
 

 

 
 

 

 

 

Åtgärdsprogram inom ämnet idrott och 

hälsa i årskurs F-6 

 

- Hur lärarens syn på ämnet idrott och hälsa 

influerar arbetet med åtgärdsprogram  
 

 

 

 

Emmely Söderlund och Fredrik Ström 
 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete grundnivå 132:2012 

Lärarprogrammet 2009-2013 
Seminariehandledare: John Hellström 

Examinator: Pia Lundqvist Wanneberg 

 1



 2

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 4 

1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

Introduktion ............................................................................................................................ 5 
Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

Åtgärdsprogram i Sverige .................................................................................................. 5 

Åtgärdsprogram internationellt .......................................................................................... 6 

Nationella riktlinjer för arbetsprocessen med åtgärdsprogram .......................................... 7 

Ämnet idrott och hälsa som kunskapsämne ....................................................................... 8 

Begreppsdefinition ............................................................................................................. 9 

2 Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................... 10 

De fyra F:en ..................................................................................................................... 10 

3 Forskningsläge ...................................................................................................................... 11 

Förekomsten av åtgärdsprogram i svenska grundskolor ...................................................... 11 
Åtgärdsprogram och synen på ämnet idrott och hälsa ......................................................... 13 
Sammanfattning av forskningsläge ...................................................................................... 14 

4 Hypotes.................................................................................................................................. 15 

5 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 15 

6 Metod .................................................................................................................................... 15 

Val av metod ........................................................................................................................ 15 
Urval ..................................................................................................................................... 16 
Genomförande ...................................................................................................................... 18 
Bearbetning .......................................................................................................................... 18 
Reliabilitet och validitet ....................................................................................................... 19 

7 Resultat .................................................................................................................................. 19 

Utfall 1 - Åtgärdsprogram upprättas inom ämnet idrott och hälsa. ...................................... 19 
Utfall 2 - Åtgärdsprogram upprättas men inte för ämnet idrott och hälsa ........................... 21 
Utfall 3 - Åtgärdsprogram upprättas inte ............................................................................. 23 
Sammanfattning av resultat .................................................................................................. 24 

8 Diskussion ............................................................................................................................. 25 

Prioriteringar och bortfall ..................................................................................................... 25 
Nationella vs loka riktlinjer kring åtgärdsprogram .............................................................. 26 
Är synen på ämnet idrott och hälsa relaterat till åtgärdsprogram? ....................................... 27 
Sammanfattning av diskussion ............................................................................................. 29 
Förslag på vidare forskning .................................................................................................. 30 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 31 

Bilaga 1 Intervjumail 

Bilaga 2 Intervjumall 

Bilaga 3 Mail-intervju 

Bilaga 4 Huddinge kommuns mall för åtgärdsprogram 



 3

Bilaga 5 Käll- och litteratursökning 



 4

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur idrottslärares syn på kunskap i ämnet idrott 

och hälsa påverkar deras arbete med åtgärdsprogram i årskurserna F-6?  

 

Frågeställningar 

1. Hur kan olika riktlinjer för arbetet med upprättandet och uppföljningen av ett 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa variera på olika skolor? 

2. Vilka bakomliggande resonemang och idéer om synen på kunskap i ämnet idrott och 

hälsa kan ligga till grund för motivet till varför åtgärdsprogram inte upprättas?   

 

Metod  

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra lärare inom ämnet idrott och hälsa 

om deras syn på ämnet, samt hur de arbetar med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. 

Förutom muntliga intervjuer genomfördes dessutom intervjuer via mail.   

 

Resultat  

Få lärare inom ämnet idrott och hälsa arbetar med upprättandet av åtgärdsprogram. Den syn 

på kunskap som läraren i ämnet idrott och hälsa har på sitt ämne är en bidragande faktor till 

varför/varför inte ett åtgärdsprogram upprättas.  

 

Slutsats 

Som tidigare forskning visar, prioriteras främst teoretiska ämnen när det kommer till 

upprättande av åtgärdsprogram inom grundskolan. Detta kan bero på att synen på kunskap i 

ämnet idrott och hälsa inte anses vara av samma vikt som övriga teoretiska ämnen. Det är inte 

enbart skolledningens syn på kunskap som påverkar arbetet kring åtgärdsprogram för ämnet 

idrott och hälsa. En annan faktor som påverkar arbetet är lärarens syn är på ämnet. 
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1 Inledning  

Introduktion 

Den svenska skolan har ett ansvar att se till att alla elever uppnår kunskapskraven i Lgr11. 

Om skolan uppmärksammar att en elev inte uppnår något eller några av kunskapsmålen är 

skolan skyldig att ge eleven det stöd som krävs för att uppnå målen. (Grundskoleförordningen 

1994:1194) Detta ska göras genom ett så kallat åtgärdsprogram där eventuella åtgärder 

utformas och utvärderas. Åtgärdsprogrammet bygger på en pedagogisk kartläggning av 

eleven där problematiken tas upp.  Åtgärdsprogram ska upprättas i alla ämnen där eleven inte 

uppnår kunskapsmålen, oavsett om ämnet är teoretiskt eller praktiskt. Trotts denna skyldighet 

som skolan har, upprättas sällan åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa 

(Skolinspektionen 2012:5, s.13). Kan avsaknaden av åtgärdsprogram inom ämnet idrott och 

hälsa bero på synen på ämnet inte är likvärdig övriga teoretiska ämnen?  

 

Bakgrund  

I följande avsnitt kommer vi att presentera historian bakom åtagandet åtgärdsprogram som 

finns inom den svenska skolan idag. Vi kommer att beskriva vad ett åtgärdsprogram är och 

vad det har för syfte och funktion samt arbetsprocessens gång vid upprättandet av ett 

åtgärdsprogram. För att få en bild av upprättandet av själva åtgärdsprogrammet kommer vi 

även presentera skillnader och likheter mellan nationella och internationella åtgärdsprogram. 

Vi kommer även att beskriva ämnet idrott och hälsas historiska utveckling från att vara ett 

rörelseämne till att ses som ett kunskapsämne. Slutligen kommer en begreppsdefinition som 

kommer att underlätta förståelsen av begrepp som förekommer i vår undersökning.  

 

Åtgärdsprogram i Sverige 

Bakgrunden till åtgärdsprogram i Sverige har sin start i SIA-utredningen som handlar om 

skolans inre arbete som gjordes under 1970-talet. Utredningens fokus låg på de elever som 

var i behov av särskilt stöd.  Syftet med utredningen var att förbättra skolsituationen för dessa 

elever genom att anpassa skolan efter eleven och inte eleven efter skolan (Asp-Onsjö, 2006). 

 

Åtgärdsprogram har funnits i den svenska skolan sedan Lgr 80 trädde i kraft. Åtgärdsprogram 

för elever i grundskola och i gymnasieskola blev inte obligatoriskt förrän 1995. 
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Åtgärdsprogrammets funktion är att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att uppnå de 

uppsatta kunskapsmålen i kursplanen. Först görs en kartläggning av elevens situation och 

därefter utformas åtgärder. Dessa åtgärder sker i form av att anpassa den fysiska, psykiska och 

pedagogiska miljön. Arbetet med åtgärdsprogram syftar till att stärka skolans möjligheter att 

ta emot så gott som alla elever i den reguljära verksamheten. (Asp-Onsjö, 2006) 

I 5 kap. 4 § i grundskoleförordningen (1994:1194) står det följande: 

[…] En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte 

kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det 

nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd […] 

 

Åtgärdsprogram internationellt  

Liksom i Sverige finns i Norge en lagstadgad rätt för elever i behov av särskilt stöd att få den 

hjälp de behöver. Precis som i Sverige görs det en kartläggning av elevens behov innan ett 

åtgärdsprogram skrivs. I Norge har eleven själv eller elevens föräldrar rätt att kräva att en 

sådan utredning genomförs av skolan. För att hitta anvisningar om när och hur ett 

åtgärdsprogram ska skrivas i Norge kan man ta stöd av ”Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa”. Skillnaden mellan svenska och norska åtgärdsprogram är att i 

Norge ses åtgärdsprogrammet som ett kontrakt mellan skolan och hemmet. Därför har lärarna 

i Norge rapporteringsskyldighet till kommunen liksom till eleven och dennes föräldrar. 

(Skolverket, 2003, s.17)  

 

USA har arbetat med åtgärdsprogram sedan införandet av the Education for All Handicapped 

Children Act och Individual Educational Programs under 1970-talet. I likhet med Sverige ska 

elever och föräldrar vara delaktiga vid upprättandet av åtgärdsprogrammen. Under 1990-talet 

infördes The Individuals with Disabilities Education Act i den federala lagstiftelsen i USA. 

Lagstiftelsen styr delstaternas arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med den 

sistnämnda planen är dels att tillgodose behoven hos elever med något slag av svårigheter i 

skolarbetet, samt att sätta press på skolan att fördela resurser så att elever verkligen får den 

hjälp de har laglig rätt till. (Skolverket, 2003, s.18) 

 



Nationella riktlinjer för arbetsprocessen med åtgärdsprogram 

Skolverket har tagit fram nationella riktlinjer för arbetet med upprättandet av ett 

åtgärdsprogram. Dessa riktlinjer har Skolverket sammanställt i allmänna råd för arbete med 

åtgärdsprogram (2008).  För att processen kring åtgärdsprogrammet ska uppdagas krävs det 

att en eller flera pedagoger uppmärksammar och identifierar de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Identifieringen kan t.ex. ske via prov eller utvecklingssamtal med eleven.  

Om man följer Skolverkets Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (2008) startar 

processen för åtgärdsprogrammet upprättelse med en pedagogisk kartläggning. 

Kartläggningen görs på individnivå, gruppnivå (klassen) och organisationsnivå. På 

individnivån bedöms elevens styrkor och svagheter, på gruppnivån utvärderas gruppens 

klimat och sammansättning och på organisationsnivån utvärderas lärandemiljön och arbetssätt 

och arbetsmetoder. Utifrån den pedagogiska kartläggningen görs en nulägesbeskrivning där 

det aktuella problemet identifieras. Utifrån problembilden genomförs därefter en analys för att 

se om skolans arbetsformer är stödjande gentemot eleven. Utifrån den pedagogiska 

kartläggningen utformas själva åtgärdsprogrammet med mål och delmål samt en tidsplan för 

åtgärdsprogrammet utifrån kursplanernas mål. Det ska även framgå hur målen ska uppnås och 

när samt vem som ansvarar för vad. Denna dokumentation skrivs för att skolan ska kunna visa 

och säkerhetsställa kvalitén av de bestämda insatserna för eleven. Utvärdering av 

åtgärdsprogrammet sker när den utsatta tiden börjar närma sig sitt slut. Om de uppsatta målen 

har uppnåtts vid detta tillfälle läggs åtgärdsprogrammet in i elevens akt, om inte upprättas ett 

nytt åtgärdsprogram med nya mål och ny uppföljning. På detta sätt blir åtgärdsprogrammet ett 

så kallat levande dokument. (Skolverkets, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Arbetsprocessen vid upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram. (Skolverket, 2008. Allmänna råd 

och kommentarer – För arbete med åtgärdsprogram.) 
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Trots dessa tydliga riktlinjer framgår det i Skolinspektionens granskning att skolor ofta saknar 

erfarenheter och arbetssätt för att ge särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen 

2012:5, s.13). Det vanligaste sättet att kartlägga behovet av ett åtgärdsprogram görs via 

intervjuer eller observationer av eleven och han/hennes interaktion i gruppen. Betydligt 

ovanligare är det att lärarens undervisning observeras. Enligt de nationella riktlinjerna 

framgår det att lärarens undervisning ska observeras och utvärderas. Skolverkets kartläggning 

visar att observation av lärares undervisningssätt är betydligt ovanligare än att observation av 

eleven. Endast vid hälften av fallen observeras lärarens undervisning (2003, s.32).  

 

Ämnet idrott och hälsa som kunskapsämne  

Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrat såväl sin fokus som sitt 

innehåll. Det går bland annat att urskilja i hur ämnets namn har förändrats genom åren.  

Namnet gick ifrån gymnastik till gymnastik med lek och idrott år 1919, därefter en 

tillbakagång i 1962 års läroplan till namnet gymnastik, för att i 1980 års läroplan byta namn 

till bara idrott. Det var först i 1994 års läroplan som ämnet fick sitt namn som det har idag i 

Lgr11, idrott och hälsa. Från att endast vara ett rörelseämne där eleven skulle bli fysiskt stark 

och rörlig till att bli ett kunskapsämne som berör både rörelse och teoretiska aspekter. Detta 

syns tydligt i de nya läroplanerna i Lgr11 där fokusen på just hälsoaspekten ligger i framkant 

av ämnet.  

 

Det framgår tydligt i Lgr11 att ämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne. Detta kan man se i 

det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det centrala innehållet i 

kursplanen i Lgr11 för ämnet idrott och hälsa är indelat i tre kunskapsområden: Rörelse, 

Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. Mer ingående ska ämnet idrott och hälsa 

enligt kursplanen följaktligen utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, 

och detta från ett brett hälsoperspektiv som infattar en fysisk, psykisk och social förmåga som 

ger eleverna välbefinnande och en positiv självbild. Ämnet ska även ge förutsättningar för 

eleverna att lära sig ta ansvar för sin hälsa, samt att eleverna ska kunna se, välja och värdera 

olika aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv. Andra aspekter som ämnet idrott och hälsa ska 

lära eleverna enligt kursplanen är att eleverna ska kunna diskutera hälsofrågor kopplade till 

idrott och friluftsliv på ett naturligt och obundet sätt. Eleven ska även kunna diskutera 

samband mellan miljö och hälsa samt planera och utvärdera hälsofrämjande åtgärder. Ämnet 

idrott och hälsa ska också öka eleverna kroppskännedom såsom kunskaper om sin kropp och 
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rörelser samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2012) 

 

Begreppsdefinition 

Barn i behov av särskilt stöd – I vår undersökning syftar det till elever som har ett behov av 

vissa åtgärder för att fungera i klassrumsmiljön och för att uppnå kunskapsmålen i skolan. 

Beroende på vilken typ av stödåtgärd som eleven är i behov av fördelas stödet varierat, vissa 

elever behöver stöd under en hel dag medan andra behöver det i enstaka situationer. (Asp-

Onsjö, 2006, s.16) 

 

Specialpedagogik: Specialpedagogikens målgrupper är de elever som anses vara i behov av 

särskilt stöd och elever med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiken finns för att utveckla 

den vanliga skolundervisningen så att alla elever ska kunna delta i den ordinarie 

verksamheten och därmed inte blir i behov av ett särskilt stöd. (Haug, 1998) 

 

Åtgärdsprogram: Skolan är skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram för barn i behov av 

särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet är en skriftlig bekräftelse på att eleven ska få det stöd som 

den behöver och klargör vilket stöd eleven är i behov av samt redovisar vilka insatser som ska 

göras. Åtgärdsprogram är ett levande dokument som upprättas efter en pedagogisk 

kartläggning av eleven behov. Med ett levande dokument menar vi ett dokument som ständigt 

utvärderas och uppdateras. Åtgärdsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för att 

främja elevens kunskapsutveckling och den sociala utvecklingen. (Skolverket, 2001) 

 

Riktlinjer – Vi kommer att diskutera två olika typer av riktlinjer: Nationella riktlinjer och 

lokala riktlinjer. Med nationella riktlinjer menar vi riktlinjer som skolverket har arbetat fram 

för arbetsprocessen kring åtgärdsprogram. Lokala riktlinjer syftar till skolans eller 

pedagogernas egna framtagna riktlinjer för arbetsprocessen.  
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2 Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda oss av ett teoretiskt angreppssätt i vår undersökning. Detta har vi valt 

att göra för att få en tydlig infallsvinkel på problematiken kring upprättandet av ett 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Vi har vänt oss till en modell som kallas för de 

fyra F:en, som påvisar vad kunskap är.  Anledningen till att vi har valt detta perspektiv är för 

att se hur idrottslärarnas syn på kunskap influerar arbetet kring åtgärdsprogram beroende på 

om de anser att ämnet idrott och hälsa är ett viktigt kunskapsämne eller inte. 

 

De fyra F:en 

Leif Isberg är en norsk pedagogikforskare inom ämnet idrott som diskuterar de fyra F:ens 

kunskapsteori i sin bok Lärarrollen i förändring (1996). Isberg beskriver de fyra F:en som en 

syn på kunskap där kunskap delas in i fyra kunskapsformer: faktakunskap, förståelsekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Dessa kan ses som olika aspekter av kunskap 

eller att kunna något. Faktakunskap handlar om en mätbar kunskap i form av regler och 

information. Förståelsekunskap innebär att kunna ta till sig begrepp och strukturer inom olika 

ämnesområden. Färdighetskunskap är praktisk kunskap som innebär att något kan utföras och 

förtrogenhetskunskap är en underförstådd kunskap som uppnås via praktiskt utövande.  

 

Ingrid Carlgren som professor i pedagogik vid Stockholms universitet berör i sin rapport 

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion, de fyra kunskapsformerna – fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Carlgren menar att de fyra F:en är en typologi som kan 

användas för att klassificera kunskaper utan inbördes ordning. De fyra F:en utvecklas hela 

tiden i relation till varandra. Dina färdighetskunskaper ger dig nya faktakunskaper och ny 

fakta ger dig en ny färdighetskunskap.  En vanlig föreställning tycks vara att fakta behövs 

först för få en mer komplicerad kunskap. Det går inte att säga att man först lär sig fakta, 

därefter förståelse, färdighet och eventuellt förtrogenhet eftersom de olika fyra aspekterna 

finns med hela tiden. De varierar i omfattning och olika individer kan vara olika starka i de 

olika aspekterna (Carlgren, 2009). 

 

Inom de teoretiska ämnena är det främst fakta- och förståelsekunskaperna som dominerar 

undervisningen. Förståelse hjälper oss att uppfatta fakta samtidigt som fakta hjälper oss att 

förstå. I de praktiska ämnena är det främst färdighet - och förtrogenhetskunskap som 

dominerar undervisningen. Färdighetskunskapen hjälper oss att tillämpa det praktiska 
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utförandet och förtrogenhetskunskapen ger oss en trygghet i själva utförandet (Isberg, 1996). 

Om alla elever ska kunna utveckla kunskaper i enlighet med strävansmålen måste alla elever 

få arbeta med alla fyra kunskaper: fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet (Carlgren, 2009).  

 

Således tolkar vi det som att om en elev inte behärskar en eller flera av de fyra F:en finns det 

en risk att eleven inte når upp till kunskapsmålen. Vid dessa tillfällen finns då ett behov av att 

upprätta ett så kallat åtgärdsprogram.   

 

3 Forskningsläge 
I detta avsnitt kommer vi presentera forskningen utifrån förekomsten av åtgärdsprogram och 

synen på ämnet idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Uppsatsen utgår från ett 

forskningsfält bestående av olika kvalitetsgranskningar och rapporter från Skolverket och 

Skolinspektionen, en doktorsavhandling av Lisa Asp-Onsjö som berör ämnet åtgärdsprogram 

inom grundskolan samt två böcker som berör idrottsämnets uppfattning och kunskapssyn. 

Claes Annerstedt har i sin bok Idrottsundervisning, ämnet idrott och hälsas didaktik skrivit 

om hur idrottsämnet uppfattas. I sin bok, Fysisk bildning -om ämnet idrott och hälsa, skriver 

Jan-Eric Ekberg och Bodil Erberth om synen på ämnet idrott och hälsa. Vi kommer även 

presentera en del av resultaten från Stockholms stads stadsrevisions revisionsrapport av 

skolans insatser för elever med ofullständiga betyg.  

 

Vi har valt just denna forskning för att den berör både synen på kunskap i ämnet idrott och 

hälsa samt arbetet med åtgärdsprogram inom skolans organisation.  

Eftersom forskning på området åtgärdsprogram inom idrott och hälsa är begränsat har vi valt 

att använda oss av diverse rapporter för att få mer djup i studien.  

Förekomsten av åtgärdsprogram i svenska grundskolor 

I Sammanställningen av särskilt stöd i grundskolan som Skolverket (2011) gjorde av elevers 

betyg i årskurs nio 2006/2007, framgår det att ca 11 procent av Sveriges elever saknade 

gymnasiebehörighet. Enligt grundskoleförordningen (1999:1194) i 5 kap. 4§ framgår det att 

skolan är skyldig till att ge extra stödundervisning för de elever som inte når upp till 

kunskapsmålen vid femte eller nionde skolåret, eller om eleven av andra skäl är i behov av 

särskilt stöd. Stockholms stads revisionsrapport (2009) indikerar att åtgärdsprogram endast 

upprättas i de fall då eleven riskerar att bli underkänd i främst teoretiska ämnen. Skälet till 
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denna prioritering anges i rapporten vara att allt fler elever riskerar ofullständiga betyg i fler 

ämnen. Där av bortprioriteras de ämnena som inte är teoretiska.  

 

I en enkätstudie som Asp-Onsjö (2006) gjorde i sin doktorsavhandling Åtgärdsprogram – 

dokument eller verktyg?, framgår det att drygt 20 procent av dagens elever är i behov av 

någon form av stödåtgärder. Knappt var femte elev (17 %) har ett åtgärdsprogram knytet till 

sig. Dessa siffror överensstämmer med statistiken från en kartläggning av åtgärdsprogram 

som Skolverket gjorde 2003. 

   

Asp-Onsjös enkätstudier visar att det även är nästan dubbelt så många pojkar (67 %) som 

flickor (33 %) som har ett åtgärdsprogram. I enkätstudien framgick det att åtgärdsprogram i 

högre utsträckning utarbetas för en pojke som anses vara i behov av ett åtgärdsprogram än för 

flickor i motsvarande situation (Asp-Onsjö, s.194). I Skolverket sammanställning (2011, s.9) 

framgår det att det finns två ledande orsaker till att de yngre eleverna är i behov av särskilt 

stöd, dessa är lärande- och beteendesvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

svårigheter uppmärksammar även Asp-Onsjö i sin doktorsavhandling (2006), författaren har 

även sett att de olika svårigheterna ofta sker i olika kombinationer med varandra. 

 

Enligt Skolverkets rekommendationer (2001) ska utarbetandet av åtgärdsprogram ske i 

samverkan mellan skolans personal och eleven samt dess föräldrar. Intentionen med denna 

samverkan är att stärka elevers och föräldrars delaktighet. Även om rektorn har det yttersta 

ansvaret vid utformningen av åtgärdsprogram, framgår det av Asp-Onsjös enkätundersökning 

(2006, s.51) att klassläraren har en nyckelposition när det kommer till utformningen av 

åtgärdsprogram. Asp-Onsjö menar att klassläraren är den person som tar ansvar för att göra en 

utredning för elever som är i behov av särskilt stöd och därför ansvarar för upprättandet av 

åtgärdsprogram.  Samtalen mellan skolan, elev och dess föräldrar har flera funktioner. De har 

både i uppgift att informera och skapa relationer, samt uppnå någon form av gemensam 

ståndpunkt. De avser också att utvärdera verksamheten och i viss mån även eleven (Asp-

Onsjö, 2006, s.14). Även om rekommendationerna är tydliga angående elevers och föräldrars 

samverkan menar Asp-Onsjö i hennes doktorsavhandling att i mer än hälften av fallen vid 

utformningen av åtgärdsprogram är eleven och föräldrarna inte involverade (2006, s.195).  
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Åtgärdsprogram och synen på ämnet idrott och hälsa 

För att ett åtgärdsprogram ska skrivas krävs det först att skolan genomför en pedagogisk 

utredning av den berörda eleven. Enligt grundskoleförordningen är rektorn skyldig att se till 

att en utredning sker på de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. I skollagen 

(2010:800) i 3 kapitlet 8§ framgår rektorns ansvar gällande åtgärdsprogram: 

[…] befaras det att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds.[…] 

 

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning (2012:5, s.13) av ämnet idrott och hälsa i 

grundskolan. Även om måluppfyllelsen för ämnet generellt är mycket hög så framgick det i 

deras rapport att i 16 av de 36 skolor som skolinspektionen besökte får inte eleverna som är i 

behov av särskilt stöd i idrott och hälsa det stöd de har rätt till. Skolinspektionens intervjuer 

med lärare och rektorer visar att det är mycket ovanligt att elevers behov av särskilt stöd 

utreds inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Likaså är det sällsynt att elever som behöver 

särskilt stöd har åtgärdsprogram inom ämnet (Skolinspektionen 2012:5, s.12).  

 

Skolinspektionens granskning (2012:5) visar att rektorer saknar strategier för att ta ansvar för 

undervisningen i idrott och hälsa.  De ser heller inte ofta till att åtgärdsprogram skrivs och 

följer upp resultaten i ämnet idrott och hälsa. I kvalitetsgranskning framgår det även att 

rektorerna förlitar sig på att lärarna i ämnet idrott och hälsa gör det de ska, men de tar inga 

egna aktiva beslut för att följa upp eller utveckla förutsättningarna för undervisningen. Detta 

på grund av att teoretiska ämnen prioriteras före ämnet idrott och hälsa och övriga praktiska 

ämnen. 

 

Som vi nämnde tidigare i bakgrunden lutar sig idrottsundervisningen till stor vikt på praktiska 

kunskaper. Det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa indelat i tre 

kunskapsområden: Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. Dock framgår 

det inte hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt de tre kunskapsområdena. I 

skolinspektionens granskning (2012;5, s.11) framgår det tydligt att rörelse är det 

kunskapsområde som det läggs mest tid vid. Hela 94 procent av undervisningstiden går till att 

bedriva rörelse. Detta kan vara en orsak till varför den teoretiska aspekten faller bort från 

undervisningen. Detta är något som Claes Annerstedt diskuterar i sin bok Idrottsundervisning, 
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ämnet idrott och hälsas didaktik (2004). Annerstedt beskriver att uppfattningen om ämnets 

innehåll endast anses handla om fysisk aktivitet och därför inte kan bidra till att utveckla 

elevernas kognitiva kunskap, som många gånger anses vara skolans viktigaste uppgift. En 

anledning till den uppfattningen kan vara att ämnet idrott och hälsa består av flera 

kunskapsdelar som inte vävs ihop till en helhet, utan att det bara är den praktiska 

kunskapsdelen som utvecklas. Annerstedt menar att synen på kunskap och lärande har 

betydelse för hur undervisningen organiseras i skolan.  

 

I boken Fysisk bildning (2000) diskuterar Ekberg och Erberth synen av ämnen idrott och 

hälsa. Författarna framhäver att det i ämnet idrott och hälsa tillämpas en mängd kunskaper 

men kanske framförallt praktiska kunskaper. Dessa praktiska kunskaper värderas inte som 

kunskap på samma sätt som teoretiska kunskaper vilket påverkar motiveringarna till varför ett 

åtgärdsprogram anses vara onödigt.  

 

Det framgår i Skolverkets kvalitetsgranskning (2012:5) att skolledningen generellt inte 

prioriterar lärarnas utbildningsbakgrund i lika hög grad i ämnet idrott och hälsa som i andra 

teoretiska ämnen. Det kan bero på att ämnet anses vara rent praktiskt och inte förankrar sig i 

teoretiska kunskaper, därav bortses ibland lärarens utbildningsbakgrund för ämnet idrott och 

hälsa. Kvalitetsgranskningen visade att drygt 30 procent av de lektioner som observerades 

bedrevs av lärare som saknade utbildning inom ämnet idrott och hälsa. (2012:5, s.13) 

 

Sammanfattning av forskningsläge 

Tidigare forskning visar att cirka 20 procent av dagens grundskoleelever är i behov av 

åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) och Skolinspektionens (2012:5) undersökningar visar att 

åtgärdsprogram skrivs och utvärderas, men oftast inom de teoretiska undervisningsämnena. 

Detta kan bero på att de kunskaper som förekommer inom ämnet idrott och hälsa inte anses 

bidra till elevernas kognitiva kunskap. Enligt Skolinspektionen framgår det att elever som är i 

behov av särskilt stöd inom ämnet idrott och hälsa saknar åtgärdsprogram. Vid upprättandet 

av åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa saknar ofta läraren stöd från rektorns sida. 

Trots att det finns tydliga riktlinjer för hur ett åtgärdsprogram ska skrivas visar tidigare 

forskning att ansvariga pedagoger ofta saknar erfarenheter och arbetssätt för att skriva ett 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Det framgår även att idrottsundervisningen 

bedrivs av obehöriga pedagoger.  
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4 Hypotes 
Vår hypotes är att åtgärdsprogram behövs inom ämnet idrott och hälsa då det finns elever som 

inte uppnår kunskapsmålen. Trotts detta tror vi att få idrottslärare faktiskt upprättar 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Detta tror vi kan bero på att lärarna själva inte 

anser att deras ämne innehåller lika viktig kunskap som de teoretiska ämnena anses ha.  

 

5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur idrottslärares syn på kunskap i ämnet idrott 

och hälsa påverkar deras arbete med åtgärdsprogram i årskurserna F-6?  

 

Frågeställningar 

1. Hur kan olika riktlinjer för arbetet med upprättandet och uppföljningen av ett 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa variera på olika skolor? 

2. Vilka bakomliggande resonemang och idéer om synen på kunskap i ämnet idrott och 

hälsa kan ligga till grund för motivet till varför åtgärdsprogram inte upprättas?   

 

6 Metod  
I detta avsnitt kommer vi förklara och motivera vårt metodval samt tillvägagångssätt för vår 

undersökning. Nedan kommer vi även beskriva undersökningens urval, validitet och 

reliabilitet.   

 

Val av metod  

Den här studien bygger på kvalitativa intervjuer. Anledning till att vi har valt att använda oss 

av en kvalitativ intervjustudie är för att vi vill få en djupare förståelse om hur idrottslärarens 

syn på kunskap i ämnet idrott och hälsa influerar upprättandet, utformandet och uppföljningen 

av åtgärdsprogram. Detta hoppas vi på att uppnå via intervjuer där intervjupersonerna får 

diskutera någorlunda fritt om området åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa samt deras 

syn på kunskap i ämnet.  
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En kvalitativ studie används för att finna sammanhang och strukturer och för att gå på djupet 

för att få riklig information om (oftast) ett fåtal undersökningsdeltagare. En kvalitativ intervju 

har sin fokus på att komma nära och observera ur ett slags inifrånperspektiv, d.v.s hur 

intervjupersonen förhåller sig till världen (Hassmén & Hassmén, 2008). För att 

intervjupersonen skall vara beredd på detta krävs det att denne känner förtroende för 

intervjuaren och respekterar syftet med intervjun (Johansson & Svender, 2006, s.44). 

 

Vi kommer att genomföra våra intervjuer med utgångspunkt från den riktade öppna 

intervjumodellen. Med en riktad öppen intervju menas att en styrning kommer att ske för att 

avgränsa intervjun till det som intervjuaren finner meningsfullt. Fokus kommer att ligga på 

frågeområdet men med öppna följdfrågor för att ge en djupare förståelse inom området 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.254). 

 

Urval  

Tanken med vårt urval av intervjupersonen var att få idrottslärare som har olika erfarenheter, 

olika skolor, och arbetar på olika sätt.  Detta beror på att vi vill få en djupare förståelse av 

idrottslärares syn på kunskap av deras ämne och deras arbete med åtgärdsprogram. I 

kursplanen för idrott och hälsa i åk 1-6 står det i centrala innehållet att eleven skall kunna 

genomföra olika grovmotoriska grundformer i kombination med varandra och med 

gymnastikredskap. I åldrarna 6-10 år utvecklar barn sina grundläggande naturliga rörelser, 

vilket hädanefter kommer benämnas som motorik (Annerstedt, Hansen, Jagtøien, 2002, s.82). 

Därför bör stödinsatser sättas in i ett tidigt stadie och därav har vi valt att intervjua pedagoger 

som arbetar inom låg- och mellanstadiet. 

 

Vi har använt oss av ett riktat urval i vår undersökning. För att hitta respondenterna till 

undersökningen vände vi oss till 36 olika idrottslärare på 26 olika skolor som undervisar 

elever i årskurs F-6. Anledningen till att det blev just de här 36 idrottslärarna var för att deras 

mailadresser och telefonnummer gick att hitta på respektive skolas webbsida. Skolornas 

webbadresser hittades på respektive kommuns hemsida. Vi ville få tag i idrottslärare med 

olika erfarenheter och olika arbetssätt. Vi ville intervjua fyra lärare i ämnet idrott och hälsa 

som arbetade på olika sätt:  

- Lärare som upprättar åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. 
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- Lärare där skolan gemensamt arbetar med åtgärdsprogram men inte specifikt inom 

ämnet idrott och hälsa.  

- Lärare som inte upprättar åtgärdsprogram.  

 

Av de 36 idrottslärarna var det 15 som svarade på vår mailförfrågan och 10 som svarade på 

telefonkontakten. Ett befintligt krav för att delta i intervjun kring arbetsprocessen var att 

respondenterna vara examinerade lärare i ämnet idrott och hälsa. I och med att vi hade ett 

riktat urval blev bortfallet stort på grund av att hälften av idrottslärarna som vi fick kontakt 

med inte arbetade med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. När idrottslärarna 

svarade att de inte arbetade med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa ställde vi 

följdfrågor. (Bilaga 3) Frågorna berörde deras syn på kunskap i ämnet idrott och hälsa samt 

deras motiveringar till varför de inte arbetar med åtgärdsprogram. Vi gjorde detta i 

förebyggande syfte ifall om att svarsfrekvensen skulle vara låg då vi i tidigare forskning 

uppfattat det som att få idrottslärare som arbetar med åtgärdsprogram. Även detta kommer att 

presenteras i resultatdelen. En annan orsak till det stora bortfallet var att flera av 

respondenterna kände att de inte hade tid med en intervju för att det krockade med bland 

annat de obligatoriska utvecklingssamtalen och annan verksamhet.  

 

Första intervjupersonen som intervjuades kommer härmed att benämnas som idrottslärare A. 

Idrottslärare A arbetar med åtgärdsprogram men inte specifikt inom ämnet idrott och hälsa. 

Idrottslärare A är en kvinna och arbetar på en F-9 skola.  

 

Intervjuperson nummer två kommer att benämnas som idrottslärare B. Idrottslärare B arbetar 

med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Idrottslärare B är också en kvinna och hon 

arbetar på en F-3 skola.  

 

Intervjuperson nummer tre kommer att benämnas som Idrottslärare C. Idrottslärare C arbetar 

inte med åtgärdsprogram. Idrottslärare C är en kvinna som arbetar på en F-6 skola.  

 

Vi har ytterligare en intervjuperson som här med kommer att benämnas som Idrottslärare D. 

Idrottslärare D arbetar inte med dokumenteringen krig åtgärdsprogram, utan arbetar bara med 

förebyggande åtgärder. Idrottslärare D är en man som arbetar på en 4-6 skola.  
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Genomförande  

Den första kontakten med idrottslärarna togs via mail (Bilaga 1) med förfrågan om de kunde 

tänka sig ställa upp på en intervju rörande ämnet åtgärdsprogram inom kunskapsämnet idrott 

och hälsa.  I mailet förklarade vi närmare vad intervjun skulle handla om och hur den skulle 

gå till samt att respondenterna själva fick bestämma en passande mötestid. Om responsen 

dröjde kontaktade vi dessutom respondenterna via telefonkontakt.  

 

Intervjuerna genomfördes efter en intervjumall med förbestämda frågeområden(Bilaga 2). 

Intervjumallen användes som stöd under intervjun, men fokusen låg på ett öppet samtal 

mellan oss och respondenterna. Ytterligare en åtgärd för att höja kvalitén på intervjuerna var 

att en pilotintervju genomfördes, för att ta reda på att intervjupersonerna inte skulle missförstå 

frågorna och att vi på så sätt inte skulle gå miste om värdefull information. För att höja 

kvalitén på undersökningen valde vi att spela in alla intervjuer för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på samtalet med respondenterna och därmed underlätta den efterföljande 

transkriberingen och analyseringen. För att göra intervjuerna likvärdiga valde vi att samma 

person intervjuade alla respondenter medan den andre antecknade och skötte inspelningen 

samt analyserade det icke verbala.  

 

Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades till ett skriftligt dokument. Förutom det talade ordet skrevs det in 

pauser och suckar för att få en så pass återspeglande bild av intervjun som möjligt. För att 

kunna svara på frågeställningarna användes den skriftliga texten som underlag. 

Transkriberingen underlättade informationssökningen på så sätt att informationen blev mer 

lätthanterlig. Detta för att det går att analysera en text mer ingående än vad det är möjligt i ett 

samtal. I den skriftliga texten är det möjligt att gå tillbaka och analysera resultatet ytterligare. 

Den användbara informationen som besvarade frågeställningarna i den transkriberade texten 

ströks under och passande citat markerades. Den användbara informationen användes sedan 

för att sammanställa skolornas arbetsprocesser och riktlinjer. Dessa sammanställningar 

jämfördes därefter med varandra och synen på kunskap i ämnet idrott och hälsa. En annan del 

av resultatet är de motiveringar som respondenterna angav till varför de inte arbetade med 

åtgärdsprogram.     
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Reliabilitet och validitet 

Då valet av metod är en kvalitativ intervju där alla intervjuer och dess frågor har sin 

utgångspunkt utifrån tidigare forskning och har genomförts på likvärdigt sätt, kan man anse 

att reliabiliteten är hög. Det har förekommit uttalanden i intervjuerna där det är möjligt att 

kvalitativt jämföra och bedöma dessa med varandra och tidigare forskning. Är 

överstämmelsen god med tidigare forskning, kan därmed reliabiliteten anses hög (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s.136). Ett problem som kan uppstå är att missförstånd och misstolkningar 

kan uppstå mellan intervjuare och respondenter. För att undvika det i största möjliga mån har 

vi valt att ha samma person som intervjuar och vi har lyssnat igenom intervjuerna i efterhand 

och inte bara förlitat oss på den transkriberade texten. Enligt Hassmén och Hassmén (2008, 

s.136) är den kvalitativa forskningen i högre grad än den kvantitativa uppbyggd på forskarens 

egna tolkningar och reflektioner. Därför är det inte enkelt att uppnå en hög extern reliabilitet. 

 

Validiteten för underökningen anses vara god då fokus har legat på att framställa relevanta 

intervjufrågor som bygger på tidigare forskning. Frågorna ska besvara hur lärarens syn på 

kunskap i ämnen idrott och hälsa influerar arbetet med åtgärdsprogram och vad motiven är till 

varför inte åtgärdsprogram upprättas. Eftersom en pilotstudie genomfördes har eventuella 

missförstånd och misstolkningar av frågorna rättats till inför de riktiga intervjuerna. En annan 

orsak till att validiteten kan anses vara god är att undersökningens resultat påvisar liknande 

resultat som tidigare forskning och faktiskt besvarar vårat syfte och frågeställningar.    

 

7 Resultat 
I följande del kommer vi att presentera de resultat. Intervjuerna utmynnade i tre olika utfall 

och utifrån dem kommer vi här med presentera resultaten. Vi kommer inledningsvis beskriva 

skolornas arbetsprocess vid upprättandet åtgärdsprogram. Skillnader och likheter mellan 

lärares arbetssätt och deras syn på kunskap i ämnet samt motiveringar till att lärare i ämnet 

idrott och hälsa inte skriver åtgärdsprogram. 

 

Utfall 1 - Åtgärdsprogram upprättas inom ämnet idrott och hälsa.  

Idrottslärare B är den av våra respondenter som arbetar med åtgärdsprogram inom ämnet 

idrott och hälsa. Detta beror på att det finns tydliga direktiv från skolledningen på idrottslärare 

B:s skola på hur ett åtgärdsprogram ska upprättas inom alla ämnen inom skola. Idrottslärare 
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B:s skola lägger lika stor vikt på idrottsundervisningen som övriga ämnen. Sedan mitten av 

70-talet har skolan arbetat med att utveckla elever med motoriska svårigheter genom extra 

träning av de grovmotoriska grundformerna. Detta har medfört att idrottslärare B arbetar med 

åtgärder för elever med motoriska svårigheter. Hon anser att det underlättar att ha åtgärderna 

dokumenterat då det förenklar uppföljningen och tydliga förändringar kan urskiljas. 

Idrottslärare B anser att ämnet idrott och hälsa är minst lika viktigt som de teoretiska ämnena 

då det finns tydliga kunskapskrav och mål som eleverna ska uppnå. För att uppnå dessa 

kunskapskrav behöver eleverna tillgodogöra sig alla fyra delar av kunskap, faktakunskap, 

förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Ett av målområdena i 

kursplanen för idrott och hälsa att eleven ska få en bredare och mer ingående kunskap om 

hälsa. Därför bedriver idrottslärare B en teoretisk hälsoundervisning som ett eget ämne vid 

sidan av den ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa för att ge eleverna ytterligare 

faktakunskaper och förståelsekunskaper inom ämnet. 

 

När idrottslärare B upptäcker att en elev inte uppnår kursmålen i ämnet idrott och hälsa tar 

hon kontakt med elevens klassföreståndare för att se om det finns ett befintligt 

åtgärdsprogram. En anledning till detta är att på idrottslärare B:s skola är det endast 

klassläraren som är ansvarig för den pedagogiska kartläggningen för eleven. Efter den 

pedagogiska kartläggningen använder sig skolan av Huddinge kommuns gemensamt 

framtagna mall för upprättandet av åtgärdsprogram (Bilaga 4). Vid arbetet av den 

pedagogiska kartläggningen deltar inte idrottslärare B på grund av att idrottslärare B inte 

ingår i något arbetslag. Eftersom idrottslärare B inte samarbete med den övriga organisationen 

kan eventuell information om befintliga åtgärdsprogram förloras.  

 

Om ett befintligt åtgärdsprogram redan finns fyller idrottslärare B på dokumentet med hennes 

åtgärder inom ämnet idrott och hälsa. Om det däremot inte finns ett befintligt åtgärdsprogram 

skriver idrottslärare B tillsammans med den berörda elevens vårdnadshavare ett nytt 

åtgärdsprogram. Eleven själv deltar inte vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. I det aktuella 

åtgärdsprogrammet beskriver idrottslärare B kort elevens behov av stöd, långsiktiga och 

kortsiktiga mål, samt uppföljningsdatum för dessa. Både vårdnadshavare, pedagog och elev 

skriver under åtgärdsprogrammet. Vanligaste åtgärden på idrottslärares B skola är att erbjuda 

eleven specialgympa, en till två gånger i veckan där eleven får öva upp sin grovmotoriska 

förmåga.  

 



Vid extrema fall på idrottslärare B:s skola involveras skolans elevvårdshälsoteam vid 

upprättandet av ett åtgärdsprogram. Detta sker när eleven har flera olika kombinationer av 

svårigheter, t.ex. beteendesvårigheter kombinerat med motoriska svårigheter.  

 

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet på idrottslärare B:s skola sker bland annat via 

uppföljning av mål- och delmål samt genom så kallat korridorsnack mellan idrottslärare och 

klassföreståndare. Uppföljningen sker oftast i samband med utvecklingssamtal. Idrottslärare B 

har kontinuerlig kontakt med elevens vårdnadshavare angående elevens utveckling. Dock 

saknas en uppföljning av skolans pedagogiska organisation.  

 

 
Fig. 3 Riktlinjer för åtgärdsprogram för idrottslärare B 

 

Utfall 2 - Åtgärdsprogram upprättas men inte för ämnet idrott och 
hälsa 

Idrottslärare A är den av våra respondenter som inte arbetar med åtgärdsprogram specifikt 

inom ämnet idrott och hälsa. Däremot arbetar idrottslärare A tillsammans med övriga 

pedagoger i skolanför att upprätta åtgärdsprogram för att för att förbättra elevernas 

beteendesvårigheter. Ett åtgärdsprogram för beteendesvårigheter innehåller disciplinära 

åtgärder gentemot sociala beteenden så som mobbning, otrygga, stökiga/bråkiga elever osv. 

Idrottslärare A har tydliga riktlinjer från skolledningen på hur ett åtgärdsprogram ska 

upprättas men anser inte att åtgärdsprogram behövs inom ämnet idrott och hälsa då eleverna 

utvecklas olika. Idrottslärare A anser att elevernas individuella utveckling är olika och måste 
 21



 22

därför få ta sin tid. Då de stora motoriska svårigheterna löser sig nästan jämt med tiden 

eftersom det inte går att skynda på det biologiska förloppet. Idrottslärare A tycker att ämnet 

idrott och hälsa innehåller många viktiga kunskapsdelar men anser att hennes elever är för 

små för att kunna undervisa idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Där av bedriver 

idrottslärare A rörelse i from av färdighetskunskap större delen av tiden. Idrottslärare A har 

uttryckt att ett åtgärdsprogram måste på något sätt leda eleven framåt i både fysisk och 

psykisk utveckling men när eleverna är så unga kan inte åtgärdsprogram bidra till detta. 

Eleverna behöver utvecklas i egen takt.  

 

De direktiv som idrottslärare A har fått från skolledningen är att när hon upptäcker att en elev 

inte uppnår kursmålen i ämnet idrott och hälsa bör elevens problematik diskuteras med de 

övriga pedagogerna på skolan. Dessa diskussioner tas upp en gång i veckan under en så kallad 

arbetslagsträff. Under dessa träffar diskuterar arbetslaget olika förslag på hur en eventuell 

förändring av skolans organisation kan underlätta problematiken för den berörda eleven. I 

arbetslaget ingår klasslärare och ämneslärare samt fritidspedagoger. På arbetslagsträffarna 

diskuteras elevens situation och om problematiken är relativt lätt att åtgärda kommer de 

tillsammans fram till enkla åtgärder för att lösa situationen. Om problematiken däremot är 

mer omfattande lyfts diskussionen vidare till elevvårdshälsoteamet som består av: 

skolledningen, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, klasslärare, idrottslärare samt den 

berörda elevens vårdnadshavare. Den berörda eleven medverkar inte under dessa samtal.  

 

Elevvårdshälsoteamet diskuterar problematiken kring eleven och ber de berörda pedagogerna 

göra en så kallad pedagogisk kartläggning för eleven. Idrottslärarens uppgift är att genomföra 

en grov- och finmotoriks kartläggning över eleven som läggs till i den pedagogiska 

kartläggningen. Idrottslärare A:s skola har en färdig mall för den pedagogiska kartläggningen 

där de berörde pedagogerna fyller i uppgifterna i den aktuella mallen. När den pedagogiska 

kartläggningen är klar arbetar elevvårdshälsoteamet fram åtgärder för eleven, det kan t.ex. 

vara specialgympa, en extra halvtimme i veckan, eller att de tillsätter en stödresurs som finns 

till hands för den berörda eleven.  

 

I vissa extremfall kontankar elevvårdshälsoteamet Socialtjänsten och Barn och 

ungdomspsykiatri (BUP). Uppföljningen sker varierat, det kan vara efter två veckor, två 

månader eller en termin, beroende på problemets omfattning och åtgärder. Därutöver sker 

kontinuerlig dialog veckovis med elevens vårdnadshavare via mail och telefon. Vid 



uppföljning är det inte enbart elevens prestationer som utvärderas utan även skolans 

pedagogiska organisation. 

 

 
Fig. 2 Riktlinjer för åtgärdsprogram idrottslärare A 

 

Utfall 3 - Åtgärdsprogram upprättas inte 

Av de 25 lärarna i ämnet idrott och hälsa som vi kom i kontakt med svarade 11 av 

respondenterna att de inte arbetar med åtgärdsprogram inom ämnet. De vanligaste 

motiveringarna till varför åtgärdsprogram inte upprättas inom ämnet idrott och hälsa var 

följande; ”Det är ju bara idrott” och att det är ”Onödigt pappersarbete”.  

 

Idrottslärare C och Idrottslärare D är de två respondenter som vi intervjuade som svarade att 

de inte arbetar med att upprätta åtgärdsprogram inom någon form på deras skolor. Det 

framgår inte om idrottslärare C och D har fått tydliga direktiv från respektive skolledning om 

hur och varför ett åtgärdsprogram skall upprättas trots att de är medvetna om Skolverkets 

nationella riktlinjer.  
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Idrottslärare C är en av de pedagoger som har svarat att ämnet bara är idrott och därav inte 

behöver något åtgärdsprogram. Idrottslärare C anser att ämnet är tillför att eleverna skall 

bedriva rörelse, färdighetskunskap, utan att förmedla en djupare kunskap i form av 

faktakunskap och förståelsekunskap till eleverna. Idrotten är till för att ge eleverna en paus 

ifrån ordinarie undervisning. Hon anser att arbetat med den pedagogiska kartläggningen och 

upprättandet av åtgärdsprogrammet är för tidskrävande och påverkar där med den ordinarie 
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undervisningen för mycket. Idrottslärare C avstår därför från att upprätta åtgärdsprogram för 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. 

 

Idrottslärare D har en annorlunda syn jämfört med idrottslärare C då han anser att ämnet idrott 

och hälsa är ett prioriterat kunskapsämne som är viktigt för elevens utveckling och hälsa i ett 

livslångt perspektiv. Idrottslärare D betonar skolans vikt att påverka eleverna i en positiv 

rikting inom idrott och hälsa och att ämnet skall lära eleverna kunskaper om sin egen hälsa 

som de ska bära med sig resten av livet. För att förmedla detta till eleverna behövs alla fyra 

kunskapsdelar. Eleverna behöver få ta del av de teoretiska och praktiska momenten i 

idrottsundervisningen för att uppnå faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap som skall vara livet ut.  

 

Trots denna syn arbetar inte idrottslärare D med skriftliga åtgärdsprogram. Idrottslärare D 

anser precis som idrottslärare C att den pedagogiska kartläggningen och upprättandet av ett 

åtgärdsprogram är tidskrävande. Vilket bidrar till varför idrottslärare D inte följer de 

nationella riktlinjerna för dokumentation. Istället för att upprätta ett åtgärdsprogram har 

idrottslärare D valt att arbeta förebyggande under varje lektion och på så sätt motverka 

elevernas eventuella kunskapsbrister. Genom att arbeta på detta vis gynnar idrottslärare D 

samtliga elever istället för en enskild elev.  

  

Sammanfattning av resultat 

Av de lärare i ämnet idrott och hälsa som vi har varit i kontakt med var det vanligaste svaret 

bland respondenterna att åtgärdsprogram inte skrivs inom ämnet idrott och hälsa. Endast två 

av det 25 respondenterna som vi kom i kontakt med angav att det arbetar med åtgärdsprogram 

på respektive skola.  

 

Vi har kunnat urskilja två olika riktlinjer på hur åtgärdsprogram kan upprättas från två olika 

skolor. Idrottslärare A och B jobbar utifrån riktlinjer som respektive skola har framtagit 

utifrån de nationella riktlinjerna. Det som skiljer dem åt är att på idrottslärare A:s skola 

arbetas åtgärdsprogrammen fram tillsammans på arbetslagsträffar utifrån ett tydligt mönster 

(fig. 2). På idrottslärare B:s skola är det klassföreståndaren och den berörda ämnesläraren som 

tillsammans arbetar fram ett åtgärdsprogram (fig. 3). Det framgår inte om idrottslärare C och 
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D har fått tydliga direktiv från respektive skolledning om hur och varför ett åtgärdsprogram 

skall upprättas trots att de är medvetna om Skolverkets nationella riktlinjer.  

 

Idrottslärare B arbetar med åtgärdsprogram då hon anser att ämnet är ett viktigt 

kunskapsämne för eleverna och hon försöker tillge eleverna alla fyra kunskapsdelar. 

Idrottslärare D delar idrottslärares B:s syn på ämnet men arbetar inte med åtgärdsprogram då 

han istället arbetar på ett förebyggande sätt så att ett åtgärdsprogram inte ska behövas 

upprättas.  

 

En likhet mellan idrottslärarna A och C går att finna i deras syn på ämnet idrott och hälsa. 

Båda anser att ämnet idrott och hälsa främst är till för att eleverna ska få bedriva rörelse. Trots 

att idrottslärare A och C anser att den teoretiska aspekten i viss mån är viktig, väljer de att 

bortprioritera den i förmån för rörelse. Detta resulterar i att åtgärdsprogram inom ämnet inte 

upprättas.  

 

8 Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring våra resultat i jämförelse med tidigare 

forskningsresultat och utifrån vår hypotes. Våra tolkningar kommer att utgå ifrån 

kunskapsmodellen de fyra F:en och hur synen på kunskap hos lärarna i ämnet idrott och hälsa 

kan influera arbetet kring åtgärdsprogram.  

 

Vår hypotes var att åtgärdsprogram behövs inom ämnet idrott och hälsa då det finns elever 

som inte uppnår kunskapsmålen. Trotts detta trodde vi att få idrottslärare faktiskt upprättar 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Detta trodde vi kunde bero på att lärarna själva 

inte anser att deras ämne innehåller lika viktig kunskap som de teoretiska ämnena anses ha.  

 

Prioriteringar och bortfall    

Tidigare forskning som Skolinspektionen (2012:5) har genomfört tyder på att lärare inom 

ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning inte arbetar med åtgärdsprogram. Detta är något som 

vi märkte tydligt under arbetet med att finna respondenter till undersökningen. Av de 36 

lärarna i ämnet idrott och hälsa som vi kontaktade fick vi svar ifrån 25. Av dessa 25 var det 11 

lärare som inte arbetade med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. Det var endast två 
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lärare som hävdade att de arbetar med upprättandet av åtgärdsprogram. Det visade sig 

egentligen endast vara en som arbetade med åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. De 

resterande 12 respondenterna som vi kontaktat informerade endast att de inte hade tid eller 

möjlighet att besvara våra frågor, därför kan vi inte reflektera om de arbetar med 

åtgärdsprogram eller inte.  

 

Stockholms stads revisionsrapport (2009) indikerar att åtgärdsprogram endast upprättas i de 

fall då eleven riskerar att bli underkänd i främst de teoretiska ämnena. Skälet till denna 

prioritering anges vara att allt fler elever riskerar ofullständiga betyg i flera teoretiska ämnen 

och därav väljer skolan att bortprioritera praktiska kunskapsämnen. I samband med att vi 

letade efter eventuella respondenter framgick det att ämnet idrott och hälsa inte är ett 

prioriterat kunskapsämne. En motivering till detta var precis som tidigare forskning visar, att 

många av eleverna som är i behov av åtgärdsprogram har redan befintliga åtgärdsprogram i 

andra ämnen. Därför bortprioriteras åtgärdsprogram i ämnet idrott och hälsa för att inte 

överösa eleven med åtgärder.  

 

I de fall där respondenterna svarade att dokumentationen för åtgärdsprogram anses onödigt då 

eleverna utvecklas i olika takt, tolkade vi det som att respondenterna inte ansåg att eleverna 

behöver alla av de fyra F:en för att genomföra idrottslektionerna. Detta för att respondenterna 

antog att eleverna själva skulle växa ifrån sin problematik och utveckla de fyra F:en på egen 

hand. I de fall där problematiken ansågs vara för omfattande för att lösas av sig själv erbjöds 

eleverna specialgympa en till två gånger i veckan för att eventuellt rätta till problematiken hos 

den berörda eleven. Denna specialgympa sker utan att ett åtgärdsprogram upprättas. Detta är 

något vi reagerade över då Annerstedt (2002) som anser att stödinsatser bör sättas in i ett 

tidigt stadium eftersom det är under de tidigare åren som eleverna utvecklar sin fysiska 

förmåga som mest. En tanke som uppstått när vi tagit del av resultatet är att uppföljningen av 

åtgärderna måste försvåras när dokumentationen uteblir. Då lärarna anser att problematiken 

löser sig med tiden och sätter de sig därmed emot vad Annerstedts (2002) tidigare forskning 

visat.  

 

Nationella vs loka riktlinjer kring åtgärdsprogram  

Skolverket (2008) har framtagit tydliga riktlinjer för hur arbetet kring åtgärdsprogram ska 

upprättas. Trots detta arbetar varken idrottslärare C och D med åtgärdsprogram i ämnet idrott 
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och hälsa då skolan saknar tydliga direktiv kring arbetet kring åtgärdsprogram och de anser att 

den pedagogiska kartläggningen är för omfattande. Även om idrottslärare B arbetar med 

åtgärdsprogram så följer hon inte de nationella riktlinjerna för arbetet med den pedagogiska 

kartläggningen och åtgärdsprogram. Istället följer idrottslärare B:s skola Huddinge kommuns 

egna riktlinjer för upprättandet av ett åtgärdsprogram.    

 

Vid den pedagogiska kartläggningen granskas både individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Idrottslärare C anser att arbetet med den pedagogiska kartläggningen är tidskrävande och på 

så sätt påverkar den övriga idrottsundervisningen eftersom tiden lätt tas därifrån.  

 

Vi anser att tidbrist är en vag motivering till varför lärare i ämnet idrott och hälsa inte 

genomför en pedagogisk kartläggning och därefter upprättar ett åtgärdsprogram medan 

lärarna i de teoretiska ämnena gör detta. Detta leder oss till att möjligen fundera om lärare i de 

teoretiska ämnena har högre krav från skolledningen på att upprätta åtgärdsprogram än lärare 

i de praktiska ämnena. Tidigare forskning visar att rektorer förlitar sig på att lärarna i ämnet 

idrott och hälsa gör det de ska, eftersom rektorerna prioriterar de teoretiska ämnena.  

 

Till skillnad från idrottslärare B, C och D arbetar idrottslärare A med den pedagogiska 

kartläggningen efter skolverkets riktlinjer. Asp-Onsjös doktorsavhandling (2006) påvisar att 

klassläraren har en nyckelposition vid utformningen av åtgärdsprogram och är den pedagog 

som tillbringar mest tid vid den pedagogiska kartläggningen. Ett tydligt exempel på hur 

klasslärarens roll utspelar sig kring arbetet med den pedagogiska kartläggningen går att utläsa 

på idrottslärare B:s skola. Klassläraren genomför på egen hand den pedagogiska 

kartläggningen av eleven, detta sker utan att informera idrottslärare B om att en kartläggnings 

görs.  

 

Är synen på ämnet idrott och hälsa relaterat till åtgärdsprogram?  

Ämnet idrott och hälsa är inte bara ett rörelseämne utan även ett kunskapsämne med 

teoretiska aspekter där en stor del av den teoretiska fokusen ligger på hälsoundervisning. 

Ämnet idrott och hälsa ska ge förutsättningar för eleverna att lära sig att ta ansvar för sin och 

andras hälsa. Ämnet ska även ge eleverna förståelse för sambandet mellan hälsa och miljö. 

(Lgr11) Trots att en stor del av ämnet ska gå till hälsoundervisning spenderas 94 procent av 

tiden till att bedriva rörelse. (Skolinspektionen 2012:5, s.11)  
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Den svenska skolan värderar fakta och förståelse kunskaperna högre än färdighets- och 

förtrogenhetskunskap. Därför är det av vikt att inte förlora den teoretiska aspekten inom 

ämnet. Detta för att inte förlora sin status bland de teoretiska kunskapsämnena.  

 

En fråga som väcks av ovanstående resultat är om en anledning kan tänkas vara är att synen 

på kunskap i ämnet idrott och hälsa inte uppnår samma status som de övriga teoretiska 

ämnena? Ekberg och Erberth (2000) diskuterar i sin bok Fysisk bildning, att ämnet idrott och 

hälsa domineras utav praktisk kunskap i from av färdighet och förtrogenhet. Författarna påstår 

att den svenska skolans väsen värderar teoretisk kunskap som fakta och förståelsekunskap 

högre än färdighets- och förtrogenhetskunskap. Carlgren (2009) motsätter sig detta då hon 

anser att de fyra F:en är en typologi som klassificerar kunskaperna utan inbördes ordning. 

Ingen kunskap är viktigare än den andra eftersom de utvecklas i samspel med varandra. 

 

I resultatet presenteras tre olika utfall utifrån lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne. Det framgår att lärarens syn på ämnet påverkar hur vida arbetet med 

upprättandet av åtgärdsprogram görs eller ej.  

 

I det första utfallet har idrottslärare B en positiv syn på ämnet som ett kunskapsämne och 

arbetar med alla fyra kunskapsdelarna. Idrottslärare B:s skola har valt att lyfta bort hälsodelen 

från ämnen idrott och hälsa och istället valt att bedriva hälsoundervisning som ett enskilt 

ämne. Att lyfta bort hälsodelen ur ämnet idrott och hälsa tror vi gynnar de teoretiska delarna 

inom ämnet då de lyfts fram på ett tydligare sätt.  En fråga som uppstått är om idrottslärare B 

har valt att göra så för att verkligen kunna ge eleverna de teoretiska kunskaperna som de 

behöver eller är det för att kunna bedriva enbart rörelse på lektionstiden?  

Eftersom idrottslärare B tycker att ämnet är viktigt för elevernas kommande utveckling anser 

hon att upprättandet av åtgärdsprogram är meningsfullt.  

 

Idrottslärare A och C ser inte ämnet som ett kunskapsämne utan lägger stor vikt vid att låta 

undervisningen bestå av rörelse. Dem tycker att åtgärderna kommer att lösas med tiden och 

att upprättandet av åtgärdsprogram inte är nödvändigt. Idrottslärare D menar däremot att 

idrottsämnet är ett viktigt kunskapsämne men ser dokumentationen av åtgärder som onödigt 

då han kontinuerligt arbetar förebyggande för att motverka att åtgärdsprogram behövs.  
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Vi anser att när idrottslärare väljer att fokusera undervisningen på att endast bedriva rörelse 

för att ge eleverna en paus från de teoretiska ämnarna, reducerar det vikten av synen på 

ämnet. Detta medför att statusen på ämnet idrott och hälsa som ett kunskapsämne förminskas.  

Eftersom ämnet redan domineras utav kunskap i form av färdighet och förtrogenhet anser vi 

att det är viktigt att inte förlora mer utav kunskap i form av fakta och förståelse. Detta 

eftersom olika individer är olika starka i de olika kunskapsformera och på så sätt lär sig olika. 

I och med att de fyra F:en utvecklas i relation med varandra är det viktigt att ingen del går 

förlorad i undervisningen. Om ett eller flera av de fyra F:en saknas kan de krävas ett 

åtgärdsprogram för att rätta till detta så att elev i fråga uppnår kunskapsmålen. 

 

Sammanfattning av diskussion  

Tyvärr verkar det anses att ämnet idrott och hälsa inte är ett kunskapsämne i den svenska 

skolan. Detta syns tydligt bland våra respondenter där deras syn på kunskap i ämnet idrott och 

hälsa är att ämnet främst är till för att bedriva rörelse. Detta går i linje med tidigare forskning 

som vi har tagit del av i vår undersökning. Forskningen indikerar att ämnet idrott och hälsa 

inte är ett prioriterat kunskapsämne som kräver åtgärdsprogram. Vid arbetet med att finna 

respondenter till vår undersökning framgick det att lärare i ämnet idrott och hälsa inte arbetar 

med upprättande av åtgärdsprogram. Detta trots att det står tydligt i skollagen att 

åtgärdsprogram ska upprättas om en elev riskerar att inte uppnå kursmålen och att det finns 

tydliga riktlinjer för hur åtgärdsprogram ska upprättas.  

 

De olika motiveringarna vi fick ta del av var bland annat att ämnet idrott och hälsa ”bara är 

idrott” och att dokumenteringen kring åtgärdsprogram anses vara onödigt då åtgärderna ändå 

genomförs. Detta tror vi kan bero på att ämnet idrott och hälsa främst bygger på praktisk 

kunskap i form av färdighets- och förtrogenhetskunskap. Om kursmålen inte uppnås kan det 

eventuellt bero på att ett eller flera av de fyra F:en saknas i undervisningen. Därav anser vi att 

det är viktigt att lärare i ämnet idrott och hälsa väljer att arbeta mer med fakta och 

förståelsekunskap, inte bara för att höja statusen på ämnet som ett kunskapsämne. Utan även 

för att kunna ge eleverna en bredare kunskapsutbildning och hjälpa dem uppnå 

kunskapsmålen i kursplanen.   
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Förslag på vidare forskning 

Efter genomförd studie har nya frågor dykt upp kring ämnet idrott och hälsa och upprättandet 

av åtgärdsprogram. Framtida forskning på området kan beröra frågor som om attityden till 

upprättandet av åtgärdsprogram skiljer sig mellan grundskola och gymnasiet. Har 

gymnasielärare en annan syn på kunskapen i ämnet?  
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http://blogg.idrottslarare.se/wp-content/uploads/2012/08/Idrott-och-h%C3%A4lsa-En-samtalsguide.pdf
http://blogg.idrottslarare.se/wp-content/uploads/2012/08/Idrott-och-h%C3%A4lsa-En-samtalsguide.pdf
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-slutrapport.pdf
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Bilaga 1 - Intervjumail 

Hej 

 

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som skriver vår C-

uppsats. 

Vi är intresserade av att komma och göra en intervju med dig angående åtgärdsprogram inom 

ämnet idrott och hälsa. 

I vår uppsats är vi intresserade av hur olika skolor arbetar med åtgärdsprogram inom just 

ämnet idrott och hälsa i årskurs 1-6.  

Intervjuerna kommer att ske på din skola och beräknas ta cirka 45 minuter.  

Vi kommer att bjuda på något gott att fika under intervjun.  

 

Vi undrar därför om du kan tänka dig ställa upp på en intervju någon gång mellan 18/10-9/11? 

 

För att intervjun ska vara givande för vårt arbeta är det bra att din skola arbetar med 

åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Vi är tacksamma för svar snarast oavsett om du kan eller inte kan ställa upp på en intervju! 

Det går bra att svara på vändande mail.  

 

För mer information kontakta gärna oss vi mail eller telefon: 

 

emmely.soderlund.5734@stud.gih.se - 070-3537006 

fredrik.strom.5594@stud.gih.se - 073-5510381 

 

Med vänlig hälsningar 

Emmely Söderlund & Fredrik Ström 

 

 

 

 

mailto:emmely.soderlund.5734@stud.gih.se
mailto:fredrik.strom.5594@stud.gih.se
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Bilaga 2 – Intervjumall 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder, namn, kön, 
2. Utbildning 
3. Hur länge man varit verksam som idrottslärare 
4. Arbetsplats (antal elever, område) 
5. Hur många åtgärdsprogram har du arbetat med? 

 

Åtgärdsprogram 

1. Hur avgör ni vilka elever som kan behöva ett åtgärdsprogram inom ämnet idrott och 
hälsa?  
 

2. Berätta fritt hur ni arbetar med åtgärdsprogram på din skola? (Hur planerar du, 
förankrar du i styrdokument, hur ”styr” åtgärdsprogram skolans inre arbete? 
Uppföljning?) 
 

• Vilka är inblandade i hanteringen av elever som inte når målen?  
 

• Hur och i vilken utsträckning medverkar föräldrarna och eleven själv? (samverkan 
mellan pedagoger och föräldrar)  

 

3. Vad är dina vanligaste åtgärder när det kommer till åtgärdsprogram när det gäller 
ämnet idrott och hälsa?  

 

4. Anser du att arbetet med åtgärdsprogram har påverkat den övriga 
idrottsundervisningen? 

 

5. Vad ser du som den största fördelen och nackdelen med att arbeta med 
åtgärdsprogram? 
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Bilaga 3 – Mail-intervju 

 
Hej XX 
 
Vi skulle uppskatta om du vill svara på två korta följdfrågor kring arbetet med 
åtgärdsprogram. 
 
1. Hur är din syn på ämnet idrott och hälsa som ett kunskapsämne? (i jämförelse med 
teoretiska kunskapsämnen) 
 
2. Hur påverkar din syn på ämnet hur du arbetar med åtgärdsprogram? 
 

Tack för din medverkan 

 

Med vänlig hälsning  

Fredrik och Emmely  

  



Det går inte att v isa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.
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    Bilaga 4 – Huddinge kommuns mall för åtgärdsprogram 
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Bilaga 5 – Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med den här undersökningen är att se hur och om lärarna i ämnet idrott och hälsa 

arbetar med åtgärdsprogram i årskurs F-6. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser riktlinjerna ut för arbetet med upprättandet och uppföljningen av ett 

åtgärdsprogram inom idrott och hälsa? 

2. Vilka erfarenheter har lärare i ämnet idrott och hälsa av att arbeta med 

åtgärdsprogram?  

3. Hur motiverar lärarna i ämnet idrott och hälsa att de inte arbetar med åtgärdsprogram? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Åtgärdsprogram, Specialpedagogik, Barn i behov av särskilt stöd, Action programs, Idrott 
och hälsa, skola, Kursplaner, Kvalitetsrapport, Kunskapssyn, De fyra F:en, Kunskap och 
bildning, Ingrid Carlgren, Leif Isberg,   
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Libris, DiVA, skolverket.se, Google Scholar, Google, Stockholms 
stads webbsida,  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Libris: Lisa Asp-Onsjö, åtgärdsprogram 
Google Scholar: åtgärdsprogram idrott och hälsa 
Google: åtgärdsprogram skolverket 
Google: Ingrid Carlgren kunskap och bildning 
Google: Leif Isberg kunskap 
Google: Skolinspektionen kvalitetsgranskning idrott och hälsa 
Skolverket: Kursplaner 
Skolverket: Skollagen 
Stockholms stads webbsida: Mall för åtgärdsprogram Hagsätraskolan 
 
 
Kommentarer 
Det finns otroligt mycket material att hitta om ämnet åtgärdsprogram. Mycket data att 
bearbeta och granska för vår undersökning. Det svåra var att hitta forskning rörande 
åtgärdsprogram inom just ämnet idrott och hälsa. Vi har kollat på tidigare publicerade 
uppsatsers referenser för att hitta passande forskning. När det kommer till kunskapssynen 
finns det många olika kunskapsmodeller och teorier att överväga.  
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