

 Ledning i att förstå texter 

 Förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt 

 Färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen- exempelvis 

lästräning 
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 Särskilda läromedel 

 Särskild utrustning- exempelvis hjälpmedel för att förstå och passa tider och anpassad 

digital teknik 

 Enstaka specialpedagogiska insatser 

 

Enligt Skolverket (2014) så ska utredningen som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammet 

”kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheterna på individ-, grupp- och 

skolnivå (s.27)”. Utifrån kartläggningen skall en pedagogisk bedömning göras huruvida en 

elev är i behov av särskilt stöd eller inte. Om så bedöms vara fallet så ska även vilket behov 

eleven har bedömas. Utredningen ska också dokumenteras i två delar: ”dels genom att 

beskriva elevens skolsituation utifrån kartläggningen, dels genom att beskriva den 

pedagogiska bedömningen av elevens eventuella behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014, 

s.27)” 

 

Skolverket (2014) menar också att det är viktigt att det finns ett pedagogiskt fokus, både i 

kartläggningen och i bedömningen, och analysen ska ha sin tyngdpunkt i hur skolan ska 

utveckla och anpassa sina lärmiljöer och på hur de på andra sätt skapar förutsättningar för 

eleven. När ett åtgärdsprogram upprättas bör det i den första delen av åtgärdsprogrammet 

framgå vilka behov av särskilt stöd eleven har. Den pedagogiska bedömningen i utredningen 

kan här överföras till åtgärdsprogrammet. Uppgifter som kan vara integritetskränkande bör 

undvikas. I den andra delen ska det framgå vilka åtgärder som eleven anses vara i behov av. 

Skolverket (2014) trycker här på att: 

 
Det är viktigt att de åtgärder som skolan utarbetar och dokumenterar är kopplade till både elevens 

behov av särskilt stöd samt kunskapsmålen i läroplanen eller till de kunskapskrav som minst ska 

uppnås. Åtgärderna behöver vidare vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det måste 

framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd (s.17) 

 

Enligt Skolverket (2014) så ska åtgärderna vara konkreta och utvärderingsbara dels för att 

fungera som pedagogiska verktyg, men också för att eleven och elevens vårdnadshavare ska 

kunna ta ställning till åtgärderna.  Om åtgärderna är konkreta och utvärderingsbara så är det 

också möjligt att följa upp och utvärdera dem, enligt Skolverket. Skolverket (2014) ger 

följande exempel på åtgärder: 

 

 Tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen 

 Mer regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, exempelvis en 

regelbunden kontakt med speciallärare 

 Tillgång till elevassistent 

 Placering i särskild undervisningsgrupp 

 Enskild undervisning 

 Anpassad studiegång 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd skall också först och främst ges inom den 

undervisningsgrupp som eleven normalt tillhör (SFS 2010:800). 

 

Så långt har vi tittat på de styrdokument som ligger till grund för hur åtgärdsprogrammen 

utformas. Asp-Onsjö (2008) har granskat utkomsten av dessa styrdokument och skriver om 



 

7 

 

den språkliga processen och om ordens betydelse i utformandet av åtgärdsprogram. Det är 

med språket som verktyg som skolans personal analyserar situationen runt eleven. Ofta 

kategoriseras också eleven och just själva skillnaden i hur eleven kategoriseras kan få 

omfattande konsekvenser. Därav är orden av mycket stor vikt i pedagogiska sammanhang. 

I en senare artikel av samma författare (Asp- Onsjö, 2012) drar hon också slutsatsen att: 

 
Makten över dokumentationen ligger stadigt förankrad i personalens händer och de institutionella 

intressena väger tungt. Oavsett den dialogiska intentionen som genomsyrar styrdokument och 

allmänna råd blir föräldrars perspektiv i realiteten många gånger marginaliserade. Samtidigt är även 

lärarna invävda i denna dokumentationskulturs allt tätare väv. Kraven på deras arbetsinsatser ökar och 

den fortbildning som krävs för att professionellt utforma dokumentationen är många gånger bristfällig. 

Den ökande dokumentationskulturen har dock snarare stärkt den professionellas inflytande i relation 

till föräldrarna genom att den skapar en ”sanning” om eleven som råder i skolan. Som ett exempel på 

detta kan nämnas att när vi hamnar i ovisshet i någon fråga är en vanlig strategi att ta fram 

dokumentationen för att därigenom får klarhet. Den dokumenterade uppfattningen uppfattas ofta som 

sanningen per se (s.86). 

 

Gällande dokumentation som åtgärdsprogram skriver Asp-Onsjö (2012) att det som skrivs om 

en elev aldrig kan ses som neutralt. Det finns alltid ett visst synsätt eller perspektiv som 

präglar ett dokument. Dokumentationen styr vilka åtgärder som skolan vidtar. 

 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Sedan tidigare har synen på specialpedagogik dikotomiserats utifrån en tanke att olika teorier 

om specialpedagogik hör hemma antingen i det grundläggande traditionella perspektivet eller 

i det alternativa perspektivet (Nilholm, u.å.). Nilholm söker också efter ett tredje 

grundläggande perspektiv. Han sammanfattar hur olika forskare har skiljt de olika 

perspektiven åt. Nilholm tar upp Skrtic som studerat perspektiven utifrån synen på samhälle 

och vetenskap och funnit ett funktionalistiskt perspektiv, som Nilholm menar tillhör det 

traditionella perspektivet, och ett perspektiv som Skrtic kallar radikal humanism eller radikal 

struktionalism. Nilholm placerar det senare perspektivet inom det alternativa perspektivet. 

Själv föreslår han ett tredje perspektiv med benämningen tolkningsparadigmet. Nilholm tar 

också upp Haug, som i sin forskning utifrån dimensionen social rättvisa menar att det finns ett 

kompensatoriskt och ett relationellt perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet är här enligt 

Nilholm ett exempel på det traditionella perspektivet och det relationella perspektivet hör 

hemma i det alternativa perspektivet. Här lämnas inte något förslag på något tredje perspektiv. 

Nilholm tar också upp ett antal forskare som undersökt specialpedagogiska perspektiv utifrån 

var någonstans man placerar problemet. Nilholm nämner här Ainscow som menar att det finns 

ett Individualistiskt-, respektive ett Curriculum-perspektiv. Det sistnämnda står i Nilholms 

sammanställning för det alternativa perspektivet. Till sist lyfter han också fram forskning av 

Clarks m.fl. som talar om ett medicinskt-psykologiskt-, respektive ett post-postitivistiskt 

perspektiv. Som ett tredje perspektiv utifrån dessa perspektiv ser Nilholm 

dilemmaperspektivet som en kandidat. 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redogörs för aktuell forskning kring faktorer som kan ligga till grund för läs- 

och skrivsvårigheter och hur de kan ta sig uttryck i olika språk. Här redogörs också för 

forskning om vad som kan gynna lärandet av främmande språk. Forskning om 

specialpedagogiska perspektiv tas även upp här och forskning som knyter an till dem och 

engelskundervisning. Här redogörs också närmare för forskning rörande det 

dokumentationskrav som föreligger i svensk grundskola, i form av åtgärdsprogram. 

 

Läs- och skrivsvårigheter 
Här görs en genomgång av aktuell forskning som på olika sätt söker belysa läs- och 

skrivsvårigheter av olika slag. Avsnittet startar med att titta på vad forskare har att säga om 

dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter. Därefter belyses forskning om läs- och 

skrivsvårigheter av annan karaktär. 

 

Specifika läs- och skrivsvårigheter 

I en amerikansk studie (Catts, McIlraith, Bridges, & Nielsen, 2017) utgår forskarna från at det 

finns ett antal riskfaktorer samt ett antal skyddande faktorer kopplade till förekomsten av 

specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bland sju- till åttaåringar i USA. Deras studie visar 

att elever i kindergarten/förskola som har bristande fonologisk medvetenhet löper fem gånger 

så stor risk att visa sig ha dyslexi, jämfört med elever utan brister i den fonologiska 

medvetenheten. I den aktuella studien undersöktes också om det finns ett liknande samband 

med talsvårigheter och Rapid automised naming (RAN). Enligt en dansk studie så har 

uppfattningen om att RAN hör ihop med läsförmågan länge varit en vedertagen sådan 

(Poulsen, Juul, & Elbro, 2015). Catts m.fl. (2017) påpekade att gruppen av barn med dessa 

tilläggssvårigheter, i deras, studie, är för liten för att de med säkerhet ska kunna uttala sig om 

sambandet med talsvårigheter. De drar dock slutsatsen att bristande fonologiska svårigheter är 

den grundläggande svårigheten vid dyslexi, men att talsvårigheter och svårigheter med RAN 

är tilläggsfaktorer som kan ha betydelse vad gäller läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk 

karaktär. Om ett barn med bristande fonologisk medvetenhet också har talsvårigheter och 

svårigheter med RAN ökar risken ytterligare att det visar sig ha dyslexi. Dock kan de bara 

säkerställa det sambandet om båda tilläggsfaktorerna samverkar. Ju fler svårigheter i 

förskolan/kindergarten, desto större risk att visa sig ha dyslexi två år senare. Att bara ha 

svårigheter med RAN eller talsvårigheter, eller en kombination av dem, ökade inte risken för 

dyslexi. 

 

I en annan amerikansk studie fann (Adlof & Catts, 2015) stöd för att svårigheter med 

fonologiskt processande har betydelse för lässvårigheter kopplade till specifika läs- och 

skrivsvårigheter, eller med författarnas ord dyslexi. 

 

I fråga om just läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi så pekar forskning från Bosnien-

Hercegovina (Duranovic, Tinjak, & Turbic-Hadzagic, 2014) på att morfologiska svårigheter 

måste tas med i beräkningen hos elever med dyslexi. De fann att elever med dyslexi hade 

signifikant större svårigheter med den morfologiska medvetenheten, jämfört med 
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kontrollgruppen. De menar att övning av morfologi kan vara positivt för läsning av koherenta 

texter och stavning av komplexa ord. 

 

Andra typer av läs- och skrivsvårigheter 

I en amerikansk studie (Adlof & Catts, 2015) har man funnit bristande morfologisk förmåga 

när det kommer till morfosyntax, hos elever med läsförståelseproblem. Man kunde däremot 

inte se att det fonologiska minnet, bedömt genom repetition av nonsensord, skulle skilja sig åt 

för elever som har svårigheter med läsförståelsen, jämfört med elever med typisk utveckling 

av läsförståelse. Förutom svårigheterna med morfosyntax så fann man också att eleverna med 

svårigheter med läsförståelse också hade lägre resultat gällande ordförråd, semantik och den 

muntliga förmågan. Angående läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk karaktär, så fann man 

stöd för teorin att svårigheter med fonologiskt processande har ett samband med dessa 

svårigheter. Icke fonologiska språkliga svårigheter av typen specifik språkstörning hänger 

istället samman med vidare språkliga svårigheter, men läsförståelsesvårigheter som följd. 

 

Lärandet av främmande språk 
I denna del tittar vi närmare på forskning om lärande av främmande språk, men också lärandet 

av ett andra språk. Därefter tittar vi närmare på forskning om lärandet av främmande språk för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Främmande språk 

När man som elev i den svenska skolan ska lära sig engelska är det i regel i form av ett 

främmande språk eller foreign language (FL), det vill säga ett språk som inte är det naturligt 

förekommande vardagsspråket. Andraspråksinlärning eller second language (L2) däremot är 

det språk du naturligt möter i vardagsspråk i din omgivning, men som inte är ditt modersmål, 

förstaspråk (L1). Forskning om lärande av L2 är omfattande och det är lätt att se den som 

direkt överförbar till lärandet av engelska som FL. I en israelisk studie (Goldfus, 2012) 

belyser skillnaden i att den som lär sig ett andra språk inte har ett aktivt ordförråd, till skillnad 

från den som lär sig sitt modersmål. Lärandet av främmande språk sker inte heller naturligt, 

som man lär sig sitt andra språk (L2). De talade språket är ofta likabegränsat som 

skriftspråket, när det kommer till lärande av främmande språk. (Goldfus, 2012) belyser alltså 

här skillnaden mellan att lära sig ett språk som är taget ur sitt sammanhang eller som är en 

naturlig del av vardagen. Här samsas dock forskningen om lärande av L2 likväl som FL, 

utifrån antagandet att fet troligt att mycket av kunskapen kring lärandet av L2 än dock kan 

vara betydelsefull för lärandet av FL. 

 

Främmande språk och läs- och skrivsvårigheter 

Att färdigheter i modersmål verkar ha en avgörande betydelse för förmågan att ta till sig ett 

nytt främmande språk verkar vara en vedertagen uppfattning enligt en nederländsk studie (van 

Viersen, de Bree, Kalee, Kroesbergen, & de Jong, 2017). Vad gäller ordåtkomst har forskare i 

Hong Kong (Shum, Ho, Siegel, & Au, 2016) funnit att ordåtkomst och förmågan att rimma på 

modersmålet verkar vara signifikant longitudinella markörer för den fortsatta utvecklingen av 

läs- och skrivfärdigheterna på engelska som främmande språk. 
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I en annan intressant studie från Hong Kong (Ho & Fong, 2005) undersöktes, utifrån en 

jämförelse av engelska och kinesiska, i vilken grad lässvårigheter visar sig även på 

andraspråk. Den engelska ortografin bygger på det latinska alfabetet. Kinesiska däremot är ett 

sinotibetanskt alfabet. Varje logogram representerar ett morfem och en stavelse. Den klassiska 

kinesiskan skrivs också uppifrån och ned från vänster till höger. Skillnaderna mellan språken 

är således stora och det faktum att det kinesiska skriftspråket inte bygger på ett fonologiskt 

alfabet gör studien intressant. Man fann att fonologiska svårigheter spelade större roll i 

engelska och visuellt-ortografiska svårigheter var i hög grad relaterade till lässvårigheter på 

kinesiska, vilket kanske inte förefaller så förvånande. Författarna drog slutsatsen att det finns 

svårigheter som är gemensamma mellan språken men det verkar också finnas svårigheter som 

bara visar sig på ett av språken. Detta hänger samman med språkens uppbyggnad. Precis som 

Shum m.fl. (2016) fann man dock att svårigheterna med ordåtkomst var gemensamt för 

dyslexi på de båda språken. 

 

Skillnaden mellan engelska och kinesiska är som sagt stor. Enligt en israelisk-turkisk studie så 

menar forskarna (P. Miller m.fl., 2014) att för språk som bygger på den alfabetiska principen, 

så som engelska och svenska till skillnad från kinesiska, anses ortografins djup, ortographic 

depth (OD), ha en avgörande betydelse för läsutvecklingen. Svenska och engelska är nära 

besläktade med varandra, som tillhörande den germanska grenen av de indoeuropeiska 

språken. De bygger på en alfabetisk princip, med samma latinska alfabet. I en finsk 

jämförande studie (Lindgrén & Laine, 2011) av läs- och skrivmönster i svenska, finska och 

engelska hos universitetsstudenter med dyslexi, studerades särskilda felfrekvenser hos 

eleverna. Man fann skillnader i svårigheter mellan ortografierna beroende på graden av yt- 

respektive djuportografi. Svenska och finska var i denna studie L1 och engelska FL. Finskan 

tillhör de finurgiska språken, och anses vara en ytortografi, medan svenska och engelska är 

mer av djupa/opaka ortografier. Det ortografiska djupet i engelska är dock betydligt större än i 

svenska. Den dyslektiska gruppen av studenter hade en högre frekvens av fel av typen 

grafem-fonem-grafem i svenska och engelska, framförallt i engelska. Graden av fel blev 

också mer tydligt i skrivande än i läsning. Man fann också att i engelska tenderade eleverna 

med dyslexi att göra mer fel vid böjning av ord än kontrollgruppen utan dyslexi. I svenska och 

finska kunde man dock inte se någon sådan skillnad, jämfört med kontrollgruppen. 

Svårigheterna blev här alltså bara synliga på det främmande språket. Detta fann de intressant, 

med tanke på att svenska och finska är mer morfologiskt rika språk än engelska. Speciellt det 

finska språket är ett mer kompakt flekterande språk. Resultatet förklarar man med att 

engelskan just är ett främmande språk för eleverna och att engelskan är det mest opaka 

språket av de tre. Man finner alltså stöd för att dyslektiska svårigheter på modersmålet även 

visar sig i det främmande språket. Svårigheterna står i kontrast till ortografins djup. Man 

menar att svårigheterna beror på bristande fonologiskt djup. Man menar att svårigheterna 

beror på bristande fonologisk representation och bristande fonologiska färdigheter. 

 

I sin jämförande studie (Miller m.fl., 2014) mellan en djuportografi, här representerad av 

hebreiska och en ytortografi, turkiska, kunde man inte finna stöd för teorin att läsning skulle 

vara lättare i en ytortografi. Hebreiskan i detta fall är inte markerad med de punkter, niqqud, 

som anger vokalerna utan består enbart av de tjugotvå konsonanterna i de hebreiska alfabetet. 

Läsarna av hebreiska, som enligt hypotesen borde stöta på större problem med läsningen av 

ord och nonsensord, gjorde inte alls det varken när det kom till riktiga ord eller nonsensord. I 
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själva verket visade de bättre resultat i vissa avseenden. Detta förklarade författarna med att 

hebreiskans djup snarare handlade om att den, eftersom den inte i detta fall markerar 

vokalljuden, i själva verket brister i sin beskrivning av grafem snarare än saknar 

regelbundenheten i grafem-fonem-korrespondensen. Hebreiskan är i själva verket relativt 

regelbunden i grafem-fonem-korrespondensen. Hebreiskan är i själva verket relativt 

regelbunden i grafem-fonem-korrespondensen. Författarna menar vidare att hebreiskan 

snarare kräver en läsning där större grafem-morfem-enheter, som till exempel specifika 

morfem, identifieras. Denna läsning där de morfologiska mönstren används förklarar, enligt 

Miller m.fl., varför gruppen med läsare av hebreiska till och med föreföll vara bättre läsare än 

de som läste turkiska. 

 

Begåvningsmässiga faktorer kan kompensera för läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi 

(Viersen m.fl., 2017). Viersen m.fl. fann, i en studie av holländska elever, stöd för att detta 

gällde även i engelska som främmande språk. Intressant nog fann man att så dock inte var 

fallet vad gällde franska eller tyska. Begåvade elever med dyslexi fann man presterade bättre 

vad avser läsande av ord och stavning på engelska, i förhållande till normalbegåvade elever 

med dyslexi. Att man inte kunde se samma resultat när det kom till franska och tyska menar 

man kan bero på variationen i ortografierna och hur mycket eleverna exponeras för de olika 

språken. 

 

Att begåvade barn med dyslexi prestera bättre skulle kunna förklaras med att deras 

underliggande, kognitiva svårigheter inte är fullt så svåra (Viersen m.fl.2017). Viersen m.fl. 

vill dock mena att det inte är aningen bättre språkliga färdigheter som ligger bakom de bättre 

resultaten för den begåvade gruppen elever med dyslexi, utan att det snarare handlar om 

begåvningsrelaterade styrkor, som till exempel precesshastighet. En annan förklaring till den 

högre begåvade gruppen elevers bättre prestation kan alltså vara att de kompenserar för sina 

svårigheter och hittar strategier för att kringgå och mildra effekterna av sina underliggande 

svårigheter. Här menar Viersen, m.fl. dock att det är svårt att skilja på vad som beror på vad, 

enbart på grundval av de uppgifter som finns till hands om modersmålet. 

 

I en svensk studie (Henry & Thorsen, 2018) har man studerat hur relationen mellan lärare och 

elev påverkar motivationen när det kommer till lärande av engelska som främmande språk. 

De menar att en positiv relation mellan lärare och elev också visar sig i positiva skolresultat. 

Samtidigt så pekar de på att då svenska skolelever möter engelska i sin vardag i en relativt 

stor omfattning så är det en utmaning för lärarna att hitta sätt att arbeta målinriktat på ett sätt 

som knyter an till eleverna erfarenheter av engelska utanför skolan. 

 

I en småskalig studie från Grekland menar (Rontou, 2012) att lärare som undervisar i engelska 

som främmande språk saknar adekvata kunskaper om dyslexi. Vana och kunskap att 

individualisera undervisningen saknades också, likaså lämpliga material för att underlätta 

detta. Eleverna fick dock i sextiosex procent av fallen mer tid till förfogande för sitt arbete 

och för att svara på frågor etc. Författaren föreslår att lärare behöver mer kunskaper om 

dyslexi, att undervisningen ska individualiseras mer och att bättre läromedel för ändamålet 

behöver utformas. Det behövs sensomotoriska läromedel och inte bara arbetsblad i varierad 

svårighetsgrad. Författaren föreslår också vidare forskning utifrån ett dialogiskt arbetssätt där 

lärare, elever och föräldrar kan utvecklas tillsammans. 
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I en studie från Storbritannien (Gallardo, Heiser, & Arias McLaughlin, 2015), kring ett 

utvecklingsarbete hos en grupp lärare som undervisar i moderna språk via distans för vuxna 

elever med dyslexi, såg man att det var viktigt att lyfta fram det positiva i inlärningen och 

bygga på styrkor hos eleven. Detta för att bygga upp självförtroende och minska oron hos 

eleven. Det blev tydligt att en språkligt multisensorisk strukturerad metod var lärarnas 

favoritmetod, samtidigt som den vid granskning visade sig bygga på just de svårigheter 

eleverna hade och inte tog till vara på dess styrkor. Författarna menade här att det var en 

tillbakagång till behaviorismen och är en lärarcentrerad metod som de menar bara verkar 

fungera på nybörjarnivå. Man menade också att det var viktigt att bedöma eleven med dyslexi 

på samma sätt som andra elever. Att inte göra det menade man gjorde bara att de senare 

misslyckades. 

 

De (Gallardo m.fl., 2015) fann också att den fonologiska medvetenheten och förmågan till 

fonemsegmentering var avgörande för att ta till sig skriftspråket, men också för att utveckla 

talspråket. Här menar de att eleverna med dyslexi behöver mer tid för att utveckla detta. Man 

kom också fram till att det som var bra för dyslektiska elever var bra för alla elever. De såg 

också att dyslexi kunde ta sig olika uttryck på olika språk för eleven. Val av typsnitt och 

färger, hur texten var organiserad, behovet av tydliga instruktioner, försiktig stegring av 

svårighetsgraden, att ge eleven en förförståelse genom att undervisa om särskilda nyckelord 

och att visualisera språket lyftes också fram. De lyfte också fram behovet av att läraren ser 

möjligheterna i att använda sig av online teknik, samtidigt som de såg svårigheter för eleverna 

att ta till sig densamma. De ville också poängtera att det har sina begränsningar att undervisa 

online. 

 

I en italiensk studie (Palladino, Bellagamba, Ferrari, & Cornoldi, 2013) där läshastigheten 

mäts hos barn med dyslexi respektive en kontrollgrupp med barn utan dyslexi kom författarna 

fram till att barnen med dyslexi läste långsammare och med mer fel är barnen i 

kontrollgruppen, men inte i fråga om engelska nonsensord. De ifrågasatte dock själva sitt 

resultat då nonsensorden varit begränsade till ett så litet antal att de ansåg att det behöver 

utforskas vidare. 

 

Goldfus (2012) har undersökt vilka kunskaper lärare i engelska som främmande språk 

behöver för att undervisa elever i den tidiga läsningen av engelska som främmande språk och 

huruvida de har adekvata kunskaper. Hon menar att lärare behöver förstå vikten av grafem-

fonemkorrespondensen, vilket är en grundläggande förståelse för att kunna avkoda text. 

Förståelsen är också viktig i omvänd form, fonem-grafemkorrespondensen, för förmågan att 

stava. Hon menar att undervisning av stavning och stavningsregler har varit eftersatt i 

engelska som främmande språk och att kännedom om tio grundläggande stavningsregler 

skulle ge lärarna verktyg för en bättre undervisning. Studien undersökte lärarnas kännedom 

om fem av dessa. Mindre är hälften av lärarna kunde reglerna. Hon pekar också på vikten av 

en god utbildningsnivå för lärarna för att undervisningen ska bli professionell. Lärarna 

behöver förstå teorin bakom sin undervisning. Hon fann också att bara drygt tjugo procent av 

lärarna, studenter och praktiserande lärare, kunde förklara skillnaden mellan grafem och 

fonem. 
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Engelskundervisning och inkludering 
Svenska forskare (Andreassin & Asplund Carlsson, 2013) menar att det, sett till forskning och 

styrdokument, finns många goda skäl att förespråka att särskilt stöd ska ges inom den 

ordinarie undervisningsgruppen så lång som möjligt. Detta till trots så menar de att allt fler 

särskiljs därifrån. De menar att det blir allt vanligare i den svenska skolan att elever 

organiseras i mindre grupper och skiljs från sin ordinarie undervisningsgrupp. När det 

kommer till det rådande specialpedagogiska perspektivet så menar Meynert (2014) i en annan 

svensk studie att skillnaden mellan policy och verklighet kan vara stor. Meynert menar att 

idealet vore, ur ett inkluderande perspektiv, att alla elever fick en individualiserad 

undervisning där de fick lära sig i egen takt. Hon menar dock att om alla elever förväntas följa 

en undervisning som är utformat för de elever som kan ses som norm så riskerar de elever 

som inte tillhör normen att uppleva ständiga misslyckanden. Hon pekar här på en motsättning 

och ett problem, hos skolpersonalen i hennes studio, när det kommer till uppfattningen av 

inkludering. 

 

Respondents show extremely positive attitude towards inclusive educatione. They idealize a situation 

where children with special needs feel a part of, and participate in the larger mainstream classroom. 

There seems to be confusion about the scope of inclusion because the respondents express fear that 

these children may not be able to cope with the general curriculum. They perceive inclusive education 

as one where all children in the classroom follow the same curriculum and not one where each child 

follows the curriculum at his own pace accordning to their intellectual capacity (Meynert, 2014, s.9) 

 

Meynert (2014) anser att hela den nu rådande undervisningsmodellen, som utgår från en 

homogen grupp, måste förändras och omorganiseras. De kompensatoriska resurser som 

kommit elever till del i särskiljande lösningar ska in i den ordinarie undervisningen. 

 
If one were to question the assumptions of special education, one will be forced to confront the 

failures of general educational practicies. It is therefore necessary to replace traditional bureucratic 

organisation of the school by new flexible and more appropriate solutions. In doing so one needs to 

synthesize an approach where both the democratic and compensatory perspektiv is kept in sight 

(Meynert, 2014, s. 11) 

 

Meynert (2014) vill alltså se en inkluderande undervisning där det demokratiska perspektivet 

och det kompensatoriska ryms i en och samma undervisningsmodell. Hon konstaterar att ”the 

kind of society we create emerges from the kind of education we provide (s.10).” 

 

I en amerikansk studie gör Sparks (2016) ett försök att avliva, enligt honom, existerande 

myter kring lärande av främmande språk för elever i läs- och skrivsvårigheter på grund av 

inlärningssvårigheter. Han menar att den gängse uppfattningen är att elever i läs- och 

skrivsvårigheter, på grund av lärandesvårigheter, kommer att få svårigheter med lärandet av 

ett främmande språk. Själv menar han att även om elever i dessa svårigheter kan komma att 

möta svårigheter när det kommer till lärandet av främmande språk, så finner han det inte 

bevisat att de kommer att göra det. Han menar också att det anpassningar som görs för elever 

med lärandesvårigheter också kommer andra elever till gagn. 
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Medan Sparks (2016) visar på att det inte är självklart att lever i läs- och skrivsvårigheter på 

grund av lärandesvårigheter också ska möta svårigheter med lärandet av främmande språk så 

undersöker Trammel (2016), i en annan amerikansk studie, huruvida svårigheterna kan visa 

sig bara när det kommer till lärandet av främmande språk. Trammell menar att gåtan när det 

kommer till elever med inlärningssvårigheter består i att: 

 
The short-term memory dumps more quickly than usual, and they are less able to make those 

important comparisons and Connections to long-term memory or even to hold on to them long enough 

for ”real-time” comparisons to native L1 analoguse. Hence, they might have good vocabulary and 

comprehensions skills in their native language but will never be able to tap into those skills adequately 

in a fast-paced, primary auditory-driven foreign language pedagogy that does not adequately draw on 

L1 native language analogues, and penalizes them for short-term memory deficits (Trammell. 2016, 

s.10). 

 

Trammell (2016) menar vidare att elever med lärandesvårigheter tar sig igenom de tidiga åren 

med hjälp av ”coping and surviving skills”(s.10) genom att använda sig av, och omdirigera de 

kognitiva processer som fungerar för dem. Men detta tar följdakterligt extra lång tid och 

möjligen skjuter det också svårigheterna framför sig. Detta förklarar, enligt Trammell, hur det 

kan komma sig att eleven kan komma igenom engelskan i de lägre åren men sedan få 

problem. Han menar att elever med lärandesvårigheter behöver mer tid. Även andra elever 

kan bli hjälpta av anpassningar gjorda för elever med lärandesvårigheter. Visuellt stöd är en 

extra anpassning han ser som ett möjligt stöd, liksom större variation när det kommer till 

instruktioner och bedömningar. Han menar också att muntliga test är ytterligare en anpassning 

som underlättar för korttidsminnet att koppla till långtidsminnet. 

 

I ytterligare en amerikansk studie beskriver Miller (R. D. Miller, 2016) hur undervisningen 

kan utformas i en klass med elever med engelska som modersmål och elever med engelska 

som andraspråk med lärandesvårigheter. Dessa elever, menar hon, kan stöttas genom 

kontextualiserade instruktioner. Hon visar på ett exempel där undervisningen bygger på tre 

steg, som grundprincip, just för detta ändamål. Som ett första steg så behöver man bygga upp 

elevernas ordförråd, därefter ge dem en bakgrund och därefter, och först därefter, bör det ges 

rikligt med tillfällen för att omsätta det de lärt sig i praktiken. 

 

 

Åtgärdsprogram 
Som redovisats för inledningsvis så skall enligt skollagen (2010:800) ett åtgärdsprogram 

upprättas i de fall en elev inte förväntas nå målen för sin årskurs. Kvaliteten på 

åtgärdsprogrammen har dock visat sig vara mycket skiftande, enligt en svensk studie 

(Andreasson & Wolff, 2015). Kvaliteten handlar bland annat om hur väl den bakomliggande 

utredningen är utförd och hur väl den utgår utifrån den enskilda elevens behov. 

Implementeringen av åtgärdsprogram väcker också en del frågetecken, i ännu en svensk 

studie (Andreasson, Asp-Onsjö, & Isaksson, 2013).  Åtgärdsprogram används mer i 

administrativs syfte är som ett pedagogiskt redskap. De som får ett åtgärdsprogram kanske 

inte heller får rätt sorts stöd. Ofta ges också stöd genom särskiljande lösningar. Inte sällan är 

det också eleven som blir bärare av problematiken (Andreasson m.fl., 2013; Andreasson & 

Wolff, 2015). 
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Ytterligare en svensk forskning (Andreasson & Asplund Carlsson, 2013) fann också hur 

elevens sociala tillkortakommanden och beteendeproblem beskrevs i åtgärdsprogrammen. 

Dessa svårigheter beskrevs oftast utan några förslag till åtgärder, anpassningar eller stöd. 

Författarna tolkar detta som ett ”desperat skrik på hjälp” från lärarnas sida. Elevernas 

beteende sågs som det som hindrade eleven att bli en skolelev, lärmiljön beskrevs inte alls. De 

har dock svårt att se hur dessa omdömen ska gynna eleven. De frågar sig också vad denna 

bedömning av hela eleven gör med elevens självbild. Vidare menar de att eleven som bedöms 

ha kunskapsrelaterade svårigheter ofta bedöms utifrån olika former av test. Dessa test blir 

avgörande för huruvida eleven blir bedömd som en normal elev eller som en elev i behov av 

särskilt stöd. Andreasson och Asplund Carlsson (2013) lyfter också att dokumentationsbördan 

hat ökat. Den tid som nu måste läggas på dokumentation måste tas någonstans ifrån. De 

menar att den kanske till och med tas från undervisningen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv, men sin grund i 

socialkonstruktionalismen. Diskursanalys kan inte ses som en samlad ansats, utan kan utgå 

från många olika teoretiska utgångspunkter. Denna studie använder sig av ett 

mångperspektivistiskt arbetssätt, där olika diksursanalytiska perspektiv används (Jørgensen & 

Phillips, 2017). Så gott som alla diksursanalytiska riktningar har dock en gemensam nämnare 

i Michel Foucault, som var den som började utveckla diskursanalysen i fråga om teori och 

begrepp, men också i fråga om empiriska undersökningar (Ahrne & Svensson, 2011). Här 

redogörs först för diskurs som begrepp. Därefter följer ett avsnitt som behandlar textanalys 

inom den kritiska diskursanalysen. 

 

Begreppet diskurs 
Begreppet diskurs används flitigt och ges många olika definitioner. Olika diskursanalytiska 

inriktningar ges olika innebörd åt begreppet. Här håller jag mig till en vid tolkning av 

begreppet. Diskurs är i mitt arbete: 

 
Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Jørgensen & Phillips, 

2017) 

 

Diskurser är både konstruerad och konstruerande av externa kulturer (Bergström & Boréus, 

2012). 

 

I denna studie är det texter i form av åtgärdsprogram som står i fokus. Det skrivna språket är 

det som ska undersökas. Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv på språket så går det inte att 

skilja språk och verklighet åt: 

 
Vi kan inte på ett meningsfullt sätt tala om en verklighet utan att språket fungerar som en 

konstruerande lins (Bergström & Boréus, 2012, s.28) 

 

Diskursanalys i denna studie utgår alltså från socialkonstruktionismen. Gemensamt för de 

varianter av diskursanalytiska teorier som har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen är 

enligt Jørgensen och Phillips (2017): 

 
 En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart 

betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra 

kategorier- och vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten 

”därute” utan en produkt av våra sätta att kategorisera världen. 

 Historisk och kulturell specificitet. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår 

syn på och kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på 

vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och 

kontingenta: Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan 

förändras över tiden. Diskursivt handlande är en form av sociala handlande som bidrar till att 

konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) och 

därmed bevara vissa sociala mönster. Denna syn är antiessentialistisk: att den social världen 
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konstrueras socialt och diskursivt betyder att dess karaktär inte är bestämd av yttre 

förhållanden eller given på förhand, och att människor inte har inre ”essenser”- en 

uppsättning äkta och stabila eller autentiska karaktäristiska. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i sociala interaktioner, där man både 

bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 

 Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av 

handlingar naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika 

sociala handlingar, och den social konstruktionen av kunskap och sanning får därmed 

konkreta sociala konsekvenser (Jørgensen & Phillips, 2017, s.11-12) 

 

Textanalys inom den kritiska diskursanalysen 
Inom den kritiska diskursanalysen görs analyser på text, -diskurs, samt den sociala praktikens 

nivå (Ahrne & Svensson, 2011). På textnivå undersöks vad som sägs explicit samt vad som 

kan tänkas underförstås och vad som verkar vara taget för givet. På diskursnivå undersöks hur 

texter och diskurser ömsesidigt påverkar varandra. På den sociala praktikens nivå undersöks 

hur diskursen sätts in i ett socialt sammanhang. Ifråga om åtgärdsprogram så låter sig den 

sociala praktikens nivå dock inte undersökas då: 

 
När det gäller elevdokumentationen är den en uteslutande diskursiv praktik, det vill säga äger rum 

som språkliga handlingar, medan vi inte vet något om den sociala praktiken i anslutning till 

dokumenterandet. Vi vet inte om eleven faktiskt avskiljs ifrån klassen eller om den planerade åtgärden 

snarare är att betrakta som ett hot eller ett löfte (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009. s. 20).  

 

Angående diskursteori beskriver bland annat Andreasson och Asplund Carlsson (2009) hur 

tecken i en text kan visa på moment och element i en diskurs. Tecken kan ses som en 

sammansmältning av ordet och det ordet betecknar. ”De diskursiva tecknen är i ständig 

förändring, mot en fixering eller mot en upplösning. De utsätts för förhandling och strider och 

de undergrävs (Andreasson & Asplund Carlsson. 2009.s.21)- 
 

Moment är de tecken som det inte finns någon diskussion om, som förnärvarande är stabila. 

Det är tecken som framstår om självklarheter (Andreasson & Asplund Carlsson. 2009). 

Element är i motsats till moment tecken som måste förklaras och preciseras. En diskursiv 

praktik söker ständigt fixera dessa element, och därmed förvandla dem till moment. När olika 

tecken sammanfattas i en diskursiv artikulation, det vill säga när tecken läggs till tecken, 

bildas en helhet som uppfattas som meningsfull, en diskurs. Denna diskurs är dock inte 

konstant (Andreasson & Asplund Carlsson. 2009).  
 

Det finns alltid andra betydelsemöjligheter som – aktualiserade i konkreta artikulationer – kan 

ifrågasätta och förändra diskursens struktur. Diskursen är således en tillfällig tillslutning; den fixerar 

betydelsen på ett bestämt sätt, men den bestämmer inte att betydelsen ska vara fixerad på just det 

sättet i all framtid.[…] Det vill säga artikulationerna griper hela tiden in i och formar 

betydelsestrukturerna på oförutsägbara sätt. Diskurserna är partiella struktureringar i samma 

obestämbara terräng, som aldrig blir helt genomstrukturerade. Därför kan det alltid föras en kamp om 

hur strukturerna ska se ut, vilka diskurser som ska härska och vilken betydelse som de enskilda 

tecknen ska tillskrivas (Jørgenssen & Phillips,2017,s.36). 
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Metod 

Denna studie använder sig av diskursanalys som metod, som är en kvalitativ metod. Enligt 

Ahrne och Svenssons (2014) så är kreativitet och fantasi viktigt i en kvalitativ analys. De 

menar att det i ett kvalitativt analysförfarande inte går att följa en metod till punkt och pricka. 

I ett kvalitativt analysförfarande handlar det istället om att hitta en självständighet i analysen 

av förhållande till empiri och teori. Under rubriken Genomförande beskrivs hur jag gått 

tillväga. 

 

Syftet med studien är undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, med fokus på om och vilket stöd dessa elever får i engelska.  

 

Studiens forskningsfrågor är:  

 

Vilka samband visar åtgärdsprogrammen på, i en jämförelse mellan svenska och engelska? 

 

Vilka diskurser kring specialpedagogiskt perspektiv blir synliga i åtgärdsprogrammen? 

 

Genomförande 
Kontakt togs, via mail och/eller telefon, med en handfull kommuner med vilka det inte förelåg 

några personliga kopplingar. Efter att ha fått besked, från den aktuella kommunen i denna 

studie, att de önskade delta i studien knöts kontakt med samtliga rektorer i kommunen. 

Rektorerna är uppgiftslämnare i denna studie då det är rektor som beslutar om utlämnandet av 

åtgärdsprogram. Informations- och missivbrev skickades via mail till skolchef och 

uppgiftslämnare. Försök gjordes att stämma en fysisk träff med respektive uppgiftslämnare, 

för vidare information och klargörande av de forskningsetiska principerna i förhållande till 

denna studie. Detta avböjdes dock och vidare information delgavs via mail. De aktuella 

åtgärdsprogrammen hämtades istället hos en av kommunens skolors skoladministration. Vid 

denna träff insamlades också de av rektorerna påskrivna missivbreven. Då mottogs 

åtgärdsprogram för 14 elever, som informanterna ansåg hade läs- och skrivsvårigheter. Med 

flertalet av de nu gällande åtgärdsprogrammen följde också äldre åtgärdsprogram från 

föregående termin. Detta var inte studiens avsikt utan något som uppgiftslämnarna valt att 

göra. En av skoladministratörerna tog senare kontakt då det inkommit ytterligare tre 

åtgärdsprogram, vilka så kunde läggas till de tidigare 14 åtgärdsprogrammen. Sammanlagt är 

det alltså åtgärdsprogram för 17 elever som ingår i studien. 
 

Efter insamlandet av åtgärdsprogrammen startades analysförfarandet därför med en 

genomläsning av hela materialet. För de elever där även tidigare åtgärdsprogram var 

medskickat satt samtliga åtgärdsprogrammen ihop med gem, enligt uppgiftslämnarna. Vid 

genomläsningen av materialet visade det sig dock att detta inte riktigt stämma, då det smugit 

sig in dubbletter av åtgärdsprogram i buntar för någon annan elev. Detta var något förvirrande 
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och krävde en genomgång för att reda ut vilka åtgärdsprogram som var dubbletter och skulle 

sorteras bort. Min slutgiltiga sortering visade att det fanns åtgärdsprogram för 17 elever, vilket 

också var det uppgift jag fått från uppgiftslämnarna. Därefter genomlästes materialet ett flertal 

gånger. Detta för att skapa en överblick över vilka diskurser som kan vara aktuella och vilka 

diskursanalytiska teorier som visade sig vara intressanta. Därefter preciserades 

forskningsfrågorna. I fråga om diskursanalys bör forskningsfrågorna inte fastställas i ett för  

tidigt skede, utan först efter att man fått en uppfattning om vad diskursen rymmer (Ahrne & 

Svensson, 2014) 

 

För att få svar på min första fråga, vilka samband som åtgärdsprogrammen visar på i en 

jämförelse mellan svenska och engelska, markerade jag åtgärder specifikt i engelska med röd 

överstrykningspenna och därefter likadant i svenska. Det första sambandet att undersöka blev 

därefter hur förekomsten av åtgärder såg ut i svenska respektive engelska. 

Åtgärdsprogrammen med förekomst av åtgärder i engelska räknades samman, och därefter 

gjordes samma sak avseende åtgärder i svenska. 

 

Efter att ha sorterat åtgärdsprogrammen utifrån förekomsten av åtgärder i engelska och 

engelska tittade jag närmare på de åtgärdsprogram där behov, mål och åtgärder i engelska 

fanns. Jag antecknade dessa tillsammans och sorterade och summerade därefter behov, mål 

och åtgärderna var för sig. Därefter gulmarkerade jag på samma sätt de åtgärdsprogram som 

berörde svenska och summerade dem på samma sätt. Till sist grönmarkerades övergripande 

delar av åtgärdsprogrammen och summerades även de. Därefter sökte jag efter svar på mina 

två forskningsfrågor i mina sammanställningar.  

Tillförlitlighet  
I denna studie används en diskursanalytisk ansats och metod. Detta är en välkänd teoretisk 

grund som syftar till att tjäna som ett sammanhängande system. Studiens ambition är att 

genomskinligheten ska vara god och att påståenden om verkligheten ska vara empiriskt 

dokumenterad, vilket är grundläggande regler för forskning (Jørgensen & Phillips, 2000) 

Sammanställningar och resultat har kontrollerats ett flertal gånger. 

Då jag själv är praktiserande lärare under utbildning till speciallärare föreligger det givetvis en 

risk för en konfirmeringsbias. Biaser skapar filter, som i sin tur blir ett hinder för kritiskt 

tänkande (Loseke, 2013). Det finns givetvis en risk att jag är övertolkar texten utifrån mina 

egna erfarenheter och kunskap. Förhoppningen är att studien är så pass transparant i sitt 

utförande att läsaren själv ska kunna pröva mina tolkningar (Jørgensen & Phillips, 2000). 

Resultatdelen lägger vikt vid citat från åtgärdsprogrammen för att öka genomskinligheten 

(Bergström & Boréus, 2012). Detta går givetvis inte till fullo att uppnå då det skulle kräva att 

alla åtgärdsprogram återgavs i sin helhet, vilket inte är möjligt varken av forskningsetiska skäl 

eller utrymmesskäl. Jørgensen och Phillips (2017) menar också att det användandet av ett 

teoretiskt ramverk kan man ”uppnå det främlingskap till sin vardagsförståelse av materialet 

som är väsentligt i socialkonstruktionistisk forskning (s.154)” 

Giltighet 
Denna studies syfte är att undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, med fokus på om och vilket stöd dessa elever får i engelska. 

Detta syfte blir delvis problematisk eftersom det inte enbart utifrån åtgärdsprogrammen går att 

uttala sig om vilket stöd eleverna faktiskt får. Studien undersöker kanske snarare vilket stöd 
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som det fattas beslut om för eleven. Det finns ingen garanti att eleven verkligen fått detta stöd, 

men det är heller inte uteslutet att eleven i själva verket får andra former av stöd än vad som 

framgår av åtgärdsprogrammen. Denna studie undersöker snarare det stöd eleven påstås få, 

enligt åtgärdsprogrammen. 

Denna studie bygger på ett fåtal åtgärdsprogram, utan tillgång till kartläggningar och 

pedagogiska bedömningar. Det går här bara att uttala sig om innehållet i just dessa sjutton 

åtgärdsprogram. Resultatet är inte generaliserbart. Denna studie kan inte heller uttala sig om 

hur den bakomliggande dokumentationen ser ut hur. Likaså säger denna studie inte något om 

de sociala praktikerna kring de berörda eleverna.  

Åtgärdsprogrammen överlämnades personligen och har därefter systematiserats genom 

kodning och färgmarkeringar utifrån forskningsfrågorna. En svaghet i giltigheten är möjligen 

de dubbletter som smugit sig in i åtgärdsprogrammen via uppgiftslämnaren. Här är ju den 

tolkningen gjord, men det kan givetvis vara en feltolkning. 

Utarbetandet av forskningsfrågorna har varit en viktig del i att vinnlägga sig om att studien 

håller sig till sitt syfte. Studiens syfte och forskningsfrågor har varit centrala genom hela 

arbetet. 

 

Etiska överväganden 
Jag har tillämpat de forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2017) i form av de fyra huvudkrav 

som fastslås där i form av: 

Individskyddskravet- ingen individ ska på något sätt lida men av min undersökning.  

Informationskravet- uppgiftslämnare ska informeras om projektets villkor och om att 

deltagandet är frivilligt. De har rätt att avbryta sin medverkan och de ska informeras om 

inslag i undersökningen som möjligen kan påverka deras beslut. 

Samtyckeskravet- Samtycke ska inhämtats från uppgiftslämnaren. 

  

Konfidentialitetskravet- Enskilda människor ska inte kunna identifieras av utomstående. 

Uppgifterna skall också vara omöjliga för utomstående att komma åt.  

 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare ska inte 

lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.  

 

Åtgärdsprogram omfattas inte av sekretess då det är ett beslut grundat på utredningar som i 

sin tur är sekretessbelagda (Sverige & Skolverket, 2014, s.17). Trots att de inte är 

sekretessbelagda kan de dock innehålla information som kan anses känslig. Då de är 

avidentifierade innehåller de dock inga personuppgifter. På så sätt har jag försökt att möta 

individskydds- och konfidentalitetskravet . Studien faller inte heller under etikprövningslagen 

vad avser känsliga personuppgifter. 

Uppgiftslämnarna är informerade, via informations- och missivbrev samt personligt mail, om 

de forskningsetiska principer som rör denna studie. I linje med de forskningsetiska 

principerna har uppgiftslämnarna fått veta att deltagande i studien är frivillig och att de kan 

avstå från att medverka genom att inte bistå med utlämning och anonymisering av 

åtgärdsprogrammen. Ett aktivt val har också gjorts om att ge dem information om att de får 

dra tillbaka det som de lämnat ut och därmed dra sig ur studien fram till dess att analysen av 

texterna påbörjats. 
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Resultat 

Denna del inleds med under rubriken Åtgärdsprogrammens uppbyggnad med att beskriva hur 

åtgärdsprogrammen är utformade och vilken typ av bakgrundsinformation de ger. Därefter 

besvaras den första forskningsfrågan, rörande hur sambanden ser ut i åtgärdsprogrammen i en 

jämförelse av svenska och engelska, under rubriken Samband mellan svenska och engelska. 

Därefter besvaras den andra forskningsfrågan, gällande vilka diskurser kring 

specialpedagogiska perspektiv som blir synliga i åtgärdsprogrammen, under rubriken 

Diskursanalys kring specialpedagogiska perspektiv.  

Åtgärdsprogrammens uppbyggnad 
Mallen för åtgärdsprogrammet inleds med en upplysning om att skolan är ansvarig för 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet och att eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet 

att delta i utformandet av åtgärdsprogrammet. Därefter följer formalia i form av 

personuppgifter, datum för upprättandet och vilka utredningar som åtgärdsprogrammet 

grundar sig på. Sedan följer en tabell med fyra rubriker; 

 

 Elevens behov 

 Åtgärd som skolan vidtar på individ-, grupp- eller skolnivå för att tillgodose elevens 

behov av stöd för att nå kunskapsmålet x. 

 Ansvarig för åtgärden 

 Datum för uppföljning resp. utvärdering av åtgärden 

 

Åtgärdsprogrammen avslutas med rektors underskrift och information om rätten att överklaga. 

Här ser vi att åtgärdsprogramsmallen överensstämmer väl med skolverkets krav på 

åtgärdsprogram. Mallen efterfrågar en beskrivning av elevens behov. Den efterfrågar också 

åtgärder som skolan vidtar med koppling till vilka kunskapsmål som eleven ska uppnå. 

Ansvarig för åtgärden skall anges och datum för uppföljning och utvärdering dokumenteras. 

Mallen efterfrågar också vilka som varit delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet och 

vem som är ansvarig för åtgärdsprogrammet. Det ska också, enligt mallen, framgå vilken eller 

vilka utredningar som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. Intressant är att mallen 

efterfrågar åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket inte är ett lagtextkrav 

gällande åtgärdsprogram utan ett krav som gäller utredningen. 

 

Bakomliggande dokumentation 

Under rubriken Åtgärdsprogrammet baserar sig på följande utredning i åtgärdsprogrammen 

anges i fyra fall endast ett datum. I två fall uppges kort att utredning är gjord och datum för 

utredningen. I tre fall baseras åtgärdsprogrammet på tidigare åtgärdsprogram.  I ett fall 

baseras åtgärdsprogrammet på utredning och åtgärdsprogram. För en elev uppges att 

utredningar är gjorda över tid sedan förskoleklass och datum för den senaste utredningen 

anges. För en elev uppges att det gjort en utvecklingsbedömning och en logopedbedömning. 

Ett annat åtgärdsprogram baseras på en pedagogisk kartläggning och ITPA (Illinois Test of 

Psycholinguistic Abilities). Två åtgärdsprogram basers på kartläggning. Ett åtgärdsprogram 
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anger BUP och specialpedagogisk bedömning som underlag för åtgärdsprogrammet. I ett fall 

saknas uppgift om någon utredning helt och hållet.  

 

Samband mellan svenska och engelska i 
åtgärdsprogrammen 

Studiens första forskningsfråga söker svar på vilka samband som åtgärdsprogrammen visar 

på, i en jämförelse mellan svenska och engelska. För att hitta dessa samband har 

beskrivningarna av elevens behov, uppsatta mål och fattade beslut om åtgärder sammanställts. 

Denna sammanställning redovisas här nedan. Citat från åtgärdsprogrammen lämnas här inom 

citattecken alternativt som blockcitat. De refereras till som till exempel Elev 1, Elev 2 och så 

vidare. Namn, som i åtgärdsprogrammen är överstrukna ersätts här med XX. Efter den 

sammanställningen redogörs för de samband som kan ses i datamaterialet. 

Behov, mål och åtgärder i engelska 

I denna del beskrivs och sammanfattas, med hjälp av citat, de behov, mål och åtgärder i 

engelska som återfinns i åtgärdsprogrammen. 

Behov 
Om vi tittar på hur elevens behov, mål och åtgärder påvisas i åtgärdsprogrammen så kan vi 

börja med att titta på de beskrivna behoven i engelska, på textnivå. Där beskrivs behoven för 

eleven explicit med att eleven i två fall behöver vara i liten grupp i engelska. För Elev 2 

uttrycks det som att eleven ”behöver fortsätta vara i en mindre grupp i engelska.” I ett fall, 

Elev 3, anses man att eleven ”behöver känna att hon kan lyckas. Hon behöver oftare och inför 

små framsteg höra att det går bra.” I två fall (Elev 5 & 6) beskrivs behovet bestå av 

speciallärarstöd; ”behöver speciallärarstöd i engelska” (Elev 6). I ett av åtgärdsprogrammen 

uttrycks elevens behov bestå i att ”utveckla sitt ordförråd i engelska, att kunna förstå talad 

engelska, att kunna göra sig förstådd på engelska samt att kunna ta enkla muntliga och 

skriftliga instruktioner” (Elev 8). ”Extra lärarresurs i matte och engelska” (Elev 10) är ett 

annat exempel på behov uttryckta i åtgärdsprogrammen. I ett av åtgärdsprogrammen (Elev 9) 

finns inget behov angivet. 

  

Mål 
Mål i engelska förekommer enbart i ett av åtgärdsprogram, i åtgärdsprogrammet för elev 8. 

Målen återfinns under rubriken elevens behov och ej under rubriken angående åtgärd kopplat 

till kunskapsmål. Där återfinns följande fyra mål; ”utveckla ordförrådet i engelska, att kunna 

förstå lätt talad engelska, att kunna göra sig förstådd på engelska, kunna ta enkla muntliga och 

skriftliga instruktioner.”  

Åtgärder 
De åtgärder som beslutas om är särskild undervisningsgrupp i tre fall och i två fall i liten 

grupp. För elev 8 beskrivs åtgärden på följande sätt; ”Deltar i klassens genomgångar för 

veckan och när klassen gör saker tillsammans. Annars arbetar XX med anpassat material i en 

grupp med färre elever så att hon får rätt stöd.” För Elev 2 beskrivs åtgärden så här; ”Deltar i 

klassens genomgångar för veckan och när klassen gör saker tillsammans. Annars arbetar XX 

med anpassat material i en grupp med färre elever så att hon får rätt stöd.” Här beskrivs även 



 

23 

 

individanpassat material som en åtgärd i samband med arbetet i liten grupp eller särskild 

undervisningsgrupp. Speciallärarstöd är åtgärd i ett åtgärdsprogram (Elev 5). ”får stöd av 

resurspedagog” är åtgärden för elev 10. I ett fall anges ett konkret kompensatoriskt 

hjälpmedel; ” Kompensatoriskt hjälpmedel, Chromebook. Arbetar ibland engelska på den.”( 

Elev 8). ”Byte av moderna språk till AS svenska/engelska” är den åtgärd som beslutas om för 

elev 9. I åtgärdsprogrammet för elev 9 förekommer det inte något beskrivet behov eller mål, 

utan endast åtgärden om byte från moderna språk till svenska/engelska.  

Angående åtgärder för elev 2 så kan vi läsa: ” Deltar i klassens genomgångar för veckan och 

när klassen gör saker tillsammans. Annars arbetar XX med anpassat material i en grupp med 

färre elever så att hon får rätt stöd.”  

Behov, mål och åtgärder i svenska 

Här beskrivs, på samma sätt som ovan, behov, mål och åtgärder i åtgärdsprogrammen men nu 

i svenska.  

Behov 
Vid en sammanfattning av behov, mål och åtgärder i svenska så går det att konstatera att fem 

av de sjutton åtgärdsprogrammen helt saknar behov, mål och åtgärder i svenska (Elev 3, 4, 6, 

9, 10). Bland de tolv åtgärdsprogram som återstår kan man se exempel på att elevens behov i 

svenska beskrivs utifrån vilka mål (Elev 1, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17) som ska uppnås: ”Få 

ett ökat läsflyt och ökad läsförståelse” (Elev 1) eller ” XX behov är att skriva siffror och 

bokstäver åt rätt håll” (Elev 12). ”Är i behov av speciallärarstöd” (Elev 5) är ett annat sätt att 

beskriva elevens behov. Elev 14 ”behöver fortsatt enskild undervisning” enligt 

åtgärdsprogrammet. I fem av åtgärdsprogrammen återfinns ingen beskrivning av elevens 

behov.  

Mål 
Mål i svenska finns beskrivna i åtta av åtgärdsprogrammen. Ett exempel på det är 

åtgärdsprogrammet för Elev 12 där behovet beskrivs som att ”XX behov är att skriva siffror 

och bokstäver åt rätt håll”. Målet beskrivs därefter som att ”få XX mer medveten om hur 

siffror och bokstäver skrivs.” Åtgärden som följer är att eleven ska få mer stöd av 

resurspedagogen.  

Åtgärder 
Om vi då fortsätter att titta på åtgärder så saknas åtgärd specifikt i svenska i fem av 

åtgärdsprogrammen. I sex av åtgärdsprogrammen anges stöd av eller tid hos specialläraren 

som en åtgärd (Elev 5, 8, 11, 13, 15, 17). I hälften av fallen utan någon närmare förklaring.  I 

två fall föreslås mer stöd av resurspedagog. Anpassad studiegång är beslutat om för en elev 

(Elev 14). Att arbeta i liten grupp är åtgärd för en elev (Elev 16). (Här ska tilläggas att 

åtgärdsprogrammet tolkats så, då den föreslagna åtgärden i svenska var formulerat som att 

eleven skulle få undervisning i liten grupp i matematik. Här har gjorts ett antagande att det är 

en felskrivning och att det är undervisning i liten grupp i svenska som avses.)  

För övrigt så är sju av åtgärderna i åtgärdsprogrammen i svenska mer detaljerade och utförliga 

i sin beskrivning än vad åtgärdsprogrammen i engelska visar prov på, exempelvis som för 

Elev 11: 
Åtgärd: - ”Läsa enklare korta böcker, spel på Ipad, arbeta i olika arbetsböcker i svenska mm. 

Lästräning sker hos speciallärare 10 min 3ggr per vecka. Träna extra på bokstäverna i, e, å, ä och ö för 

att känna igen dem och kunna bokstavsljuden. Träning genom läsning och skrivning i olika böcker och 
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på Ipad. Träning sker hos speciallärare XX 10 min 3 ggr per vecka. Träna på att skriva meningar både 

på Ipad och med penna och papper. Träning sker hos speciallärare 10 min 3 ggr per vecka. Vi börjar 

med att XX får 5 meningar att läsa på hemma. XX kan själv vara med och formulera sina meningar 

om han vill. Efter hand bygger vi på antalet meningar i samråd med XX. Meningarna kommer att stå i 

en skrivbok som skickas mellan hemmet och skolan. Läsläxan är från fredag till fredag med start v. 9.  

För Elev 15 ser det ut på följande sätt: 
Åtgärd: - ”xx använder ofta iPad när han skriver i skolan. Stöd av specialläraren. Träna läsning enskilt 

och i grupp hos speciallärare. Talträning med 3 ord/vecka.” 

 

Övergripande behov, mål och åtgärder 

Elva av de sjutton åtgärdsprogrammen innehåller behov, mål eller åtgärder av mer 

övergripande karaktär. Här finner vi formulerade behov som: ”tydliga ramar för vilka 

uppgifter han ska göra” (Elev 1), ”extra genomgång/instruktion efter genomgång för helklass” 

(Elev 1), ”behöver hjälp med att inte bli stressad och att inte ha för bråttom” (Elev 1), 

”behöver må bra och inte sätta så stor press på sig själv” (Elev 3),”längre tid” (Elev 1), ”hitta 

ett fungerande arbetstempo” (Elev 1), ”täta pauser” (Elev 1), ”behöver vara i skolan varje 

dag” (Elev 2), ”behöver stöd i att visa de olika lärarna vad han kan” (Elev 2), ” Behöver veta 

hur framtiden ser ut” (Elev 2), ”få hjälp att sätta igång med sina uppgifter” (Elev 3), ”behöver 

ha förutsättningar att kunna göra sitt arbete och lyckas. Hon kan därmed behöva få skärma av 

sig från övriga i gruppen och lyssna på musik medan hon jobbar.”(Elev 3), ”behov av att 

motiveras tillbaka till skolan ” (Elev 4),  

Åtgärdsprogrammet för Elev 4 är intressant. Behovet är formulerat på följande sätt: ”XX 

behov av att motiveras tillbaka till skolan och har anpassad studiegång. Praktik fler än ett 

ställe för att XX inte ska tröttna eller att det ska finnas för lite att göra. XX har behov att 

skrivas in i särskild grupp med anledning av att praktisk information missas samt att vid 

behov kunna vara i ett litet sammanhang.” Här skriver man alltså in eleven i särskild 

undervisning på grund av att praktisk information missas, enligt vad som explicit formuleras. 

Samtidigt kan vi nog ta för givet att det finns ytterligare grund för inskrivandet. Det verkar 

dock underförstått att eleven kommer missa mindre praktisk information om hen skrivs in i 

särskild undervisningsgrupp. Hur det kan komma sig framgår dock inte. Beskrivningen av 

elevens behov följs här av ett detaljerat schema för hur återgången till skolan ska gå till. Vilka 

ämnen som eleven ska börja med, vilka tider hen ska gå och när det finns resurs tillgänglig för 

hen. ”Syv håller kontakt med båda praktikplatserna och letar nya platser för XX eftersom 

båda praktikplatserna bara är tillfälliga.” Åtgärden i fråga som sätts in är formulerad ”I 

särskild grupp har XX ansvaret att uppdatera XX och manna om hur det praktiskt ser ut under 

terminen VT- 18 samt ha kontakt med syv, skolskjuts osv.” Här blir vi så varse att det i 

särskild undervisningsgrupp finns en person som har ansvaret för att eleven och 

vårdnadshavare blir informerade om det praktiska, men hur detta ansvar skiljer sig från den 

ordinarie lärarens ansvar är oklart.  

 

Åtgärdsprogrammen i sin helhet 

Ovan redovisar studien för behov, mål och åtgärder var för sig och uppdelade i engelska, 

svenska respektive övergripande. Detta gör det svårt att se helheten av åtgärdsprogrammen. 

Bristfälligt beskrivna behov, mål och åtgärder i engelska kan kompenseras av utförligare 
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beskrivningar på ett övergripande plan. För att få ge en bättre beskrivning av 

åtgärdsprogrammen återges här några exempel i sin helhet. 

 

Åtgärdsprogrammet för Elev 3 är ett exempel som är mer utförligt på ett övergripande plan. 

Jag återger här i stort sett alla delar av åtgärdsprogrammet. Endast de delar som berör andra 

specifika ämnen än engelska och svenska utelämnas. Texten som återges nedan är direkta citat 

ur åtgärdsprogrammet, men tabellen i sin helhet är omarbetad. 
 

 

Elevens behov 
 

Åtgärder som skolan vidtar på individ-, grupp- 
eller skolnivå för att tillgodose elevens behov av 
stöd för att nå kunskapsmålet x. 
 

 
 

XX behöver känna att hon kan lyckas. Hon 
behöver oftare och inför små framsteg höra 
att det går bra.  
 

Resurspedagog finns knuten till klassen. Denne 
kan gå in och stötta med anteckningar och när 
det går tungt. Rp ska dela ett eget Classroom där 
stödanteckningar från lektionen finns. Rp ska 
finnas med även på AS så att det blir en 
kontinuitet och en förståelse för vilka uppgifter 
XX har att jobba med. 
 
XX deltar i särskild undervisningsgrupp i engelska 
enligt beslut på EVG. 
 
Undervisande lärare måste tydligare uppmuntra 
XX och avgränsa kraven så att hon kan uppnå 
dem och själv också förstå när hon uppnår dem. 
Undervisande lärare måste tydligare ange 
specifikt vad det är som XX lyckats med. 
 

XX behöver må bra och inte sätta så 
stor press på sig själv. XX behöver få 
hjälp att komma igång med sina 
uppgifter. 

Undervisande lärare måste ge 
strukturerade och klart avgränsade 
uppgifter och snabbt följa upp det hon 
gör. XX informerar återigen ul om hur de 
bör tänka ang XX och hjälpa henne att 
fokusera på vad hon ska börja med. Hon 
kan behöva stödet att fokusera återigen 
om man märker att hon förlorat 
koncentrationen.  
 
Resurspedagogen finns som stöd och 
antecknar under lektionen och delar 
sina anteckningar med XX. Vid behov 
kan XX och rp arbeta i ett annat rum. 

XX behöver ha förutsättningar att 
kunna göra sitt arbete och lyckas. 
Hon kan därmed behöva få skärma 
av sig från övriga i gruppen och 
lyssna på musik medan hon jobbar. 

XX har tillgång till Inläsningstjänst och 
Legimus. 
 
Klassen har tillgång till varsin 
ChromeBook vilket underlättar för XX 
att använda ovanstående och också att 
själv föra anteckningar som hon kan 
läsa. 
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XX får instruktioner muntligt med stöd 
av skriftliga punkter så att hon kan 
pricka av när hon blir klar. Dessa 
instruktioner samt tillgång till 
stödord/sammanfattningar från 
lektioner måste lämnas skriftligt digitalt. 
Detta är mycket viktigt och XX 
informerar ännu tydligare för ul om 
detta. Ett tips kan vara att ha en 
instruktion digitalt där XX kan stryka 
allteftersom. XX får regelbundna 
sammanfattningar ha för att känna att 
hon i rimlig tid faktiskt kan läsa på till 
ett prov.  
 
XX bör få möjligheter att visa sina 
kunskaper på annat sätt än att skriva 
prov (muntligt, redovisa för lärare, spela 
in film, göra ett arbete osv) och också 
möjlighet att dela upp 
redovisningen/provet för att hennes 
svaga sida (stavning, ordförråd, minne) 
inte ska sätta krokben för henne.  
 
XX behöver få kunna skärma av sig med 
att lyssna på musik vid självständigt 
arbete då det ger henne ett lugn och får 
henne att inte förlora koncentrationen 
till det som händer runtom. 

(hämtat ur åtgärdsprogram för Elev 3) 

 

Detta åtgärdsprogram för Elev 3 är ett exempel på de åtgärdsprogram som är mer 

övergripande till sin karaktär. Just detta åtgärdsprogram är ovanligt detaljerat dock. Här 

förekommer ej några specifika behov eller mål för just engelska eller svenska. Ej heller någon 

specifik åtgärd rörande just svenska finns men det framgår att eleven deltar i särskild 

undervisningsgrupp i engelska, efter beslut på EVG. Gränsen mellan behov, mål, åtgärder och 

vad som kan tyckas är extra anpassningar är också flytande, vilket är ett gemensamt drag med 

många av åtgärdsprogrammen. 

Åtgärdsprogrammet för Elev 10 får tjäna som exempel då det är det mest kortfattade 

åtgärdsprogrammet av alla: 

 

 
Elevens behov Åtgärd som skolan vidtar på individ-, 

grupp- eller skolnivå för att tillgodose 
elevens behov av stöd för att nå 
kunskapsmålet x. 

Extra lärarresurs i matte och engelska. XX får stöd av resurspedagog 

    (hämtat ur åtgärdsprogram för Elev 10) 
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Under rubriken Åtgärdsprogrammet baserar sig på följande utredning: [datum] återges ett 

datum men ingen ytterligare uppgift. 

Samband  

Studiens första forskningsfråga söker svar på vilka samband åtgärdsprogrammen visar på i en 

jämförelse av svenska och engelska. Inledningsvis kan vi konstatera att åtta av sjutton 

åtgärdsprogram innehåller behov, mål och/eller åtgärder specifikt i engelska, vilket alltså är 

knappt hälften av åtgärdsprogrammen. Drygt hälften, nio stycken, av åtgärdsprogrammen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter innehåller alltså inga direkta behov, mål eller åtgärder i 

engelska. Åtgärder i svenska saknas i fem åtgärdsprogram.  

 

Om vi tittar på vilka behov, mål och åtgärder som blir synliga i åtgärdsprogrammen så kan 

man här se att de skiljer sig åt hur det ser ut i svenska respektive hur det ser ut i engelska. 

Åtgärdsprogrammen är överlag mer utförliga i svenska än i engelska. När det kommer till 

behov är de i engelska oftast mycket kortfattat beskrivna, i hälften av fallen med mer eller 

mindre exakta ordalag som åtgärden. I ett fall saknas beskrivning av elevens behov helt. En 

koppling direkt till kunskapsmål i engelska förekommer bara i ett åtgärdsprogram. De 

åtgärder i engelska som återfinns i åtgärdsprogrammen handlar bland annat om att på något 

viss få undervisning i ett mindre sammanhang, antingen som inskriven i särskild 

undervisningsgrupp eller så deltar man i en mindre undervisningsgrupp av något slag, 

parallellt med den ordinarie undervisningen. Att eleven får undervisning av en speciallärare år 

också en förekommande åtgärd. Att det finns en tillgänglig resurspedagog som kan stötta 

eleven är en annan. Anpassade läromedel förekommer också som åtgärd. I svenska är 

beskrivningarna av elevens behov något mer utförliga och varierade. Kunskapsmål är också 

mer vanligt förekommande. Åtgärderna är även de mer varierade. I svenska är det vanligt 

förekommande med utförliga beskrivningar på detaljnivå, där åtgärderna många gånger kan 

tyckas i självaverket snarar bättre beskrivas som extra anpassningar. Intressant här är också att 

behoven i svenska i stor omfattning beskrivs i former av mål som ska uppnås. Ofta 

kompletteras de också av liknande målbeskrivningar. I engelska var behoven i större grad 

överensstämmande med åtgärderna.  

Diskurser som blir synliga 
Denna studies andra forskningsfråga söker svar på vilka diskurser kring specialpedagogiska 

perspektiv som blir synliga i åtgärdsprogrammen. Nedan följer de diskurser som kunnat 

avgränsas i datamaterialet.  

Den individfokuserande diskursen 

I resultatet ovan kan vi se ett tydligt fokus på eleven som problembärare. Eleven ”behöver 

hjälp”, ”behöver vara i skolan varje dag”, ”behöver känna att hon kan lyckas”, ”behöver 

fortsätta vara i liten grupp” och ”behöver speciallärarstöd” är typiska formuleringar där 

problemet tydligt läggs på eleven. Kanske kan man här tänka att redan rubriken Elevens behov 

ger uttryck för denna diskurs, och i själva verket leder in till att fokusera på eleven? Behöver 

är onekligen ett logiskt ordval om ett behov efterfrågas. Formuleringar som ”behöver ha 

förutsättningar” och ”behov av att motiveras tillbaka till skolan” lägger visserligen kravet på 

förändring och förbättring på skolan men eleven är fortfarande bärare av problemet.   
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Diskursen om den hjälplöse eleven 

Diskursen om att eleven är problembärare har vi tittat på här ovan. Tätt intill denna diskurs 

hittar vi diskursen om den hjälplöse eleven. Om vi tittar närmare på åtgärdsprogrammet för 

Elev 7, här uppdelat i punkter och med mina kursiveringar, kan vi se hur tecken artikuleras 

och skapar en bild av den hjälplöse eleven: 

  

 Hjälp med språklig förståelse av ord, frågor och instruktioner.  

 Hjälp med att avgöra vilken bokstav/vilket ljud det är vid stavning av ord ex l eller n.  

 Hjälp att formulera meningar och få till rätt grammatik och ordföljd. Allmänt:  

 Anpassning av schema efter dagsform, ex kortare arbetspass, extra pauser för 

återhämtning, färre arbetsuppgifter, mindre krävande arbetsuppgifter, mer tid för byten 

och förflyttningar.  

 Hjälp att uppfatta och följa instruktioner, genomgångar och samtal i klassrummet. 

 

Sammantaget kan dessa textrader ge en bild av en person som är oförutsägbar, som inte klarar 

det som man borde kunna förvänta sig och som på det hela taget är i stort behov av hjälp.  

Den särskiljande diskursen 
I resultatet förekommer det ofta åtgärder som på olika sätt uttrycker att eleven behöver 

undervisning i ett mindre sammanhang. I åtgärdsprogrammen uttrycks det som ”liten grupp”, 

”mindre grupp”, ”grupp med färre elever” och så vidare. Att placera eleven i en sådan liten 

grupp, en grupp med färre elever eller att skriva in eleven i särskild undervisningsgrupp är 

också en åtgärd som är relativt vanligt förekommande. I engelska förekommer det som åtgärd 

i fem av de åtta åtgärdsprogrammen där åtgärder i engelska förekom. Varför eleven är i behov 

av undervisning i liten grupp eller på vilket sätt undervisningen i den lilla gruppen skulle möta 

elevens behov framgår ej. Anpassad studiegång förekommer som åtgärd, liksom byte från 

engelska till anpassad svenska. 

Diskursen om den problemlösande specialläraren 
”Speciallärarstöd” eller ”behöver stöd av speciallärare” är ofta ett förekommande beskrivet 

behov eller en åtgärd. I engelska beskrivs eleven i två fall behöva speciallärarstöd, varav det i 

ett fall beslutas om som åtgärd. I svenska förekommer speciallärarstöd som åtgärd i ett fall, 

men beslutas som åtgärd i sex fall. Någon närmare förklaring till varför eleven behöver just 

speciallärarstöd framgår inte. Inte heller på vilket sätt specialläraren ska stötta eleven, så när 

som med några få undantag som beskriver hur eleven ska få lästräning hos specialläraren. Det 

framstår som oomtvistligt och som något som kan tas för givet, som ett moment, att just stöd 

från specialläraren kommer vara till gagn för eleven. För Elev 6 så tillgodoses dock inte det 

beskrivna behovet av speciallärarstöd trots ett uttryck sådant behov, utan eleven ”undervisas i 

liten grupp i engelska i så gott som samtliga engelsklektioner.”   

Diskursen om avhändandet av ansvar 
Många av de åtgärderna som förekommer i åtgärdsprogrammen lägger ansvaret för eleven 

någon annanstans än hos eleven. Det läggs över på en resurslärare, speciallärare, liten grupp, 

särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång. 

Det går dock att hitta undantag från denna diskurs. I åtgärdsprogrammet för Elev 3 så går det 

urskilja exempel från ovan nämnda diskurs, till exempel så kan eleven vid behov arbeta med 

resurspedagogen i ett angränsande rum, men det är också tydligt att åtgärdsprogrammet syftar 
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till att utveckla lärarnas ansvarstagande kring eleven. Åtgärdsprogrammet är ovanligt utförligt 

med detaljerade beskrivningar av åtgärder som till exempel ”Undervisande lärare måste ge 

strukturerade och klart avgränsade uppgifter och snabbt följa upp det hon gör”. Mycket av 

texten verkar vara riktad till undervisande lärare med näst intill en förmanande ton. Orden 

måste och ska är vanligt förekommande, till exempel ”Dessa instruktioner samt tillgång till 

stödord/sammanfattningar från lektioner måste lämnas skriftligt digitalt.” Dessa försök att 

återföra ansvaret till lärarna kan ses som ett tecken på att det finns en diskursiv kamp i frågan. 
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Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet utifrån gällande styrdokument och aktuell forskning. Till att 

börja med diskuteras resultatet kring den första forskningsfrågan, om hur sambanden ser 

mellan svenska och engelska i åtgärdsprogrammen. Därefter följer en diskussion kring 

resultaten av den andra och sista forskningsfrågan under rubriken Diskurser i 

åtgärdsprogrammen. Sedan följer en diskussion om speciallärarens roll för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och lärande av engelska som främmande språk. Efter denna del följer sedan 

en metoddiskussion, förslag kring framtida forskning och slutligen dennas studies slutord. 

Behov, mål och åtgärder 
Intrycket över lag är att åtgärdsprogrammen i studien är mycket kortfattade till sin karaktär. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) så skall elevens behov av särskilt stöd framgå, samt vilka 

mål man arbetar mot i förhållande till kursplanerna. Det ska också framgå vilka åtgärder som 

skolan vidtar. I dessa åtgärdsprogram är elevens behov mycket kortfattat beskrivet. Konkreta 

mål kopplade till kursplanen i engelska förekommer bara i ett fall. Dessa mål är långsiktiga 

och svåra att utvärdera. I svenska är det vanligare men långt ifrån självklart. Det är heller inte 

ovanligt att behov och åtgärd beskrivs med i stort sett samma ord och innehåll. Andreasson 

och Wolf (2015) fann att kvaliteten på åtgärdsprogrammen varit mycket skiftande. Enligt dem 

handlar kvalitetsskillnaderna bland annat om hur väl den bakomliggande utredningen är 

utförd och hur väl den utgår ifrån den enskilda elevens behov. Eftersom denna studie inte tagit 

del av utredningarna kan här inte dras några slutsatser om dem. Möjligen finns det i 

bakomliggande dokumentation en god bild av elevens behov av specialpedagogiskt stöd samt 

tydliga mål formulerade knutna till kursplanen. Sett till beskrivningen av elevens behov i 

dessa åtgärdsprogram bekräftar denna studie dock Andreassons och Wolfs (2015) resultat. Att 

dessa åtgärdsprogram fungera som pedagogiska redskap, utifrån Skolverkets beskrivning 

(2013), verkar också i de allra flesta fall osannolikt, även om det finns undantag. I själva 

verket verkar det troligare att de används mer i administrativt syfte, vilket också Andreasson 

m.fl. (2013) fann i sin studie. Nu måste man dock samtidigt komma ihåg att de extra 

anpassningarna inte blir synliga i åtgärdsprogrammen. Det är kanske de som på många sätt 

fungerar som det pedagogiska redskapet?  

Enligt Andreasson och Asplund Carlsson (2013) så är bedömningarna av eleverna oftast 

summativa till sin karaktär. Den formativa bedömningen, som fångar elevens 

utvecklingsmöjligheter är ovanlig och istället läggs fokus på elevens svårigheter. 

Just när det kommer till åtgärdsprogrammen i engelska så är de slående kortfattade och som 

resultatet visar saknas det beskrivna åtgärder, mål och åtgärder i stort sett dubbelt så många 

fall som i svenska och mer än i hälften av alla åtgärdsprogrammen. Mål förekommer, som vi 

sett tidigare, endast i ett fall. Här bekräftas det att vissa ämnen står i fokus medan andra 

kommer i skymundan, så som Andreasson och Carlsson Asplund (2013) funnit. Sandeberg 

(2015) menar också att elever med läs- och skrivsvårigheter har ramlat mellan stolarna i 

engelska, vilket denna studie också tyder på. Om vi tittar tillbaka på vad tidigare forskning 

sagt om lärande av främmande språk och lärande av främmande språk för elever i läs- och 

skrivsvårigheter så kan vi där hitta en hel del förslag på hur dessa elever kan stöttas i sitt 

lärande av främmande språk. En positiv relation till läraren (Henry & Thorsen, 2018) är 

kanske inte så lätt att besluta om i ett åtgärdsprogram. Mycket av det som framkommit i 

forskningsgenomgången kanske också snarare uppfattas som något som är användbart när det 
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kommer till extra anpassningar. I svenska förekommer dock denna typ av åtgärder och bland 

de övergripande åtgärderna är de vanliga. Vi skulle ju kunna tänka oss att de återfanns även i 

engelska. De övergripande åtgärderna kan kompensera för avsaknandet av åtgärder specifikt i 

engelska. Övergripande åtgärder kan också vara att föredra på många sätt då det gäller ett 

behov som är genomgående i alla ämnen. Vi vet inte heller om dessa elever med 

åtgärdsprogram utan åtgärder i engelska möter svårigheter i engelska eller inte. 

Forskningsgenomgången visar att de språkliga färdigheterna i modersmålet kan visa sig ha 

betydelse även vid lärandet av främmandes språk men det visar också att så inte behöver vara 

fallet. 

 

Diskurser i åtgärdsprogrammen 
I denna del diskuteras de diskurser som urskilts i åtgärdsprogrammen. Den 

individfokuserande diskursen, diskursen om den hjälplöse eleven, den särskiljande diskursen, 

diskursen om den problemlösande specialläraren och diskursen om avhändandet av ansvar 

diskuteras här. Diskurserna länkar ofta i varandra och så gör även diskussionen.  

Den individfokuserande diskursen 

Vi ser i resultatet ovan att det råder en individfokuserande diskurs i materialet. Även tidigare 

forskning visar på att det ofta är eleven som blir bärare av problematiken (Andreasson m.fl. 

2013; Andreasson & Wolff, 2015). Hur har då denna diskurs formats? Här ser vi ett exempel 

på det grundläggande traditionella specialpedagogiska perspektivet som Nilholm (2015) 

beskriver. Det individualistiska, det kategoriska och det medicinskt- psykologiska 

perspektiven är alla exempel på detta grundläggande perspektiv som förlägger problemet hos 

eleven. Den åtgärdsprogramsmall som här används har vi sett överensstämmer väl med de 

lagtextkrav (SFS 2010:800) som råder angående åtgärdsprogram. De åtgärder som Skolverket 

(2014) själva låter tjäna som exempel är också de individfokuserade och överensstämmer i 

hög grad med åtgärderna i materialet. Själva syftet med åtgärdsprogrammet är ju att det ska 

påverkas av lagtexten så det faller sig givetvis naturligt att det finns en överensstämmelse 

mellan texterna här. Enligt lagtexten (SFS 2010:800) så skall åtgärdsprogrammen utgå ifrån 

elevens behov. Samtidigt så leder kanske just kravet på att åtgärdsprogrammet ska utgå från 

elevens behov fram till ett individfokus? Hur ska man svara på vad elevens behov är utan att 

just fokusera på individen? Här är frågan om inte lagtexten (SFS 2010:800) och Skolverkets 

(2014) råd vidmakthåller denna diskurs, även om Skolverket (2014) betonar att kartläggning 

och bedömning ska ha ett pedagogiskt fokus och ska fokusera på hur skolan kan utveckla sina 

lärmiljöer, undervisningens innehåll och metoder.  Skolverket (2014) menar dock vidare att 

den pedagogiska bedömningen i utredningen kan överföras till åtgärdsprogrammet, så länge 

identitetskränkande uppgifter inte förekommer. Detta kan utgöra den första delen av 

åtgärdsprogrammen. De åtgärder som eleven anses vara i behov kan därefter följa i en andra 

del. Hur de pedagogiska bedömningarna ser ut vad gäller dessa åtgärdsprogram har denna  

studie som sagt ingen kännedom om, men en väl utförd pedagogisk bedömning borde i varje 

fall vara mer utförliga än dessa korta beskrivningar av elevens behov. På så vis skulle man 

alltså kunna bredda fokus i åtgärdsprogrammen och kanske också utveckla dem till de 

pedagogiska verktyg som de är ämnade att vara. Men det förutsätter alltså att det finns en väl 

genomförd pedagogisk bedömning och kartläggning som ligger till grund för 

åtgärdsprogrammet. 
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Diskursen om den hjälplöse eleven 

I resultatet kan vi se hur eleven kan beskrivas som i stort behov av hjälp. Mening efter mening 

väver samman en bild den hjälplöse eleven. Som vi såg exempel på i resultatet så skapas en 

samlad bild av eleven genom ett flertal formuleringar. Detta då bara i ett enda kortfattat 

dokument. Den samlade dokumentationen kring eleverna har inte undersökts här, så det går 

inte att uttala sig om hur den samlade bilden av eleven ser i den.  Kanske finns det i elevens 

samlade dokumentation beskrivningar av eleven som kompletterar bilden. Det går dock att se 

likheter med Andreassons och Asplund Carlssons (2013) fynd, då de menar att 

dokumentationen sammantaget ger en bedömning av hela eleven. Frågan Andreasson och 

Asplund Carlsson ställer sig är vad dessa omdömen gör med elevens självbild, vilket känns 

som en berättigad fråga men som inte heller här får något svar. Det går också att tänka sig att 

diskursen om den hjälplöse eleven blir, det Andreasson och Asplund Carlsson (2013) 

beskriver som, ett rop på hjälp från lärarna. Här ser vi, utifrån Nilholms (2015) beskrivning 

av de specialpedagogiska perspektiven, hur fokus ligger på funktionen, och det Skrtics kallar 

det funktionalistiska perspektivet. Här framträder ett tydligt dilemmaperspektiv (Nilholm 

2015).  

Den särskiljande diskursen 

Resultatet visar på att särskiljande lösningar är vanliga, vilket bekräftar tidigare forskning 

(Andreasson m.fl.,2013; Andreasson & Wolff, 2015). Som exempel kan vi titta på 

åtgärdsprogrammet för Elev 2. Enligt elevens åtgärdsprogram så är åtgärden formulerad på 

följande sätt: ”Deltar i klassens genomgångar för veckan och när klassen gör saker 

tillsammans. Annars arbetar XX med anpassat material i en grupp med färre elever så att hon 

får rätt stöd.” Här finns en ambition att eleven ska delta i den ordinarie undervisningen i viss 

utsträckning, men tydligen ser man här också ett behov av en särskiljande lösning. Här menar 

man alltså att rätt stöd är att arbeta med anpassat material i kombination med att arbeta i en 

liten grupp. Särskilda läromedel är ett av de förslag på extra anpassningar som Skolverket 

(2011) ger. Anpassad undervisning och bättre läromedel för ändamålet föreslås av Rontou 

(2012), men anpassat material kan ges även i den ordinarie undervisningsgruppen. Det 

framgår i beskrivningen av elevens behov att hen behöver fortsätta vara i en mindre grupp i 

engelska, men inte varför. Man kan tänka sig att eleven behöver vara i mindre grupp för att 

koncentrera sig. En annan förklaring kan vara att läraren i den ordinarie undervisningsgruppen 

inte upplever sig klara av att ge eleven tillräckligt med stöd. Rätt stöd kan här vara ett uttryck 

för stöd i tillräcklig omfattning. Det kan också vara så att problemet inte ligger hos eleven 

utan att det är lärmiljön i den ordinarie undervisningsgruppen som behöver utvecklas. Att 

eleven inte alltid får rätt stöd har flera forskare funnit tidigare (Andreasson m.fl.,2013; 

Andreasson & Wolff,2015. Om vi går tillbaka till Rontou (2012) så menar hon, som vi sett 

tidigare, att lärare i främmande språk saknar kunskap om dyslexi och att de generellt sett har 

svårt att individualisera undervisningen. Brister vad avser individanpassningar var också 

något som Skolinspektionen (2010) fann. Just att utveckla lärmiljön och individualisera 

undervisningen så att eleven kan vara kvar i den ordinarie undervisningsgruppen kan vi inte 

se så mycket prov på i åtgärdsprogrammen. Anpassad studiegång kan ses som den allra mest  

särskiljande lösning av dem alla, där eleven helt blir utestängd från ett eller flera ämnen. 

Sparks (2016) menar att vi vanligtvis antar att elever i läs- och skrivsvårigheter, på grund av 

inlärningssvårigheter, inte har möjlighet att klara av lära sig ett främmande språk, vilket han 

vänder sig emot. Om man nu inte från början har några större förhoppningar om att eleven ska 
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kunna lära sig ett främmande språk så är man kanske inte så intresserad av att utveckla 

lärmiljön, menar Sparks (2016). 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) så ska det särskilda stödet i första hand ges i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Samtidigt finns det också ett tydligt regelverk i samma lag som klargör 

att placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång, 

åtgärder utifrån ett traditionellt kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2015), är fullt möjliga 

åtgärder, så länge det fattas beslut i enlighet med rådande lag för området. Skolverket (2014) 

ger följande exempel, som vi såg inledningsvis, på åtgärder: 

 Tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen 

 Mer regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, exempelvis en 

regelbunden kontakt med speciallärare 

 Tillgång till elevassistent 

 Placering i särskild undervisningsgrupp 

 Enskild undervisning 

 Anpassad studiegång 

 

Hälften av de åtgärderna som Skolverket (2014) alltså föreslår, placering i särskild 

undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång, är uppenbart särskiljande 

lösningar, utifrån ett traditionellt, kompensatoriskt och funktionalistiskt specialpedagogiskt 

perspektiv (Nilholm, 2015). De övriga tre förslagen på åtgärder är tolkningsbar och kan 

användas på både ett särskiljande eller inkluderande sätt. Skolverket (2014) ger själva alltså 

inget exempel på åtgärder på grupp-, eller organisationsnivå, vilket kan tyckas 

anmärkningsvärt. Precis som i fråga om den individfokuserande diskursen tycks det som att 

även här är Skolverket (2014) bärare av diskursen. 

 

Diskursen om den problemlösande specialläraren 
Specialläraren som problemlösaren är en diskurs som framträder i resultatet. Det framgår inte 

på något sätt varför eleven är i behov av speciallärarstöd och sällan på vilket sätt 

specialläraren ska stötta eleven. Det verkar vara underförstått att specialläraren besitter en 

kompentens som vanliga lärare inte har, men kanske är det inte så enkelt? Specialläraren har 

kanske också en större möjlighet att ge undervisning i ett mindre sammanhang, eller ”liten 

grupp” eller ”enskild undervisning”, som också verkar vara en oemotsagd positiv åtgärd och 

därmed framstår som ett moment i dessa åtgärdsprogram? 

Diskursen om avhändandet av ansvar 
På något sätt leder alla de ovanstående diskurserna fram till diskursen om avhändandet av 

ansvar. Eller om vi ska vända på det, som lärare upplever man kanske ett behov av att någon 

annan tar över ansvaret för de elever som undervisning inte rymmer. Det är då naturligt att 

eleven blir bärare av problemet. Det är då också lättare att plocka ut problemet i en 

särskiljande lösning. Specialläraren blir då en möjlig problemlösare som kan ta över ansvaret. 

För att få denna avlastning behöver det framgå i hur stort behov av hjälp eleven är. Denna 

slutsats kan uppfattas som hård. Kanske måste dock denna verklighet belysas mer? 

Andreasson och Asplund Carlsson (2013) tolkar in ett desperat rop om hjälp från lärarna i den 

elevdokumentation de granskat. Detta rop på hjälp tycks visa sig även här. Den diskursiva 

kamp som verkar föreligga här kanske också visar på en annan kamp, en kamp som kanske 
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inte borde drivas i elevdokumentationen, om lärares arbetssituation och om en dragkamp och 

prioriteringar av resurser. Andreasson och Asplund Carlsson uttrycker också att lärarnas 

dokumentationsbörda ökat så att det kanske till och med tar tid från undervisningen. Det 

känns då lite hårt att påpeka att dokumentationen behöver ha fokus på hur de ska utveckla sin 

undervisning. 

Speciallärarens roll 
Vad kan då speciallärarens roll vara när det kommer till särskilt stöd i engelska? 

Speciallärarutbildningarna har ingen särskild inriktning mot engelska och det går inte ta för 

givet att en speciallärare har ämnesbehörighet i engelska. Speciallärarens roll kan därför 

knappast vara att vara expert i engelska. De kunskaper om läs, - skriv och språkutveckling 

som en speciallärare med denna inriktning har borde dock kunna komma till användning även 

i engelska.  För elever i läs- och skrivsvårigheter så kan specialläraren spela en viktig roll. 

Först och främst kanske det betyder att lyfta läs- och skrivsvårigheter som en fråga av 

betydelse även i engelskundervisningen och att utveckla goda lärmiljöer i engelska, för alla 

elever. När detta inte upplevs som tillräckligt och särskilt stöd blir aktuellt för eleven menar 

jag att speciallärarens kunskaper kan vara värdefulla för att säkerställa en god kvalité i 

kartläggningen, den pedagogiska bedömningen och slutligen i de åtgärdsprogram som 

författas. Jag ser det också som att specialläraren med sin specialpedagogiska kunskap kan 

behöva kritiskt granska de diskursiva praktikerna i organisationen, tydliggöra och granska det 

specialpedagogiska perspektiv som kommer till uttryck och framför allt värna om eleven.   

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever med läs- och 

skrivsvårigheter med fokus på engelska. En textanalys är på så vis ofrånkomlig. Valet att göra 

en diskursanalys är naturligt då det inom diskursanalys är en grundläggande idé ”att placera in 

texterna i deras samhälleliga sammanhang” (Ahrne & Svensson, 2011, s.163). 

 

Metoden knyter väl an till mitt syfte, som just är att undersöka en kommuns åtgärdsprogram. 

Denna studie kan dock inte uttala sig om den sociala praktikens nivå. Därom går det ej att 

några slutsatser enbart utifrån åtgärdsprogrammen.  Om studiens omfattning hade medgett det 

så hade intervjuer och observationer varit önskvärt och hade då kunnat ge en djupare 

förståelse för de rådande diskurserna. På så sätt hade även den sociala praktikens nivå kunnat 

undersökas. Det hade också varit av intresse att studera hur dessa åtgärdsprogram tas emot av 

de elever som är föremål för åtgärdsprogrammen samt deras vårdnadshavare. Vilken påverkan 

åtgärdsprogrammen dessutom har för elevens lärande och utveckling vore ytterligare ett 

intressant område att studera vidare. 

 

Det föreligger givetvis en risk att det är svårt att klart urskilja diskurserna utifrån ett 

inifrånperspektiv, vilket jag har då jag arbetar och har arbetat som lärare och som obehörig 

speciallärare under ett flertal år. 

Inför denna studie visade det sig mycket svårt att få tillgång till empiri. En tanke kring detta är 

att en studie som denna, som undersöker dokument förbundna i lag, upplevs som en tydlig 

granskning, vilket det också givetvis är. Skolväsendet idag utsätts för granskning på många 

olika sätt och det är fullt förstålikt att gärna avstå från ytterligare ett granskningstillfälle. 
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Framtida forskning 
Enligt vad som framkommit av denna studie är aktuell forskning kring lärande av engelska 

som främmande språk för elever med läs- och skrivsvårigheter med svenska som modersmål 

mycket begränsad. Eftersom forskning inte stått att finna är det nödvändigt att forskning 

kommer till stånd gällande frågor som hur den sociala praktiken ser ut kring dessa elever och 

hur elever med svenska som modersmål och läs- och skrivsvårigheter kan stöttas i sitt lärande 

av engelska. Denna studie efterfrågar också ytterligare forskning om elevdokumentationens 

betydelse och påverkan. 

Slutord 
Det är min förhoppning att denna studie kan ge en liten insyn i hur det särskilda stödet i 

engelska kan se ut för elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag hoppas också att den kan väcka 

nyfikenhet och nya frågor kring hur dessa elever bäst kan stöttas i sitt lärande av engelska. Jag 

vill också tro att det är möjligt att utveckla lärandemiljön i engelskaundervisningen, men även 

det särskilda stödet, så att fler elever går ut grundskolan med godkända betyg i engelska.  
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Bilaga 1  
Studie: Åtgärdsprogram, läs- och skrivsvårigheter & engelska 

 
Till Rektor 
 
Förfrågan om att delta i en studie av åtgärdsprogram, angående extra 
anpassningar och särskilt i engelska för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Syftet med studien är undersöka en kommuns åtgärdsprogram för elever med läs- 
och skrivsvårigheter, med fokus på engelska. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av 
speciallärarprogrammet vid Karlstad universitet. Studien kommer genomföras under 
vårterminen 2018.  
 
Studien bygger på textanalys av åtgärdsprogram. Denna studie önskar få tillgång till 
Din skolas samtliga åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Åtgärdsprogrammen ska vara avidentifierade. 
 
Den information Du lämnar ut kommer att behandlas efter forskningsetiska 
principer. Den kommer förvaras säkert och hållas inlåst och ingen obehörig kommer 
att få tillgång till informationen. Resultatet kommer att presenteras vid ett 
uppsatsseminarie inför andra studenter och examensarbetet kommer finnas 
tillgängligt för allmänheten på portalen DiVA. Åtgärdsprogrammen kommer att 
förstöras när examensarbetet är godkänt. Det kommer finnas möjlighet att ta del av 
det färdiga examensarbetet på www.diva-portal.org . 
 
Deltagandet är helt frivilligt.  
 
Om Din skola är villig att delta i studien kommer ett personligt möte bokas för att 
reda ut eventuella frågetecken, samt för att samla in de aktuella åtgärdsprogrammen 
och för att få ett skriftligt medgivande till Ert deltagande. Du kan meddela ditt 
intresse att delta via mail till sofia.olsson@mariestad.se . 
 
Ansvarig för studien är Sofia Olsson (student) och Carin Roos (handledare). Om du 
har några frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
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Studie: Åtgärdsprogram, läs- och skrivsvårigheter & engelska 

 

 Din skola är tillfrågad om att delta i studien Åtgärdsprogram- läs-& skrivsvårig-
heter & engelska. 

 
Studien önskar få tillgång till samtliga åtgärdsprogram för elever med läs- och 
skrivsvårigheter på Din skola. Åtgärdsprogrammen ska vara avidentifierade.  
 
Ert skriftliga medgivande önskas via talongen nedan.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

󠄀JA  - Jag lämnar mitt medgivande att delta i studien: Åtgärdsprogram, läs- &    
skrivsvårigheter & engelska. 

 

󠄀NEJ - Jag lämnar INTE mitt medgivande att delta i studien: 
Åtgärdsprogram, läs- & skrivsvårigheter & engelska.  

 

Signatur:  

 

_____________________________________________________ 

(datum, namn, befattning, skola) 
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