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Syftet med studien är att se hur åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner för samma 
elever samspelar för att optimera positiv utveckling samt att se vilka olika insatser som är 
aktuella för samma elever i behov av särskilt stöd. Dessutom avser jag att tydliggöra vad som 
kan påverka innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. För att fånga 
syftet har jag använt en kvalitativ metod med hjälp av en dokumentanalys och intervjuer. 
Resultatet och analysen visar att dokumenten inte i så hög grad samspelar för att optimera 
positiv utveckling, dokumenten främjar inte positiv utveckling alls i den utsträckning som 
man kan förmoda. Förutsättningarna för att dokumenten ska optimera elevers utveckling 
finns, men det gäller då att dokumenten skrivs på det sätt som olika kriterier förutsätter. De 
insatser som dokumenteras i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner är oftast 
insatser på individnivå men det förekommer även insatser som involverar personer i elevens 
närmsta miljö, såsom mentorer och föräldrar. Det förekommer i stort sätt inga insatser som är 
renodlade miljöinsatser. Min slutsats är att båda dokumenten är värdefulla för elever i behov 
av särskilt stöd men för att dokumenten ska främja positiv utveckling behövs med kunskap 
om själva utformningen av dokumenten och då framför allt om åtgärdsprogrammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner, positiv utveckling, insatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2



1. Inledning................................................................................................................................. 5 
1.1 Disposition ................................................................................................................. 5 
1.2 Förförståelse ..................................................................................................................... 6 

2. Problemformulering och syfte................................................................................................ 6 
2.1 Syfte ................................................................................................................................. 6 

3. Centrala begrepp .................................................................................................................... 7 
3.1 Elever i behov av särskilt stöd.......................................................................................... 7 
3.2 Professionell kompetens................................................................................................... 8 
3.3 Positiv utveckling............................................................................................................. 8 

4. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter ............................................................. 9 
4.1 Styrdokument ................................................................................................................... 9 
4.3 Åtgärdsprogram.............................................................................................................. 11 
4.4 Individuella utvecklingsplaner ....................................................................................... 13 
4.5 Utvecklingsekologiskt perspektiv .................................................................................. 15 

5. Metod ................................................................................................................................... 15 
5.1 Urval och etiska aspekter ............................................................................................... 16 
5.2 Dokumentanalys............................................................................................................. 16 
5.3 Intervju ........................................................................................................................... 17 
5.4 Tillförlitlighet och validitet ............................................................................................ 17 

6 Resultat.................................................................................................................................. 18 
6.1 Innehåll i åtgärdsprogram............................................................................................... 18 

6.1.1 Elev A...................................................................................................................... 18 
6.1.2 Elev B...................................................................................................................... 18 
6.1.3 Elev C...................................................................................................................... 19 
6.1.4 Elev D...................................................................................................................... 20 

6.2 Sammanfattning av Insatser ........................................................................................... 21 
6.2.1 Elev A...................................................................................................................... 21 
6.2.2 Elev B...................................................................................................................... 21 
6.2.3 Elev C...................................................................................................................... 22 
6.2.4 Elev D...................................................................................................................... 22 

6.3 Innehåll i individuella utvecklingsplaner ....................................................................... 23 
6.3.1 Elev A...................................................................................................................... 23 
6.3.2 Elev B...................................................................................................................... 23 
6.3.3 Elev C...................................................................................................................... 24 
6.3.4 Elev D...................................................................................................................... 25 

6.4 Sammanfattning av Insatser ........................................................................................... 25 
6.4.1 Elev A...................................................................................................................... 25 
6.4.2 Elev B...................................................................................................................... 25 
6.4.3 Elev C...................................................................................................................... 26 
6.4.4. Elev D..................................................................................................................... 26 

6.5 Påverkningsfaktorer ....................................................................................................... 27 
6.5.1 Insatser i åtgärdsprogram ........................................................................................ 27 
6.5.2 Insatser i individuella utvecklingsplaner................................................................. 27 

7. Analys och jämförelser......................................................................................................... 28 
7.1 Elev A............................................................................................................................. 28 

7.1.2 Jämförelse................................................................................................................ 30 
7.2 Elev B............................................................................................................................. 31 

7.2.1 Jämförelse................................................................................................................ 32 
7.3 Elev C............................................................................................................................. 33 

7.3.1 Jämförelse................................................................................................................ 34 

 3



7.4 Elev D............................................................................................................................. 34 
7.4.1 Jämförelse................................................................................................................ 36 

7.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 36 
8. Diskussion ............................................................................................................................ 38 
Referenslista ............................................................................................................................. 41 

Elektroniska källor ............................................................................................................... 42 
 
Bilagor 
 
1. Missivbrev 
2. Intervjufrågor 
3. Intervjuerna i helhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



1. Inledning 
Skolans värld i dag är väldigt komplex. Det är många personer och professioner involverade i 
elevers skolvardag. Det är inte bara det stora antalet personer som arbetar med elever som gör 
att skolan är komplex. Det är det omfång av elever som går i skolan varje dag som gör skolan 
extra speciell. Dessa elever har alla olika erfarenheter och behov och kommer klara skolans 
krav på skilda sätt. Elever i behov av särskilt stöd bedöms olika. Det blir då intressant att se 
hur de insatser som skolor sätter in för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd ser ut och hur 
elevers åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner får olika betydelse, med 
fokusering på olika insatser. Det är viktigt att inte glömma bort att alla elever i skolan har 
olika förutsättningar och olika möjligheter att nå de mål läroplaner och kursplaner anger att 
alla ska nå. Det har historiskt sätt varit eleven som varit problembäraren, men det har likväl 
även funnits fokus på att formulera problemet i sig och inte eleven under historien. (Hellblom-
Thibblin, 2004) Hur man formulerar problemet har betydelse för vilka insatser man prioriterar 
för elever i behov av särskilt stöd. Hellblom-Thibblin (2004) skriver även att: ”Historiskt sett 
har barns ”problem” i skolan kunnat avläsas via de pedagogiska åtgärder skolan haft tillgång 
till.” (s. 24)  
 
I skolorna i dag så dokumenteras insatser för elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram 
började användas som begrepp i de svenska skolorna 1976 (Skolverket, 2001). Syftet var då 
att skolans verksamhet skulle vara i fokus för åtgärder och inte som innan 
åtgärdsprogrammens tid, att ”bota” elever för att de skulle passa in i den vanliga 
undervisningen. I Lgr 80 nämns att åtgärdsprogrammet skulle påverka de förutsättningar 
elever arbetar i. I Lpo 94 blev det ännu viktigare med väldokumenterade åtgärdsprogram för 
elever i behov av särskilt stöd och för elever som riskerar att inte nå målen i slutet av år 9. 
1995 infördes reglering av åtgärdsprogram i grundskoleförordningen. (Skolverket, 2001) I 
Lpo 94 framkommer det att man ska lägga upp undervisningen så att den passar varje enskild 
individ. Då det inte har fungerat som man hoppats beslutades genom ett riksdagsbeslut, att i 
Grundskoleförordningen skriva in att alla elever ska ha en så kallad individuell 
utvecklingsplan efter år 2006. 
 
Varför behöver elever i behov av särskilt stöd åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner? Ett åtgärdsprogram är ett dokument som behandlar en viss problematik 
som en elev kan ha och hur man kan planera för att hantera problematiken medan en 
individuell utvecklingsplan ser till elevens hela skolgång. Den ska vara framåtsträvande, ha 
ett positivt språk och utgå från läroplanens mål att sträva mot. Båda dokumenten avser att 
skapa möjligheter för elevers utveckling och lärande. 
 

1.1 Disposition 
Studien inleds med problemformulering, syfte och frågeställningar. Därefter presenteras 
tidigare forskning och centrala begrepp såsom elever i behov av särskilt stöd, professionell 
kompetens och positiv utveckling. Efter det följer de teoretiska utgångspunkterna som ska 
fungera som ”glasögon” i analysen, här anknyts även till forskningsfältet. I avsnittet 
behandlas styrdokument, åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner och det 
utvecklingsekologiska perspektivet. Sedan följer en genomgång av de dokument som utgör 
studiens undersökningsmaterial. Därefter följer en analys av resultatet och en 
sammanfattning. Studien avslutas med en diskussion och tankar kring framtida forskning. 
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1.2 Förförståelse 
Den erfarenhet jag har när det gäller åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har 
jag fått dels genom mina studier på lärarprogrammet, men även genom min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i lärarutbildningen. Under min VFU har jag 
bekantat mig lite närmare med de olika dokumenten och förstått att det inte alltid är så lätt att 
formulera sig i dokumenten. Vilket motiverade mig till att skriva den här uppsatsen.   
 

2. Problemformulering och syfte 
Att använda sig av åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner är en ny företeelse i 
den svenska skolan. Dokumenten har inte använts under speciellt lång tid och har inte riktigt 
slagit rot i skolorna. Det blir heller inte lättare att elever i behov av särskilt stöd innefattar så 
många och så olika elever. Det är viktigt att åtgärdsprogrammen skrivs så att lärandet 
optimeras för elever (Persson, 2002) och att de individuella utvecklingsplanerna främjar 
positiv utveckling hos eleverna (Skolverket, 2005) De insatser som redovisas bör följa 
intentioner i aktuella styrdokument samtidigt som elevens utveckling är i fokus. En svårighet 
med sådan dokumentation kan vara att det är olika personer som skriver dokumenten och att 
de inte har samma utgångspunkt när det gäller valet av insatser och liknande. De två 
dokumenten kan tillsammans bidra till att eleven och de som arbetar med eleven redskap för 
att klara de mål som läroplaner och kursplaner säger. Om dessa dokument skrivs efter de 
kriterier som finns skulle man kunna se dokumenten som ett sätt att beskriva hur elevers 
utveckling och lärande kan främjas. Men skrivs dokumenten enligt de föreskrifter som finns? 
 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att tydliggöra hur åtgärdsprogram och den individuella 
utvecklingsplanen för samma elev samspelar för att optimera positiv utveckling samt att se 
vilka olika insatser som då är aktuella. Dessutom avser jag att tydliggöra vad som kan påverka 
innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner.  
 
Grundskoleförordningen skriver: ”Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall 
rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven 
är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.” 
Åtgärdsprogrammen riktar sig inte enbart till elevens undervisningssituation utan till hela 
skolsituationen. Åtgärdsprogrammen ska påverka de förutsättningar under vilka elever arbetar 
i.(Persson, 2002) Det är viktigt att poängtera att åtgärdsprogram endast skrivs för elever i 
behov av särskilt stöd och att individuella utvecklingsplaner skrivs för alla elever, medan alla 
elever ska ha en individuell utvecklingsplan, men för att en elev ska få ett åtgärdsprogram 
måste någon ta initiativ för det (lärare, förälder). Den främsta anledningen till varför ett 
åtgärdsprogram skrivs är för att eleven inte klarar i grundämnena, svenska, engelska och 
matematik. (Persson, 2002)  
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För att fånga syftet tar jag hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Hur ser innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner ut för elev i 
behov av särskilt stöd? 

• Vilka insatser är aktuella i de båda dokumenten för samma elev i behov av särskilt 
stöd? 

• Hur främjas förutsättningar för elevers positiva utveckling i de båda dokumenten? 
• Vad kan påverka val av insatser som dokumenteras? 

3. Centrala begrepp 
För att få ett grepp om forskningsfältet har jag sökt i databaser och på bibliotek efter 
forskning som har relevans för området. Jag har dock funnit att området inte är särskilt 
omfattande och har därför fått nöja mig med det som fanns. Jag har valt att lyfta fram tre 
områden, elever i behov av särskilt stöd, professionell kompetens och positiv utveckling.  

3.1 Elever i behov av särskilt stöd 
Vilka är egentligen elever i behov av särskilt stöd? SOU 2000:19 menar att det är svårt att 
bestämma vilka elever som är i behov av särskilt stöd, det kan röra sig om allt från elever med 
funktionsnedsättningar, till elever från socialt och på andra sätt utsatta miljöer samt elever 
med inlärningssvårigheter av olika slag. Skolverket (2002) menar att miljön är viktig, en elev 
kan vara i behov av särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Skolverket (1998) skriver 
även att undervisning aldrig ska vara lika för alla utan planeras utifrån individers behov och 
att det stöd som kan behövas först och främst ska ges i den klass eller grupp som individen 
befinner sig i. Enligt Skolverket (2002) är begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” ett 
begrepp som ”avser att betona miljöns betydelse på grupp och organisationsnivå.” (s. 53) Det 
är främst två kriterier som lärare menar är avgörande om en elev ska få specialpedagogiskt 
stöd eller inte nämligen allmänna inlärningsproblem och socioemotionella problem. Allmänna 
inlärningsproblem är ofta kopplade till låg begåvning vilket gör att eleverna har svårt att 
uppfylla skolans krav. Socioemotionella problem innefattar många olika störningar, som 
främst märks som stökighet i klassrummet. (Persson, 2001) Andra elever som kan vara i 
behov av särskilt stöd är elever som inte får tillräckligt med stöd hemifrån och tysta elever. 
(SOU 2000:19) Skolverket (1998) talar även om barn som kommer från hem där det finns 
svårigheter, som till exempel skilsmässor eller ekonomiska problem. Skolverket skriver att: 
”Behovet av stöd kan hos många elever vara tillfälligt och skolans generella undervisning 
och/eller miljö kan antingen eliminera behovet eller framkalla det.” (s. 7) 
 
 
En orsak till varför elever i behov av särskilt stöd har ökat, säger Skolverket (1998), kan vara 
att alla ska klara godkänt. Skolverket skriver vidare att det kan vara en bra utveckling, att 
behovet av stöd blir mer synligt än det var tidigare. Ytterligare en faktor som kan påverka 
antalet elever i behov av särskilt stöd är kommunernas besparingar. Ju fler resurser som finns 
att tillgå desto färre elever är i behov av särskilt stöd. (Skolverket) Men elever är inte i behov 
av stöd av sig själva utan det är i relation till kulturella normer, önskningar och strukturer som 
det avvikande uppmärksammas och behovet uppstår. Vår kultur vill korrigera det som är 
avvikande så att det passar in i samhällets önskvärda normer. (Skolverket, 2002)  
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3.2 Professionell kompetens 
Professionell kompetens är något som alla elever i skolan behöver och speciellt elever i behov 
av särskilt stöd. Professionell kompetens kan innefatta många olika personer eller instanser. 
Professionell kompetens är även något som ändras över tid. Nyckelordet när det gäller 
kompetens är: verktyg för att lösa problem. (SOU 2000:19) I skolan kan man behöva hjälp av 
till exempel en specialpedagog, kurator, sociala myndigheter, sjuksköterska, vårdnadshavare 
etc. Vilken hjälp som behövs beror på vilka problem som uppstår. När det gäller elever i 
behov av särskilt stöd kan alla dessa vara viktiga. Det är viktigt att skolor har den 
professionella kompetens de behöver i elevvårdsteam, som kan bestå av specialpedagog, 
kurator, skolsköterska och socionomer för att nämna några. SOU 2000:19 vill även att 
elevvårdsteamet har kontakt med andra instanser och specialister som kan behövas för att 
elever ska få optimalt med stöd. Den grupp med personer som ingår i en skolas elevvårdsteam 
bör, enligt SOU 2000:19, kunna utreda och analysera enskilda individers svårigheter utifrån 
olika perspektiv. 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) är det viktigt att den specialpedagogiska 
verksamheten bedrivs i interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten. Till exempel 
genom att redan verksamma lärare får kompetensutveckling i specialpedagogik. 
Specialpedagogisk kompetens skulle, enligt Utbildningsdepartementet, kunna utgöra ett 
kvalitativt komplement till den allmänpedagogiska verksamheten. Utbildningsdepartementet 
menar att ”specialpedagogisk kompetens skulle kunna beskrivas som den kompetens som 
behövs i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte som han 
eller hon har rätt till.” (s. 22) Persson (2001) anser att den specialpedagogiska kompetensen 
även kan agera som rådgivare och kvalificerad samtalsledare för verksamhetens personal och 
även för vårdnadshavare.  
 
I studien har jag intervjuat två mentorer och två speciallärare. Mentorerna skulle kunna liknas 
vid det som tidigare kallades för klasslärare. Mentorerna har ett övergripande ansvar för en 
grupp elever i en klass. I en klass finns det oftast två eller flera mentorer så att 
mentorsgrupperna inte ska bli så stora. Mentorerna har hand om föräldrakontakten för elever i 
gruppen och då även ansvar för utvecklingssamtal och skrivandet av individuella 
utvecklingsplaner. De speciallärare som intervjuats har speciallärarutbildning. Deras främsta 
uppgifter är att arbeta direkt mot elever som behöver stöd och att skriva den dokumentation 
som ska hjälpa eleven, det vill säga åtgärdsprogram.  
 

3.3 Positiv utveckling 
Piaget menar att barn utvecklar sin förmåga om de får möjlighet att vara aktivt, fysiskt och 
intellektuellt engagerat i sin omgivning samtidigt som de får möjlighet att undersöka den. 
(Säljö, 2000) Enligt Piaget (Säljö, 2000) ska barnen upptäcka saker på egen hand och tillåtas 
vara aktiva. För att barn ska utvecklas optimalt behöver de förstå och inte bara lära sig 
utantill. Vygotsky anser att barns utveckling sker i samspel med andra människor. (Säljö, 
2000) Vygotsky menar även att barn inte utvecklas ensamt utan att det lär sig att 
uppmärksamma, beskriva och agera utifrån det som omvärlden redan konstruerat.  Sameroff 
& Fiese (2000) säger att det är viktigt att uppmärksamma att barns utveckling har många 
bidragsgivare på många nivåer i barnets miljö. De anser att det finns många lägen i barns 
utveckling där instruktioner kan främja eller förhindra utveckling. Men utveckling och 
inlärning hör nära samman och där det ena ger det andra. Den här synen på utveckling främjar 
en positiv utveckling. 
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Ogden (2005) menar att nyckeln till att främja positiv utveckling hos elever är organisation 
och ledning, en välordnad och inlärningsfrämjande miljö, pedagogiska kvaliteter och 
framgångsrik undervisning, löpande utvärdering, effektiv gruppledning, ett elevcentrerat 
synsätt och positiva kontextuella förhållanden. Ytterligare aspekter som kan påverka elevers 
utveckling är elevens förkunskaper, begåvning, kön, etnicitet, social och kulturell bakgrund, 
men även vilka klasskompisar eller kompisgrupp eleven tillhör kan ha betydelse. Något som 
återkommer är att positiva förväntningar på elever ökar möjligheterna till positiv utveckling. 
Ogden nämner även att social kompetens är viktigt för elevers utveckling, 
samarbetsfärdigheter, självkontrollfärdigheter, självhävdelsefärdigheter, empati och 
ansvartagande är viktiga aspekter för att elever ska få social kompetens och därav positiv 
utveckling. Skolor kan, enligt Ogden, använda sig av vissa synsätt för att främja social 
kompetens. Det ena är färdighetssynsättet där: ”lägger man tyngdpunkten på att lära barn och 
ungdomar konkreta färdigheter genom modellinlärning och genom att använda bekräftelse på 
så sätt att de blir duktigare på att interagera med andra” (s. 80) Med det social-kognitiva 
problemlösningssynsättet lägger man tyngdpunkten på att: ”stärka barns färdigheter i att 
komma på alternativa lösningar, främja mål-medel-tänkande och öka insikten om 
konsekvenser” (s 80-81). Danielsson & Liljeroth (1996) skriver om utveckling: 
 

Alla upplevelser och erfarenheter i den enskildes bagage formar människan. Det gäller intryck 
såväl utifrån (omvärlden) som inifrån individen själv. De tankemönster som utvecklas blir 
avgörande för en persons ställningstaganden och handlingar gentemot andra människor. 
Tankemönster är dock inte statiska utan kan förändras. Förhållningssätt formas utifrån dessa 
villkor och blir därigenom det som antingen främjar eller hämmar utveckling. (s. 116)  

 

4. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt redogörs för vad aktuella styrdokumenten säger om åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner, samt vad Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) uttrycker om mål att uppnå och om mål att sträva 
mot. Jag redogör även vad litteraturgenomgången visar om innehåll i åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner. Litteraturgenomgången visar att några områden är särskilt 
centrala i samband med skolors planering för elevers lärande och utveckling. 
 
Dessutom anknyts till ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Det utvecklingsekologiska 
perspektivet är nära sammankopplat med systemteori.  

4.1 Styrdokument 
Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999) belyser att det är viktigt att elever i behov av 
särskilt stöd har tillgång till vanliga skolor som kan tillgodo se dem en pedagogik som sätter 
barnet i centrum och som kan tillgodose barnets behov. Salamancadeklarationen vill även 
tydliggöra att det är viktigt att alla elever får tillgång till en integrerad ordinarie skola. Det är 
även enligt Salamancadeklarationen viktigt att föräldrar rådfrågas om deras barns 
skolsituation. Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999, s. 125) säger:  
 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 
välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 
människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov 
snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 
inlärningsprocessens takt och natur. 
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Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
skriver: ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd” (s. 17) och ”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter.” (s. 17). Lpo 94 poängterar även rektorns ansvar: ”Rektorn har ansvar för skolans 
resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att undervisningen och 
elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 
behöver” (s. 21)  
 
4 kap. 1 § skollagen: 
 
 Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet 
 
 
5 kap. 1 § tredje stycket grundskoleförordningen: 
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetandet av programmet. 

 
5 kap. 4 § grundskoleförordningen: 
 

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 stöd. 

 
Lpo 94 skriver ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(s.10) Lpo 94 säger även: ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevers utveckling /…/” (s. 
11) 
 
7 kap. 2 § grundskoleförordningen: 
 

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavande om elevens skolgång. 
Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavande samtala om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid 
utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så 
långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även 
innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavande.  

 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
förekommer både mål att sträva mot och mål att uppnå. Lpo 94 beskriver dem båda så här: 
”Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 
kvalitetsutveckling på skolan.” (s. 13) och ”Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall 
ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmännens ansvar att eleverna 
ges möjlighet att uppnå dessa mål.” (s.13) Mål att sträva mot återges under rubrikerna: normer 
och värden, kunskaper, elevers ansvar och inflytande, skolan och omvärlden och bedömning 
och betyg. Mål att uppnå finns endast under rubriken kunskaper. Utöver Lpo 94:s mål finns 
även olika mål i de olika kursplanerna. 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
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• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbete både självständigt och tillsammans med andra, 
• befästa en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper 

som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet, 
• utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk, 
• lära sig att kommunicera på främmande språk, 
• lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 

• inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången av grundskolan 

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift, 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 
• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena, 
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 

av samhällets kulturutbud, 
• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv, 
• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia, 
• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 
• har utvecklat förståelse för andra kulturer, 
• kan kommunicera i tal och skrift på engelska, 
• känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och i samhället, 
• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra, 
• känner till förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan och miljön, 
• har kunskaper om medier och deras roll, 
• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande och 
• ha fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val. 

 
 

4.3 Åtgärdsprogram 
När Skolverket (2001) skriver om åtgärdsprogram så betonar de vikten av att hela skolan är 
med och tar ansvar för dokumenten och att arbetet med åtgärdsprogram måste påverka hela 
skolans arbete, även om det handlar om en enskild elev. Skolverket nämner att ”Det handlar 
om hur skolan hanterar de grundläggande värdena i läroplanen.” (s. 4)    
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Simoensson & Rosenthal (2001) skriver att när man analyserar barn i behov av stöd så är det 
viktigt att se till hela barnet och inte bara bedöma barnet utifrån ett mått. Även Skolverket 
(2001) talar om hur viktigt det är att se hur elevers lärande beror på flera faktorer. Det handlar 
om den enskilde elevens förutsättningar och lärarnas kunskaper och kompetens. SOU 2000:19 
talar om att den kartläggning som görs innan ett åtgärdsprogram skrivs bör ta tillvara på 
elevens kompetenser och intressen, dessutom bör det även finnas plats för elevens och 
vårdnadshavarens syn på skolsituationen. 
 
Har skolan de förutsättningar som krävs för att möta en elevs specifika behov? Skolverket 
(2001) poängterar att styrdokumenten, de nationella och de lokala, kan skapa förutsättningar 
eller begränsningar och som man inte får glömma när man arbetar fram åtgärdsprogram.  
 
Ett syfte med åtgärdsprogram är bland annat att dokumentera barns utveckling och att 
utvärdera åtgärder (Simoensson & Rosenthal, 2001). Det är även viktigt enligt författarna att 
varje begränsning som ett barn kan ha beskrivs i detalj och att tolkningarna av 
begränsningarna stämmer överens med verkligheten i dokumenten. Simoensson & Rosenthal 
(2001) anser att det är viktigt att dokumenten skrivs regelbundet och att det tas hänsyn till 
barnets tidigare prestationer och barnets nuvarande prestationer. Men det är även angeläget att 
målen och behoven är genomförbara samt att det finns en bedömning om hur lång tid det ska 
ta att uppnå de nya målen. Skolverket (2001) anser att insatser behövs både på individ-, 
grupp- och skolnivå. Enligt Perssons (2002) rapport framkommer det att skolor i ganska hög 
grad numera söker lösning på problem på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 

Det vanligaste sättet att identifiera och analysera elevens svårigheter är emellertid att genomföra 
en pedagogisk kartläggning. Detta innebär att inte bara elevens svårigheter eller 
tillkortakommanden studeras utan hela den miljö där eleven befinner sig, vilket innebär att 
problematiken studeras på såväl individ- och gruppnivå som på organisationsnivå. (s. 30) 

  
Björk-Åkesson & Granlund (2002) menar att inventering, kartläggning, målformulering, 
metod och revidering är viktiga delar i ett åtgärdsprogram. Inventeringen börjar med att olika 
vardagsproblem för eleven beskrivs och ger underlag för vilka områden som bör prioriteras. 
Efter inventeringen gör man en fördjupad kartläggning som syftar till fokuseringar och 
prioriteringar. Det kan innefatta att man anger förklaringar som handlar både om eleven och 
om miljöfaktorer, att man konkretiserar problembeskrivningarna samt att man kommer fram 
till olika metoder där varje problemförklaring leder till en metod. När kartläggningen är klar 
formuleras konkreta mål. ”De konkreta målen handlar om vad barnet ska uppnå under en 
begränsad tidsperiod, alltså vad barnet gör när målet är nått.” (s. 9) Det är även viktigt att 
målen har en ganska kort tidsram, målen ska vara möjliga att nå under denna tidsram. Enligt 
Björk-Åkesson & Granlund finns en risk att mål och metod blandas ihop, att det som eleven 
ska uppnå beskrivs som ett mål istället för att beskriva vad eleven gör när målet är uppnått. 
Metoderna bör baseras på problemförklaringarna. Metoderna bör heller inte kräva någon 
förberedelsetid och ta kort tid att genomföra. Det är även bra om metoderna kan användas i 
många olika situationer och utföras av olika personer. De svårigheter som kan uppstå när man 
arbetar enligt Björk-Åkesson & Granlunds modell är att hitta rätt vid problemformuleringen 
och när man prioriterar område, men även att finna förklaringar som inte enbart befinner sig 
på exempelvis individnivå och till sist kan det vara svårt att formulera konkreta mål.  
 
Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner kan ge en grund och starta upp 
utarbetandet av ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram ska 
även de, liksom individuella utvecklingsplaner, utarbetas tillsammans med elev och föräldrar. 
Åtgärdsprogrammen kan innehålla en beskrivning av hur hemmet och skolan ska samarbeta 
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för eleven i behov av särskilt stöd. (Skolverket, 2001) Persson (2002) menar att 
åtgärdsprogram inte är helt oväsentliga under utvecklingssamtalen. Skolverket (2001) betonar 
vikten av att eleverna själva får vara med och formulera de mål som ska gälla. Eleven borde 
även få möjlighet till att själv beskriva hur hon/han ser på sina svårigheter. ”Om insatser inom 
skolans område ska ha möjlighet att bli verkningsfulla är det därför viktigt att såväl 
problemformuleringen som insatser i största möjliga omfattning utgår från elevens perspektiv 
och aktiva deltagande.” (s. 10) Målen måste vara precisa, konkreta och utvärderingsbara, 
samtidigt som de relateras till de mål som finns i läroplaner och kursplaner. Det är ytterst 
viktigt att målen verkligen beskriver vad det är eleven ska uppnå, om det står att eleven ska 
läsa bättre, måste det också framgå vilken typ av texter eleven ska kunna läsa bättre, menar 
Skolverket. Granlund i Persson (2002) säger: ”/…/ att om målen är mer vardagsrelaterade och 
mindre utvecklingsfokuserade och/eller beteendestörningsfokuserade så ökar sannolikheten 
att man når målen.” (s. 7) 
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att det i ett åtgärdsprogram i detalj beskrivs vilka problem 
en elev har samt att dokumenten skrivs regelbundet. Det är dessutom viktigt att de mål som 
skrivs är genomförbara och att det finns en bedömning om hur lång tid det kommer att ta att 
uppnå målen. Det är viktigt att man gör en kartläggning som syftar till fokuseringar och 
prioriteringar när man arbetar fram ett åtgärdsprogram. När det gäller målformulering ska 
målen vara konkreta och verkligen beskriva vad eleven gör när målet är uppnått. Målen bör 
vara möjliga att nå under en ganska kort tidsram. Det kan vara bra om de insatser som skrivs 
kan användas av flera olika personer, i flera olika sammanhang. Eleven bör själv vara med att 
formulera de mål som ska gälla för denne.    
 

4.4 Individuella utvecklingsplaner 
Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver i sin rapport att individuell planering och 
dokumentation har ett tydligt samband med utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och 
kvalitetsarbete på skolorna. Individuell planering och dokumentation gör att mål och resultat 
blir synliga båda för elever, vårdnadshavande och lärare. Det skapar även tydlighet och 
struktur för alla inblandade. ”Tydligheten som skapas för eleverna fungerar 
motivationshöjande och utvecklande då eleverna får inflytande och kan påverka sin egen 
framgång mot målen.” (s. 3) Myndigheten för skolutveckling menar även att individuell 
planering och dokumentation leder till att eleverna tar mer ansvar över sitt eget lärande. 
Genom att diskutera med eleverna om vilka mål och delmål de ska uppnå så ökar elevernas 
medvetenhet om vad de lär och varför de lär. Utbildningsdepartementet (2001) skriver i sin 
rapport Elevers framgång – Skolans ansvar att målen måste vara bekanta för dem som ska 
förverkliga dem. Utbildningsdepartementet skriver: ”Det måste finnas rimliga materiella och 
personella förutsättningar. Resultatet måste följas och värderas och eleverna ges tillfälle till 
reflektion.” (s.15)  
 
Skolverket (2005) har utifrån grundskoleförordningen tagit fram ett material om hur man bör 
arbeta med individuella utvecklingsplaner. I de allmänna råd som Skolverket ger står det att 
den individuella utvecklingsplanen ska dokumentera elevens utveckling och lärande och det 
ska göras med ett gemensamt och sakligt språk. Skolverket nämner även att utveckling och 
lärande sker genom kommunikation och i samspel med andra människor. När den individuella 
utvecklingsplanen arbetas fram under utvecklingssamtalet ska elevens utveckling göras synlig 
i relation till läroplanens övergripande mål, mål att uppnå och mål att sträva mot, samt mot de 
olika ämnenas kursplaner. Arbetet med individuella utvecklingsplan-arbetet ger även skolan 
en chans att se vilka behov som finns för utveckling på grupp-, ämnes- och skolnivå. Den 
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individuella utvecklingsplanen ska enligt Skolverket utgå från elevers förmågor, intressen och 
starka sidor, den ska även uttrycka positiva förväntningar. Den individuella utvecklingsplanen 
ska dessutom innehålla kortsiktiga och långsiktiga mål för vad eleven ska uppnå samt bidra 
till att främja elevens självuppfattning och självtillit. Det ska även beskrivas vilka insatser 
som bör vidtas för att eleven ska utvecklas mot de uppsatta målen. 
 
De problem Myndigheten för skolutveckling (2004) har funnit när det gäller individuell 
planering och dokumentation är att det kan fokuseras för mycket på det individuella lärandet 
och gruppens betydelse för lärande glöms bort samt att det i dokumentationen finns en risk att 
det fokuseras på elevens brister istället för möjligheter. När den egentliga tanken är att 
dokumentationen ska vara framåtsträvande och ska leda till större självförtroende och tilltro 
till det egna lärandet hos eleverna. En annan risk som Myndigheten för skolutveckling nämner 
är att läroplanernas och kursplanernas strävansmål ofta får lämna plats för uppnåendemålen. 
För att få en bättre struktur föreslår man att dela in de individuella utvecklingsplanerna i: 
personlig utveckling, social utveckling, demokratisk utveckling och kunskapsutveckling. 
Utbildningsdepartementet (2001) skriver att målet med de individuella utvecklingsplanerna är 
att fokus ska riktas mot mål att sträva mot. Utbildningsdepartementet menar även att skolorna 
bör i större utsträckning fokusera på hela lärandemiljön för att förstå individers hela situation 
och på så sätt vidta rätt åtgärder. Dessutom säger såväl Utbildningsdepartementet som 
Myndigheten för skolutveckling (2004) att kunskapsutveckling och social utveckling är 
viktiga delar av den individuella utvecklingsplanen. Då utveckling, enligt Vygotsky (Säljö 
2000), sker i samspel med andra människor så blir social utveckling extra viktigt.    
 
Individuell planering och dokumentation kan främja skolors kvalitetsarbete, menar 
Myndigheten för skolutveckling (2004), då de bidrar till att synliggöra arbetet från 
klassrumsnivå till skolnivå. Individuell planering och dokumentation kan även främja 
kvalitetsarbete på skolor genom att individuell planering förutsätter att lärare samarbetar med 
andra lärare. Det kan även innebära att lärare diskuterar hur de kan utveckla arbetssätten i 
skolan samt ha betydelse för elevers åtgärdsprogram. Myndigheten för skolutveckling skriver 
att mål i åtgärdsprogram kan anpassas till den individuella planeringen och dokumentationen.  
 

Dokumentationen har stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd, menar flera skolor. Den 
synliggör elevens kunskaper och det är lättare att identifiera brister. Den leder också till att 
lärarna ser flera delar i elevens lärande och flera skolor framhåller detta som positivt för 
eleverna. En skola menar att man genom dokumentationen har gjort bättre analyser och det har 
påverkat stödet till eleven. En bra dokumentation underlättar resursfördelningen inom skolan. (s. 
28)  

 
Den expertgrupp som tagit fram Utbildningsdepartementets (2001) rapport menar att om en 
elev har både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram så bör dessa samordnas. 
Inget av dessa dokument ska enbart beakta individen utan måste även beakta de processer 
som individen befinner sig i på grupp- och skolnivå. Enligt Utbildningsdepartementet handlar 
de individuella utvecklingsplanerna ytterst om respekt för individers olikheter och att alla ska 
få möjligheten att få en skolgång som är positiv och stimulerande.  
 
Sammanfattningsvis ska de individuella utvecklingsplanerna främst utgå från läroplanernas 
mål att sträva mot och inte enbart mål att uppnå. Det får heller inte glömmas bort gruppens 
betydelse för utveckling i förmån för det individuella. Man måste beakta var individen 
befinner sig på grupp- och skolnivå. För att få en bra helhetsbild så kan man i de individuella 
utvecklingsplanerna använda sig av personlig utveckling, social utveckling, demokratisk 
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utveckling och kunskapsutveckling. Det framkommer även att om en elev har ett 
åtgärdsprogram så bör det samordnas med den individuella utvecklingsplanen.  
 

4.5 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Bronfenbrenner (1979) nämner olika nivåer i ett system som kan påverka till exempel en 
elevs utveckling och lärande. Bronfenbrenner delar in systemet i fyra olika nivåer, utöver 
individnivå: mikro, meso, exo och makro. Mikro är det som är närmast eleven och har 
betydelse för det som sker i elevens närmiljö, hit hör elevens mentor . Meso har betydelse för 
olika relationer som rör eleven till exempel skola-hem, olika lärare i olika ämnen. Exo kan ses 
som en konsultation till närmiljön, behöver eleven habilitering, resurspedagog och så vidare. 
Den sista makronivån, rör styrdokument som läroplaner och skollag, men även värdegrund 
och samhälliga värderingar. 
 
När det gäller mikronivå menar Bronfenbrenner att det är viktigt att inte glömma bort att 
miljöer inte är linjära utan att de ingår i ett system och därför bör man inte bara se till eleven 
utan en analys måste ske i vad Bronfenbrenner kallar ett två-persons system, för att utveckling 
ska ske måste det ske i elevens egen takt.  
 
Bronfenbrenner har definierat mesosystemet som en serie av relationer mellan två eller flera 
miljöer där eleven som är under utveckling är en aktiv deltagare. Bronfenbrenner nämner 
även olika vägar för att länka samman hem och skola i ett mesosystem. Han kallar dem:  

1. Multisetting paticipation, vilken är den vanligaste. Det är när en person är i befinner 
sig i olika miljöer, till exempel en elev som är både i skolan och hemma. Det blir ett 
mesosystem så fort eleven kommer till en ny miljö.  

2. Indirect linkage. Det sker när en person inte aktivt besöker två platser, kontakt skapas 
då genom en tredje person som sammanlänkar de båda platserna. 

3. Intersetting communications, vilket innebär att meddelanden skickas mellan skolan 
och hemmet. Det kan ske ansikte mot ansikte, via telefon eller via andra meddelanden. 
Det kan hända att kommunikationen enbart kommer från ett håll, skolan eller hemmet. 

4. Intersetting knowledge, sker när kunskap sker från den ena parten om den andra. 
 
Potentialen för utveckling inom ett mesosystem förhöjs om det existerar indirekta länkar 
mellan miljöer som uppmuntrar till gemensam tillit, positiv inriktning, målmedvetenhet och 
en maktbalans som gynnar eleven som genomgår utveckling.  
 
Ett exosystem enligt Bronfenbrenner är när eleven inte är en aktiv deltagare, men där 
händelser sker som påverkar eller påverkas av eleven.  
 
Dessa nivåer är enligt Bronfenbrenner hoplänkade och är viktiga för varandra. Han skriver: 
 

The principle of interconnectedness is seen as applying not only within settings 
but with equal force and consequence to linkages between settings, both those in 
which the developing person actually participates and those that he may never 
enter but in which events occur that effect what happens in the person’s 
immediate environment. (s. 7)   

5. Metod 
Enligt Creswell (1998) är en fallstudie en studie som undersöker ett avgränsat system. 
Denscombe (2000) menar att det som utmärker en fallstudien är att den riktar in sig på en 
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enda undersökningsenhet, men att det i vissa fall kan handla om två eller fler 
undersökningsenheter. Eftersom jag har valt att undersöka åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner anser jag att min studie liknar en fallstudie då det är ett avgränsat system 
samt genom att jag riktat in mig på två enheter. Denscombe fortsätter med att förklara att en 
fallstudie studerar saker i detalj, vilket jag tänkt göra i den här studien. En annan sak som 
Denscombe menar är tydligt i en fallstudie är att det fall som studeras redan existerar och inte 
som vid experiment där studien är iscensatt. Då min studie liknar en fallstudie blir min 
underökning av kvalitativ karaktär. Med fokus på en dokumentanalys kompletterar jag den 
kvalitativa dokumentanalysen med intervjuer. När man använder sig av en fallstudie är det 
vanligt att man använder sig av flera källor och flera metoder. (Denscombe) Anledningen till 
varför jag inte valt att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter är för att jag 
med hjälp av en kvalitativ dokumentanalys bättre kan fånga de två dokumentens egentliga 
karaktärer på ett annat sätt än om jag använt enkäter.   
 

5.1 Urval och etiska aspekter 
Jag har i studien använt mig av fyra elevers åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner för elever på grundskolans senare år. Det blir totalt åtta dokument, fyra 
åtgärdsprogram och fyra individuella utvecklingsplaner. Urvalet av vilka elevers dokument 
som granskas i min undersökning har jag själv inte gjort. Jag fick ett antal dokument ifrån den 
lärare som är ansvarig för skrivandet av åtgärdsprogram på den skola som jag har haft min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. På det sättet vet jag inte vilka elever som hör till 
de olika dokumenten och det går då i linje med vad de forskningsetiska principerna (1990) 
säger om hantering av personuppgifter och PuL, personuppgiftslagen. Lagen går ut på att 
skydda enskilda personers integritet. De elever och dess målsman som väljs ut till 
undersökningen kommer även att få ge sitt samtycke om att vara delaktiga i min 
undersökning. Det har gått hem ett missivbrev till alla elever och deras målsman där de har 
fått möjligheten att avstå från medverkan. (se bilaga 1) Missivbreven har delats ut av den 
lärare som har ansvar för åtgärdsprogrammen på skolan. Även det är ett krav från 
forskningsetiska principer. I missivbrevet fick eleverna och dess målsman även information 
om att dokumenten enbart kommer att användas i min undersökning och inte till något annat, 
allt enligt de forskningsetiska principerna. 
 
Studien har dessutom kompletterats med intervjuer. Jag har intervjuat två speciallärare och två 
mentorer som på något vis har varit delaktiga i skrivandet av antingen något åtgärdsprogram 
eller individuell utvecklingsplan som jag studerat i undersökningen. Speciallärarna har 
utarbetat åtgärdsprogrammen och mentorerna de individuella utvecklingsplanerna. Urvalet 
begränsades av att jag redan fått dokument och jag ville att personer som varit med och skrivit 
de dokumenten var de som besvarade mina frågor. 

5.2 Dokumentanalys 
Studien är en innehållsanalys av åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna 
enligt den modell som Denscombe (2000) beskriver. Modellen går ut på att man väljer ett 
textavsnitt, i mitt fall hela dokumenten då de inte innehåller så mycket text, som man sedan 
bryter ner i mindre enheter. Enheterna kan, enligt Denscombe, bestå av samtliga ord, hela 
meningar, hela stycken eller rubriker. Därefter utarbetar jag relevanta kategorier för analysen. 
Dessa kategorier utgår från mina frågeställningar och kommer därför att beröra innehåll och 
insatser. När man gör en innehållsanalys enligt Denscombes modell så avslöjas vad som 
framställs som relevant genom att mäta innehållet, om det finns några prioriteringar i 
dokumenten genom att se hur ofta och/eller i vilken ordning de kommer, om det finns några 
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värderingar i dokumenten genom positiva och negativa åsikter och om idéer i dokumenten 
hänger samman .    
 

5.3 Intervju 
Jag har i min studie valt att intervjua speciallärare och mentorer. Min motivering till varför 
jag valt att intervjua just dem är det som Denscombe (2000, s. 133) nämner som ”Data 
baserad på privilegierad information.” Vilket innebär att de personer som intervjuats har en 
speciell position, i mitt fall de personer som skriver dokumentation, vilket gör att de är de 
personer som kan ge bäst ”valuta för pengarna”. De intervjuer som genomförts har varit det 
som Denscombe kallar semistrukturerade. Jag har haft färdiga frågor (se bilaga 2) som 
speciallärarna och mentorerna fått besvara. Denscombe beskriver semistrukturerade intervjuer 
så här: ”/…/ att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne 
som intervjuaren tar upp. Svaren blir öppna och betoningen ligger på den intervjuade som 
utvecklar sina synpunkter.” (s. 135)  
 
Intervjuerna ägde rum på den skolan som speciallärarna och mentorerna har som arbetsplats. 
De fick själva välja lokal för intervjuerna. Alla intervjuade valde ett avskiljt rum för att slippa 
bli störda, något som även Denscombe anser viktigt. För att komma ihåg intervjuerna använde 
jag mig av bandupptagning, vilket är en metod som Denscombe föreslår. Nackdelen med att 
endast använda bandupptagning är att man endast fångar det talade ordet och inte andra 
viktiga aspekter som till exempel kroppsspråk. Men fördelen är att man får en fullständig 
dokumentation om det som sägs under intervjun. 
 
Frågorna (se bilaga 2) till specialpedagogerna/lärarna är tänkta att ge en så bred bild som 
möjligt av hur de arbetar fram åtgärdsprogram och vilka insatser som är vanliga. Jag har velat 
fånga vad det är som bestämmer varför ett åtgärdsprogram ser ut som det gör och vilka 
förutsättningar specialpedagogerna/lärarna har haft när de skrivit dokumenten. Frågorna (se 
bilaga 2) till mentorerna är upplagda på ungefär samma sätt, förutom att jag dessutom frågar 
om de har fått någon utbildning när det gäller individuella utvecklingsplaner, vilket borde ha 
relevans för hur dokumenten skrivs, då det är mentorerna som skriver individuella 
utvecklingsplaner, och även hur innehållet ser ut i dokumenten. Intervjuerna återfinns i sin 
helhet i bilaga 3. 
 

5.4 Tillförlitlighet och validitet 
Det är viktigt att forskning är tillförlitlig, vilket innebär att ett resultat inte får vara beroende 
av vilket mätinstrument som används. Om en studie har hög tillförlitlighet så ger 
mätinstrumenten samma information gång efter gång. (Denscombe, 2000) Jag anser att min 
dokumentanalys har hög tillförlitlighet då de dokument som ingår i studien är något 
nedskrivet och inte kommer att ändras över tid. Däremot så är tillförlitligheten i intervjuerna 
inte lika hög. Även om man skulle använda exakt samma frågor till exakt samma personer så 
kan det ha skett en förändring hos personerna som intervjuats. 
 
Validitet handlar, enligt Denscombe, ”om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna 
för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.” (s. 283) Jag anser att studien även har 
en god validitet, just för att jag valt att göra en dokumentstudie. Dokumenten är en verklighet 
som inte ändras. Dock så kan dokument för samma elev ändras över tid då det skrivs nya, men 
de dokument som analyserats i min studie är som de är. 
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6 Resultat 
I kapitlet redovisas hur innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner för fyra 
elever ser ut och sedan följer en djupare redovisning av insatserna i de två typerna av 
elevernas dokument. 

6.1 Innehåll i åtgärdsprogram  

6.1.1 Elev A 
I nulägesbeskrivningen1 för elev A står det att eleven har svårt att strukturera sitt arbete. Det 
framkommer även att det är svårt att veta om eleven är på rätt väg. Eleven är även ”biten av 
latmasken”. Målen för eleven är att hitta strategier för att få struktur, att nå fram till målet i tid 
och förstå det samt att göra sig av med latmasken. De metoder som är nedskrivna för att nå 
målen är att eleven ska använda sig av en kalender. Elevens mentor ska ibland fråga för att se 
om eleven förstår. Mentorn ska även maila till elevens mamma om vad som händer. Eleven 
ska dessutom få kontinuerlig respons i alla ämnen. Eleven ska göra en del av jobbet hemma 
med sin alfasmart. Slutligen ska eleven använda tiden ordentligt och tänka på mammans 
belöning. Det finns en tid bokad för uppföljning på åtgärdsprogrammet. Dokumentet är 
underskrivet av elev, förälder och mentor. Med under skrivandet av dokumentet fanns även en 
speciallärare. 
 
Nuläge   Mål  Metoder  Uppföljning 
 
… har svårt att  Att hitta strategier Använd kalender-  Torsdag 
strukturera skol- för att få struktur. mentor frågar ibland den 29 mars  
arbetet.    och ser om eleven  2007  
    förstår. Mentor mailar kl. 14.30 
    till mamman om vad  
    som händer, prov osv.  
 
Svårt att veta om … Att nå fram till målet Kontinuerlig respons 
är på rätt väg. i tid och förstå det. i alla ämnen. 
 
Biten av latmasken Gör dig av med lat-  Använd tiden. 
  masken.  Tänk på belöningen (mammas) 
 
    Gör en del jobb hemma (alfa smarten) 
  

6.1.2 Elev B   
Nulägesbeskrivningen för eleven beskriver att eleven har kunskapsluckor i matematik och att 
eleven inte tror att han kan matematik. Målen är att eleven ska nå målen i år 9 och att han ska 
få bättre självförtroende. Metoddelen är indelad i ett veckoschema. På måndagar ska eleven få 
stöd i grupp och kärnämnesförstärkning, vilken vuxen/lärare som är ansvarig för vad finns 
också med. På tisdagar får eleven enskilt stöd av specialpedagogen. Onsdagar har eleven 
kärnämnesförstärkning (med en annan lärare än på måndagen). Eleven har även 
kärnämnesförstärkning på torsdagar med en tredje lärare och på fredagar får eleven enskilt 
stöd av specialpedagogen. Eleven ska repetera grunderna i matematik samt att han hemma ska 

                                                 
1 Nulägesbeskrivning är det som Björk-Åkesson & Granlund (2002) kallar för problemformulering. 
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träna på multiplikationstabellen, digital och tid. Eleven ska dessutom göra sina läxor. Tid för 
uppföljning finns bokat på dokumentet. Åtgärdsprogrammet är underskrivet av målsman, 
ämnesansvarig i matematik och specialpedagogen. Eleven själv var inte närvarande. 
 
Nuläge  Mål  Metoder  Uppföljning 
 
… har kunskapsluckor Att … når målen i  Månd. Stöd i grupp av… Fredag den 
i matematik.  år 9.  Kärnämnesförstärknings, 15 dec. 
    stöd av K.  kl. 8.00 
… Tror sig inte kunna  Att … får bättre Tisd. Enskilt stöd av S. 
matematik.  självförtroende. Onsd. Kärnämnesförstärkning, 
    stöd av L. 
    Torsd. Kärnämnesförstärkning, 
    stöd av Å. 
    Fred. Enskilt stöd av S. 
 
    Repetera grunderna i matematik 
 
    Hemma:  
    Multiplikationstabellen, 
    Digital, tid. Läxor i veckorna 
 
 

6.1.3 Elev C 
I nulägesbeskrivningen för elev C framkommer det att eleven har stora kunskapsluckor och att 
han behöver enskilt stöd på grund av att han har ett annat hemspråk än svenska. Målet är att 
inhämta de kunskaper som han saknar. De metoder som ska användas för att eleven ska kunna 
inhämta de kunskaper han saknar är att han ska få ett individuellt schema, han ska ha 
läxläsning i grupp och kärnämnesförstärkning. Elevens individuella schema finns med under 
metoddelen, där står dagar och tider för när han ska arbeta med svenska, engelska och 
matematik samt vilken lärare eleven ska ha. Det är bokat tid för uppföljning. 
Åtgärdsprogrammet är inte underskrivet av någon alls och eleven eller målsman var inte 
närvarande när dokumentet skrevs. Närvarande var en svensklärare, en speciallärare och 
specialpedagogen.  
 
Nuläge  Mål  Metoder  Uppföljning 
 
* Stora kunskapsluckor, * Inhämta de kunskaper * Individuellt schema torsd. 10/11- 
* Behöver enskilt stöd på    han saknar.  * Läxläsningsgruppen 05 kl. 13.45 
   grund av annat hemspråk.  * Kärnämnesförstärkning 
  
    Schema 
    Tis.  8.10- 9.10 Ma, ME 
    Ons. 9.30- 10.15 Sv, LM 
    Ons. 10.30- 11.30 Eng, LM 
    Fre.  8.00- 9.00 Eng, MB 
    Fre. 12.00- 12.50 Sv, ME 
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6.1.4 Elev D 
Dokumentet för elev D är ett åtgärdsprogram och en individuell utvecklingsplan i ett. 
Nulägesbeskrivningen beskriver att eleven har betygsvarningar i kärnämnena samt i SO. 
Eleven upplevs även som okoncentrerad, han tänker på annat och pratar för mycket med 
kompisar på lektionerna. Eleven arbetar bra på matematiklektionerna men när det är dags för 
prov så har han glömt. Eleven är nervös vid matematik och NO prov. Vid ett senare tillfälle 
(på samma dokument) står det att eleven inte har betyg i matematik, NO, SO och eventuellt 
inga betyg i engelska och slöjd. Eleven har ett mycket svagt G i svenska, dessutom saknar 
eleven betyg i idrott, han ska göra ett muntligt teoriprov i idrotten för att få betyg. Målen 
(samma mål vid de båda tillfällena) som eleven ska arbeta mot är att klara godkänt i alla 
ämnen. Eleven ska koncentrera sig på lektionerna, han ska lyssna och förstå. Eleven ska inte 
prata om ovidkommande saker på lektionstid. Eleven ska även minnas det han lärt sig och 
känna sig lugn vid prov. Det sista målet är att eleven ska förbättra sin läsförståelse och sitt 
ordförråd. Metoderna för att uppnå målen är kärnämnesförstärkning i svenska och engelska. 
Eleven ska få extra hjälp av en speciallärare i matematik samt extra material. Eleven ska 
arbeta hemma varje dag och mamman ska kolla så att han gör det. Ytterligare metoder är att 
eleven ska göra klart uppgifter i tid, lyssna aktivt, sitta kvar i klassrummet vid individuellt 
arbete, ställa frågor och läsa böcker hemma. Dessutom ska eleven arbeta med 
matematikövningar under jullovet för att ha ett test i januari. Uppföljning ska ske 
kontinuerligt med berörda lärare och ett nytt samtal är bokat. Det ska även förekomma 
mailkontakt mellan mentorn och mamman. Åtgärdsprogrammet/den individuella 
utvecklingsplanen är undertecknat av elev, mamma, speciallärare och mentor.    
 
Nuläge  Mål (kvarstår 14/12) Metoder  Uppföljning 
 
Betygsvarning vid  Att klara godkänt i alla  * Kärnämnesförstärkning Kontinuerlig  
mittterminskonf. i ämnen  i sv och eng.  med berörda 
ma, sv, eng, SO   * Extra hjälp av M i  lärare. 
    matte. Extra material 
Upplevs som  Koncentrera sig på  (häfte m. övningar) (hem   
Okoncentrerad, att han lek.  jobb) 
tänker på annat, pratar Lyssna och förstå * Jobba hemma en liten  Mamma  
för mkt med kompisar Inte prata om  stund varje dag. kollar 
på lektionstid  ovidkommande saker * Göra uppgifter i tid  
  på lek.tid.  * Lyssna aktivt 
Ma: Arbetar bra på    * Sitta kvar i klass- Nytt samtal 
Lektionerna men vid Att minnas det han lärt  rummet vid individuellt     i skolan före  
prov har han glömt. sig.  arbete.  jul. 
Nervös vid ma och no Känna sig lugn vid prov. * FRÅGA!  14/12 
prov      samtal i feb. 
 
14/12  Förbättra läsförståelse * Läsa böcker hemma Mamma  
Ej betyg i ma, no, so och ordförråd   kollar   
ev. Ej I eng, sl     14/12:  
Mkt svagt G i sv      E-mail 
Id: ej G, teori ska göras   *Ma: Arbeta enl.                kontakt 
muntlig 15/12   instruktioner under M-A 
    jullovet. 
    * Ma: Inlämning efter 
    lovet. Ma- test i januari. (M) 

 20



  

6.2 Sammanfattning av Insatser  

6.2.1 Elev A 
Insatserna i elev A:s åtgärdsprogram är att eleven ska använda sig av en kalender. Elevens 
mentor ska ibland fråga för att se om eleven förstår, mentorn ska även maila elevens mamma 
om vad som händer i skolan, prov och liknande. Dessutom ska eleven få kontinuerlig respons 
i alla ämnen. Eleven ska använda tiden och tänka på mammans belöning, samt göra en del 
jobb hemma och ta hjälp av alfa smarten.  
 

 

Kontinu
erlig 

respons

Mamma MentorAlfa 
smarten

Arbeta 
hemma

Tänka 
på 

belöning 

Använda 
tiden 

Förstå 

Miljö Individ 

Insatser 

 

6.2.2 Elev B 
Insatserna i elev B:s åtgärdsprogram består första av ett individuellt schema, där det står vad 
eleven ska göra varje dag och med vilken lärare eller specialpedagog. Det handlar om att 
eleven ska få enskilt stöd, stöd i grupp och kärnämnesförstärkning. Dessutom ska eleven 
repetera grunderna i matematik och jobba en del hemma med bland annat 
multiplikationstabellen och andra läxor. 
 

Enskilt stödArbeta 
hemma 

Repetera Kärnämnes-
förstärkning

Stöd i grupp 

Miljö Individ 

Insatser 
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6.2.3 Elev C 
Elev C:s insatser i åtgärdsprogrammet består av ett individuellt schema, där det framgår vilket 
ämne, vilken dag och med vilken lärare eleven ska arbeta. Andra insatser är läxläsningsgrupp 
och kärnämnesförstärkning. 
 

Kärnämnesförstär
kning 

LäxläsningsgruppIndividuellt 
schema 

MiljöIndivid 

Insatser 

 

 

6.2.4 Elev D 
Insatserna i elev D:s åtgärdsprogram är att eleven ska få kärnämnesförstärkning i svenska och 
engelska. Eleven ska få extra hjälp av en speciallärare i matematik där eleven ska få ett extra 
material. Eleven ska även arbeta hemma en liten stund varje dag och göra uppgifter i tid. 
Dessutom ska eleven lyssna aktivt, fråga, sitta kvar i klassrummet vid individuellt arbete och 
läsa böcker hemma. Till sist ska eleven arbeta med matematik uppgifter under jullovet. 
 

Special
-lärar 
hjälp 

Kärn-
ämnes-
förstärk

ning 

Arbeta 
med 
MA-

uppgift
er 

Läsa 
böcker

Sitta 
kvar i 

klassru
mmet 

Fråga Lyssna 
aktivt 

Göra 
uppgift
er i tid 

Arbeta 
hemma 

Miljö Individ 

Insatser 

 

 22



6.3 Innehåll i individuella utvecklingsplaner  

6.3.1 Elev A 
Nuläget i elev A:s individuella utvecklingsplan lyder: läser för lite texter i svenska och skriver 
korta texter med ojämnt innehåll. Målen i utvecklingsplanen är att eleven ska läsa och förstå 
texter bättre och att eleven ska kunna skriva längre texter med bra innehåll samt med bra 
stavning, en av texterna som eleven ska kunna skriva är bokrecension. Metoderna för att 
eleven ska uppnå målen är att han ska läsa korta avsnitt och berätta innehållet för hans 
mamma. För övrigt så ska eleven lämna in arbeten för respons i god tid, han ska kontrollera 
stavning och gärna använda stavningsprogram. Uppföljningen är nästa utvecklingssamtal. 
Den individuella utvecklingsplanen är undertecknad av elev, målsman och mentor. 
 
Nuläge  Mål  Metoder  Uppföljning 
 
Läser för lite texter Läsa och förstå texter Läser korta avsnitt t.ex. Utvecklings- 
i svenska.  bättre.  två sidor, berätta innehåll samtal ht 06 
    för mamma. 
  
Skriver korta texter med  Kunna skriva längre  Lämna in för respons i  
ojämt innehåll. texter med bra innehåll.  god tid. 
  Och med bra stavning.  Kontrollera stavning. 
  (Inklusive bokrecension) Använd stavningsprogrammet. 
 
 

6.3.2 Elev B 
Nuläget i elev B:s utvecklingsplan beskriver att det är mer allvar i åttan än i sjuan, att det är 
mer att stå i och att eleven sköter sig mer. Det står att eleven har blivit mognare och mer 
vuxen. Eleven själv tycker att det är kul att lära. Eleven är en stabil G just nu. Målen i 
utvecklingsplanen är att eleven ska nå väl godkänt (VG) i något ämne, eleven visar ofta 
kvalitéer som är VG. Eleven behöver även ge sig själv mer tid för arbeten, i alla fall när det 
gäller hemarbete. Metoderna som eleven och lärare ska använda sig av är att eleven ska 
”bolla” lite arbeten mot lärare. Eleven ska även försöka planera sina hemarbeten bättre och att 
eleven ska använda VG kvalitéer som stöd vid uppgiftsgörande. Lärarna ska ge eleven fler 
exempel på de olika betygsnivåerna. Uppföljning ska ske vårterminen -07. Den individuella 
utvecklingsplanen är undertecknad av elev, målsman och mentor 
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Nuläge  Mål  Metoder  Uppföljning 
 
7 till 8:an är att allt blir  … ska nå VG i något  * … ”bollar” lite arbeten  VT 07 
mer allvar. Mer att stå ämne.  mot M+P. 
i, sköta sig mer.….  
  … visar ofta de kvalitéer * … försöker planera  
… har mognat, blivit  som är VG.  hemarbeten lite mer. 
vuxnare. 
  … ger sig själv mer tid * … använder VG  
… tycker själv att det  för arbetena i alla fall  kvalitéerna som stöd 
är kul att lära. hemarbetena  vid uppgiftsgörande. 
 
… är stabil G just nu.   * Lärarna ger fler exempel 
    på de olika nivåerna. 
 
 

6.3.3 Elev C 
Den individuella utvecklingsplanen för elev C inleds med en nulägesbeskrivning. Eleven når 
inte målen i matematik, eleven saknar en ordbank i engelska och når inte målen i ämnet. 
Eleven tycker att många saker i undervisningen är jobbiga, det är svårt att förstå. Målen för 
eleven är att han ska nå målen och att han ska hänga med i undervisningen. Metoderna för att 
nå målen i matematik är att eleven ska få extra speciallärarhjälp, eleven ska närvara när 
läxläsningsgruppen träffas på måndagar och eleven ska vara koncentrerad under lektionerna. 
Metoderna för engelskan är att eleven regelbundet ska få glosor av läraren och kontinuerligt 
göra alla läxor. För att det ska bli lättare för eleven under lektionerna ska eleven lägga ifrån 
sig penna och papper och koncentrera sig till sist ska eleven fråga om hjälp. Ett nytt datum för 
uppföljning finns. Den individuella utvecklingsplanen är undertecknad av elev, målsman och 
mentor. 
 
Nuläge  Mål  Metoder  Uppföljning 
 
Ma: Når inte målen i  Nå målen.  Extra spec.hjälp. Nytt möte  
ämnet.    Läxläsningsgruppen, må. slutet april. 
    Vara koncentrerad under  
    lektionerna. 
 
Eng: Saknar en ordbank. Nå godkänt i åk 9. Få regelbundna glosor 
Når inte målen i ämnet,   av lärare. 
    Göra alla läxor kontinuerligt 
 
För tillfället tycker … Hänga med i under-  Lägga ifrån sig penna och 
att många saker i  visningen.  blocket och koncentrera sig. 
undervisningen är    Fråga om hjälp. 
Jobbiga. Svårt att förstå. 
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6.3.4 Elev D    
Då elev D:s åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan är samma dokument, se punkt 
6.1.4. 
 

6.4 Sammanfattning av Insatser 

6.4.1 Elev A 
Insatserna i elev A:s individuella utvecklingsplan består av att eleven ska läsa korta avsnitt, 
till exempel två sidor och berätta innehållet för mamman. Eleven ska även lämna in arbeten 
för respons i god tid och kontrollera stavning samt använda ett stavningsprogram. 
 

 

ResponsMamman Använda 
stavnings
-program

Kolla 
stavning

Lämna in 
arbeten 

Berätta Läsa 

Miljö Individ 

Insatser 

6.4.2 Elev B 
Insatserna i elev B:s individuella utvecklingsplan är att eleven ska bolla lite arbeten mot några 
lärare. Eleven ska försöka planera sitt arbete lite mer och använda sig av VG kvalitéerna som 
stöd vid uppgiftsgörande. Till sist ska lärarna ge eleven fler exempel på olika nivåer. 
 

Lärarna Använda VG 
kriterier vid 

uppgiftsgörande 

Planera Bolla idéer 

Miljö Individ 

Insatser 
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6.4.3 Elev C 
Insatserna i elev C:s individuella utvecklingsplan är att eleven ska få extra speciallärarhjälp. 
Eleven ska gå på läxläsningsgrupp och vara koncentrerad under lektionerna. Eleven ska även 
få regelbundna glosor av lärare och göra alla läxor kontinuerligt. Samt att eleven ska lägga 
ifrån sig penna och block och koncentrera sig och fråga om hjälp. 
 

 

Lärare Läx-
läsnings-

grupp 

Special-
lärarhjälp

Fråga om
hjälp 

Lägga 
ifrån sig 
penna 

Göra 
läxor 

Vara 
koncent-

rerad 

Miljö Individ 

Insatser

 

6.4.4. Elev D 
Insatserna i elev D:s individuella utvecklingsplan är att eleven ska få kärnämnesförstärkning i 
svenska och engelska. Eleven ska få extra hjälp av en speciallärare i matematik där eleven ska 
få ett extra material. Eleven ska även arbeta hemma en liten stund varje dag och göra 
uppgifter i tid. Dessutom ska eleven lyssna aktivt, fråga, sitta kvar i klassrummet vid 
individuellt arbete och läsa böcker hemma. Till sist ska eleven arbeta med matematik 
uppgifter under jullovet. 
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6.5 Påverkningsfaktorer 
I intervjuerna med olika lärare har det framkommit vad som kan påverka de olika 
dokumenten. Speciallärarna har skrivit åtgärdsprogrammen och har därför kunnat ge en bild 
av olika påverkningsfaktorer för de dokumenten. Mentorerna är de som skrivit de individuella 
utvecklingsplanerna och har på så vis kunnat ge en bild om vad som påverkar den typen av 
dokumentationen. 

6.5.1 Insatser i åtgärdsprogram  
Det som tydligast framkom i intervjuerna med två speciallärare är att lokalerna är det som i 
största grad hindrar de dokumenterade insatserna från att involvera miljön. Stora klasser och 
ont om utrymme var anledningen till varför det är vanligast att insatserna är individuella. En 
av lärarna ansåg att det var svårt att göra förändringar i miljön då vissa lärare inte vill vara 
involverade och istället rycker på axlarna. Speciallärare A beskriv situationen så här: 
 

– Alltså, tyvärr så blir det nog individuella insatser för att jag har den uppfattningen att man 
kanske inte riktigt bryr sig. Att står man då som NO-lärare, så rycker man på axlarna och vad då, 
ska någon annan ha mer raster än någon annan, varför då? Vadå, måste jag ändra på någonting 
för att han ska ha det bättre och så blir det bättre på en del lektioner för att de lärarna är 
uppmärksamma på det här, medan andra då, jaha vadå och så rycker man på axlarna. Så det är 
svårt att få det att fungera överallt, för att man inte har alla med på samma tåg. 

 
Medan speciallärare B beskrev det så här: 
 

– Vi skulle vilja göra det, men vi har så jättestora klasser, vi har så dåligt med utrymme så att 
vad jag har tillgå är mitt lilla rum och där kan man inte sitta så många. Ibland försöker vi ju att 
göra grupper, men vi har ingenstans att vara. Det är jättesvårt på den här skolan. Vi skulle vilja 
kunna göra lite mer uppdelningar men det brister på lokalerna. 

 
Båda speciallärarna säger att valet av insatser beror på vilken problematik eleven har, men att 
det blir mycket individuellt, jobba hemma, individuellt schema, olika hjälpmedel eller 
stödinsats av speciallärare.  
 
Det finns inte så många olika kompetenser som speciallärarna eller de andra lärarna kan 
använda sig av för att underlätta valet och utförandet av insatser. På skolan finns det fyra 
personer med specialpedagogisk utbildning, tre speciallärare och en specialpedagog. För 
övrigt så är det enda som finns att lärarna kan få stöd och handledning från Stödcenter, där det 
finns logoped, specialpedagog och psykolog. En av mentorerna påpekade även att det är 
väldigt svårt att få en assistent till elever som behöver det. Den ena specialläraren saknar en 
kurator på skolan. Speciallärare A nämner att periodvis har de många elever som behöver 
mycket stöd och då får de snarare lite för att det inte finns kompetens och resurser. 
 
Båda specialpedagogerna berättar att de har uppföljning på åtgärdsprogram ofta, samt att de 
ofta har kontakt med föräldrar till elever med åtgärdsprogram. Den ena specialläraren nämner 
att de skriver korta mål för att man ska hinna stämma av.  
 

6.5.2 Insatser i individuella utvecklingsplaner  
Det som mentorerna anser viktigt i en individuell utvecklingsplan är att den är till för eleven, 
att den är förståelig och hanterbar. Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett 
arbetsredskap för eleven och då måste eleven förstå vad den handlar om för att kunna använda 
och hantera den. Det är även viktigt att eleven får veta sina styrkor och svagheter samt att den 
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inte bara ska fokusera på ämnesdelen utan även involvera det sociala. Mentor C uttryckte sig 
så här: 
 

– Ja, det absolut viktigaste är att den är för eleven, förståelig och hanterbar. Att den är ett 
arbetsredskap då för eleven i dess utveckling, progression. Så kan man uttrycka det. Alltså att 
det är ju ett arbetsredskap för eleven. Så då måste ju eleven förstå vad den handlar om och de 
måste kunna använda den och hantera den. Det ställer ju ganska stora krav på det som skrivs i en 
individuell utvecklingsplan är någonting som är kommunicerat och i ett sammanhang som 
eleven begriper, enkelt uttryckt. 

 
Mentor C säger att den vanligaste insatsen som används i de individuella utvecklingsplaner 
som skrivs har dialog som det främsta metodiska grepp, det handlar om dialog mellan elev 
och lärare men även mellan elev och föräldrar. Mentor D säger att valet av insatser beror på 
vilken elev det handlar om, men att det är lättare att skriva en individuell utvecklingsplan för 
elever som även har ett åtgärdsprogram.  
 
Det skiljer sig något mellan de två mentorerna när det gäller deras syn på vilka kompetenser 
de har att tillgå. Mentor C ser sina kolleger i arbetslaget som den största kompetensen när det 
gäller att nå mål och involvera insatser för elever. Medan mentor D saknar mer 
specialpedagogisk kompetens på skolan. Mentor D beskriver vilka problem det blir för vissa 
elever för att det finns så få instanser som lärare och elever kan vända sig till. Dessutom 
upplever mentor D att lokalerna på skolan är en kompetens som brister, då det finns så få att 
tillgå. De kompetenser som finns är i alla fall de få med specialpedagogisk utbildning samt 
andra lärare som kan hjälpa till. 
 
Det skiljer sig även mellan mentorerna när det gäller om de har fått någon utbildning för att 
arbeta med individuella utvecklingsplaner. Mentor C säger att de inte fått någon utbildning, 
medan mentor D berättar att de just nu håller på att lära sig hur man ska arbeta med 
åtgärdsplanering och individuella utvecklingsplaner. De ska lära sig att arbeta med levande 
dokument och inte ett papper i en pärm. Mentor D sa så här: 
 

– Vad vi gör just nu är att vi försöker lära oss hur vi ska skriva åtgärdsplanering och efterfölja 
dom pratar vi mycket om, att det inte bara ska vara ett papper i en pärm utan att det ska vara ett 
levande dokument som vi ska använda. Det ska finnas tydliga mål för eleven som han/hon ska 
veta att det här ska jag fixa och så här gör jag på vägen. I vissa fall skriver vi nästan kontrakt 
med elev och föräldrar när vi sitter på utvecklingssamtal, att man förbinder sig att klara det här. 
Man måste försöka få ner det på papper och förenkla. Vi har även , det är en skola som har 
utformat en viss modell, vi har vart på föreläsningar och sådant med själva materialet och vi 
använder det när vi har våra utvecklingssamtal. Det är ett bra diskussionsunderlag som är lätt för 
eleverna att förstå. 

 
 

7. Analys och jämförelser 
I detta kapitel redogörs för en analys av de båda dokumentens innehåll. Det redogörs även en 
jämförelse mellan elevernas åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, med fokus på 
hur elevers lärande och utveckling optimeras.        

7.1 Elev A  
I nulägesbeskrivningen står det att eleven har svårt att strukturera sitt skolarbete och att det är 
svårt att veta om eleven är på rätt väg. Eleven är även ”biten av latmasken”. Simoensson & 
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Rosenthal (2001) anser att det är viktigt att man i detalj beskriver en elevs begränsningar, 
vilket inte stämmer överens med hur elev A:s nulägesbeskrivning är. Vad menar de egentligen 
med att eleven är biten av latmasken? Målen som elev A ska uppnå är att hitta strategier för 
att få struktur, att nå fram till målet i tid och förstå det samt göra sig av med latmasken. Enligt 
Björk-Åkesson & Granlund (2002) så ska målen formuleras så att de berättar vad eleven gör 
när han/hon har uppnått dem. Målformuleringarna i elev A:s åtgärdsprogram är lite vaga och 
berättar inte vad eleven ska uppnå. Även Skolverket (2001) anser att målen måste vara precisa 
och verkligen beskriva vad eleven ska uppnå, samt att målen är relaterade till de mål som 
finns i läroplaner och kursplaner. Vilket även det är något som saknas i elev A:s 
åtgärdsprogram. Björk-Åkesson & Granlund (2002) anser även att det är viktigt att det finns 
en tidsram för när målen ska uppnås och att målen kan uppnås under den tiden. I elev A:s 
åtgärdsprogram är den enda tidsangivelsen när nästa uppföljningsmöte ska vara. Det nämns 
inte när målen ska vara uppnådda. Grundskoleförordningen skriver att elever och 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att närvara vid utformandet av åtgärdsprogram, vilket de 
har gjorts i elev A:s dokument. Dokumentet är skrivet tillsammans med elev, förälder, mentor 
och speciallärare. 
 
De insatser som framkommer i elev A:s åtgärdsprogram är att eleven ska använda kalender, 
att mentorn ska fråga så att eleven förstår och att mentorn meddelar mamman om prov och 
liknande. Eleven ska få kontinuerlig respons i alla ämnen samt mammans belöning och alfa 
smarten. Insatserna kan beskrivas på olika nivåer enligt Bronfenbrenners (1979) modell. 
Insatserna är på individnivå (kalendern) och mikronivå (mentorns del, mamman, responsen). 
Skolverket (2001) anser att insatser bör finnas på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Insatserna i elev A:s åtgärdsprogram finns inom individ- och gruppnivå, dock inte på 
organisationsnivå. Björk-Åkesson & Granlund (2002) anser att de metoder som används inte 
ska kräva någon förberedelsetid och kunna användas i många situationer och utföras av olika 
personer. Vissa insatser i elev A:s dokument kräver lite förberedelsetid, till exempel att eleven 
ska använda kalendern, medan lärarnas responsgivande kanske kräver lite mer. Men 
insatserna kan utföras av många olika personer då alla lärare ska ge kontinuerlig respons.  
 
Under nuläge i den individuella utvecklingsplanen står det att eleven läser för lite texter i 
svenska och att eleven skriver korta texter med ojämnt innehåll. Skolverket (2005) menar att 
den individuella utvecklingsplanen ska utgå ifrån elevens intressen och elevens starka sidor. I 
elev A:s dokument framgår snarare elevens svårigheter än elevens starka sidor. Trots att 
eleven även har ett åtgärdsprogram så nämns det inte alls i den individuella 
utvecklingsplanen, vilket är något som Utbildningsdepartementets (2001) expertgrupp och 
Myndigheten för skolutveckling (2004) nämner som en aspekt som kan vara viktig i den 
individuella utvecklingsplanen. Målen är att eleven ska läsa och förstå texter bättre samt att 
eleven ska kunna skriva längre texter med bra innehåll och med bra stavning. I elev A:s 
utvecklingsplan finns det inga anvisningar om vilken sorts texter eleven ska läsa och förstå 
bättre, vilket Skolverket (2001) anser viktigt. I dokumentet finns bara mål gällande 
svenskämnet samt mål att uppnå. Skolverket (2005) säger att den individuella 
utvecklingsplanen ska utgå från läroplanernas allmänna delar, mål att uppnå, mål att sträva 
mot samt de olika ämnenas kursplaner. Skolverket (2005) betonar även vikten av kortsiktiga 
och långsiktiga mål, vilket saknas i elev A:s dokument. Myndigheten för skolutveckling 
(2004) föreslår att målen i den individuella utvecklingsplanen ska delas upp i personlig 
utveckling, social utveckling, demokratisk utveckling och kunskapsutveckling. Det som är 
tydligast i elev A:s dokument är kunskapsutvecklingen. Att eleven ska förstå kan klassas som 
personlig utveckling, men de andra två saknas helt. Vygotsky (Säljö, 2000) menar att barn 
inte utvecklas ensamt utan att det lär i den omvärld som finns och tillsammans med andra 
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människor. I och med det så borde det läggas större fokus på den sociala utvecklingen. Det är 
bokat ett möte för uppföljning, men det står inte när målen ska vara uppfyllda. 
Grundskoleförordningen skriver att lärare, elev och elevens vårdnadshavare ska vara med och 
skriva den individuella utvecklingsplanen, vilket stämmer med hur elev A:s dokument är 
framtaget. 
 
I elev A:s individuella utvecklingsplan finns det bara insatser som handlar om 
kunskapsutveckling och som utgår från mål att uppnå och inte mål att sträva mot som båda 
Utbildningsdepartementet (2001) och Myndigheten för skolutveckling (2004) anser viktigt. 
Insatserna i elev A:s individuella utvecklingsplan är att eleven ska läsa korta avsnitt och 
återberätta samt att eleven ska lämna in arbeten för respons och kolla stavning. Skolverket 
(2001) anser att det är viktigt att tala om vilken typ av texter eleven ska läsa, vilket saknas i 
elev A:s individuella utvecklingsplan.  
 
Nästan alla insatser i den individuella utvecklingsplanen för elev A ligger på individnivå, 
enligt Bronfenbrenners (1979) nivåindelning. Endast att eleven ska lämna in för respons kan 
eventuellt ligga på mikronivå, beroende på om det är lika viktigt att läraren/lärarna ger 
respons som att eleven lämnar in för respons.  
 

7.1.2 Jämförelse  
Det som elev A:s åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan har gemensamt när det 
gäller nulägesbeskrivningen är att båda beskrivningarna är ganska vaga. Men 
nulägesbeskrivningen beskriver olika saker. Den individuella utvecklingsplanen fokuserar 
mer på kompetenser i svenska och åtgärdsprogrammet handlar mer om att eleven har 
svårigheter med att strukturera sitt arbete. Både när det gäller den individuella 
utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet så finns det brister när det gäller innehållet i 
nulägesbeskrivningen. Målen i både den individuella utvecklingsplanen och 
åtgärdsprogrammet är direkt kopplade till den nulägesbeskrivning som finns. Även i 
målformuleringarna finns det brister i båda dokumenten utifrån de kriterier som bland annat 
Skolverket (2001 & 2005) och Björk-Åkesson & Granlund (2002) satt upp. Målen i 
åtgärdsprogrammet beskriver inte det som eleven ska ha uppnått när eleven nått målen och 
målen i den individuella utvecklingsplanen beskriver endast mål att uppnå, samt att det inte 
beskriver vad eleven ska läsa till exempel. Det finns heller inga långsiktiga och kortsiktiga 
mål i elev A:s dokumentation. 
 
När det gäller de insatser som ska utföras för att eleven ska nå de uppsatta målen så innefattar 
åtgärdsprogrammet insatser som rör individ och mikronivå. Medan insatserna i den 
individuella utvecklingsplanen främst är på individnivå. Det förekommer liknande insatser i 
de båda dokumenten, eleven ska till exempel få kontinuerlig respons i åtgärdsprogrammet och 
lämna in för respons i den individuella utvecklingsplanen. 
 
Uppföljningen i de båda dokumenten ser lika ut. Det enda som beskrivs är när nästa möte är, 
det nämns ingenstans om när målen ska vara uppnådda. Båda dokumenten följer 
Grundskoleförordningens råd när det gäller vilka som är med och utformar de båda 
dokumenten, alltså elev, vårdnadshavare och lärare för den individuella utvecklingsplanen 
och elev och vårdnadshavare har getts möjlighet att närvara vid skrivandet av åtgärdsprogram. 
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I båda dokumenten saknas det som Vygotsky (Säljö, 2000) anser om att barns utveckling sker 
i samspel med andra människor. Ogden (2005) menar att positiva förväntningar är något som 
främjar positiv utveckling, men även det saknas i elev A:s dokument.  
 

7.2 Elev B 
Nulägesbeskrivningen beskriver att eleven har kunskapsluckor i matematik och att eleven inte 
tror sig kunna matematik. Nulägesbeskrivningen hade, enligt Simoensson & Rosenthal 
(2001), kunnat vara lite mer detaljerad. Nulägesbeskrivningen hade kunnat beskriva vilka 
kunskapsluckor eleven har och inte bara att eleven har dem. Målen för elev B är att uppnå 
målen i år 9 och att få bättre självförtroende. Även här är målen inte formulerade efter det 
som Björk-Åkesson & Granlund (2002) beskriver, alltså att målen beskriver vad eleven gör 
när målet är uppnått. Skolverket (2001) menar att det är viktigt att eleven själv är med och 
formulerar de mål som ska gälla, vilket inte har skett i elev B:s åtgärdsprogram då eleven 
själv inte var med när dokumentet skrevs. Skolverket (2001) anser även att målen ska vara 
precisa. Att nå målen i år 9 är inte ett precist mål. De personer som var med vid skrivandet av 
åtgärdsprogrammet var målsman, ämnesansvarig i matematik och en specialpedagog. Eleven 
själv var alltså inte med, trots Grundskoleförordningens rekommendationer.  
 
Elev B:s insatser består av att eleven ska få stöd i grupp, kärnämnesförstärkning, enskilt stöd 
av specialpedagogen och att eleven ska repetera individuellt. Ett mål som elev B har i sitt 
åtgärdsprogram är att eleven ska få bättre självförtroende, men det nämns inga insatser för att 
nå det målet. Även här finns det insatser på de olika nivåerna som Bronfenbrenner (1979) 
använder. Att eleven ska repetera individuellt är på individnivå. Både på individ- och 
mikronivå befinner sig stödet eleven får av specialpedagogen. Elevens stöd i grupp och 
kärnämnesförstärkningen befinner sig även det på mikronivå, det kan här röra sig om det 
Bronfenbrenner (1979) kallar för två-persons system som har utvecklats genom att nya 
element har tillförts. Genom att eleven introducerats i stödgruppen och 
kärnämnesförstärkningen kan det ha skapats nya relationer som inte tidigare var en del av 
elevens mikrosystem. Även insatserna i elev B:s åtgärdsprogram finns på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, som Skolverket (2001) förespråkar. Insatserna i elev B:s dokument kräver 
ganska mycket förberedelsetid för bland annat den lärare som har kärnämnesförstärkningen 
och av specialpedagogen, något som Björk-Åkesson & Granlund (2002) nämner borde kräva 
ingen förberedelsetid och ta kort tid att genomföra. Det är dock många personer som kan 
utföra insatserna då eleven har olika lärare i kärnämnesförstärkningen. 
 
I nuläget i den individuella utvecklingsplanen står det att det har blivit mer att stå ifrån sjuan 
till åttan och att eleven sköter sig mer. Det står även att eleven har mognat och blivit mer 
vuxen. Skolverket (2005) säger att den individuella utvecklingsplanen ska skrivas i positiv 
anda, vilket nulägesbeskrivningen gör. Vidare under nuläget står det att eleven tycker att det 
är roligt att lära sig och att eleven är en stabil G elev. Även där följer elev B:s individuella 
utvecklingsplan Skolverkets (2005) råd, om att utgå från eleven och med positiv betoning. 
Men det nämns inte att eleven även har ett åtgärdsprogram i den individuella 
utvecklingsplanen, vilket är något som Utbildningsdepartementets (2001) expertgrupp och 
Myndigheten för skolutveckling (2004) anser viktig i den individuella utvecklingsplanen. 
Målen är att eleven ska nå VG i något ämne och att eleven ofta visar kvalitéer som är VG, den 
sista biten av det första målet borde stå under nulägesbeskrivningen, då det beskriver kvalitéer 
hos eleven och inte är ett mål. Det finns även ett mål som innebär att eleven ska ge sig själv 
mer tid för arbeten och då framför allt hemarbete. Målen utgår i viss mån från både mål att 
uppnå, mål att sträva mot och de enskilda ämnenas kursplaner, vilket Skolverket (2005) säger 
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att en individuell utvecklingsplan ska göra, då målet om VG inte är specifikt.  Målen uttrycker 
positiva förväntningar på eleven och kan främja elevens själuppfattning och självtillit, allt 
enligt Skolverkets (2005) intentioner. Elev B:s mål kan räknas till det som Myndigheten för 
skolutveckling (2004) kallar kunskapsutveckling och personlig utveckling, dock saknas social 
utveckling och demokratisk utveckling, vilket är viktigt enligt Vygotsky (Säljö, 2000). Under 
uppföljning står det att det kommer att ske nästkommande termin, men det finns ingen direkt 
tidsplanering om när eleven ska ha uppnått målen i den individuella utvecklingsplanen. Med 
och skrivit elev B:s individuella utvecklingsplan var eleven, elevens vårdnadshavare och 
elevens mentor, allt enligt Grundskoleförordningens krav.  
 
Insatserna i elev B:s individuella utvecklingsplan handlar både om mål att uppnå och mål att 
sträva mot. Eleven ska använda sig av VG kvalitéerna som stöd vid utförandet av uppgifter 
och VG kriterierna hänger nära samman med mål att uppnå. Myndigheten för skolutveckling 
(2004) säger att den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsträvande och öka elevens 
självförtroende, vilket vissa insatser i elev B:s utvecklingsplan gör. Insatserna finns på olika 
nivåer enligt Bronfenbrenners (1979) modell. På individnivå finns insatser som att eleven ska 
planera bättre och att eleven ska använda sig av VG kriterier. På mikronivå är insatsen där 
eleven ska bolla idéer med mentorn och att lärarna ska ge fler exempel på olika 
(betygs)nivåer. Insatserna som blandar in lärarna i elev B:s individuella utvecklingsplan 
hänger även samman med det som Skolverket (2005) skriver om att utveckling sker i samspel 
med andra människor.      
 

7.2.1 Jämförelse 
Nulägesbeskrivningen i elev B:s individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram skiljer sig 
åt. Beskrivningen i åtgärdsprogrammet är ganska vag och beskriver inte elevens egentliga 
svårigheter, medan beskrivningen i den individuella utvecklingsplanen följer Skolverkets 
(2005) intentioner. Innehållet i den individuella utvecklingsplanen tar hänsyn till eleven och 
nämner positiva sidor hos eleven. Målen i åtgärdsprogrammet är vaga och beskriver inte vad 
eleven gör när målen har uppnåtts, det gör inte heller målen i den individuella 
utvecklingsplanen. Det finns heller inte långsiktiga och kortsiktiga mål i något av 
dokumenten. Ett mål i elev B:s åtgärdsprogram är att eleven ska få bättre självförtroende, 
vilket målen i den individuella utvecklingsplanen kan bidra till då de utgår från mål att sträva 
mot och uttrycker positiva förväntningar, vilket kan, enligt Skolverket (2005), främja elevens 
självuppfattning. Målen i elev B:s åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan har sin 
främsta fokus på kunskapsutveckling. 
 
Insatserna i både åtgärdsprogrammet och den individuella utvecklingsplanen finns på det 
Bronfenbrenner (1979) kallar individ- och mikronivå. Insatserna i elev B:s åtgärdsprogram 
finns på individ-, grupp- och organisationsnivå, medan insatserna i elev B:s individuella 
utvecklingsplan endast finns på individ- och gruppnivå, enligt Skolverket (2001).   
 
När det gäller uppföljning av de uppsatta målen så saknas det i båda dokumenten en tydlig 
tidsram, det enda som nämns är när nästa möte ska ske. Eleven själv var inte med vid 
skrivandet av åtgärdsprogrammet, vilket är något som Grundskoleförordningen 
rekommenderar. När det gäller den individuella utvecklingsplanen så var alla som 
Grundskoleförordningen rekommenderar representerade, elev, vårdnadshavare och lärare. 
 
Elev B:s åtgärdsprogram saknar i stort sätt aspekter som främjar positiv utveckling, såsom 
sociala kontakter som både Skolverket (2001) och Vygotsky (Säljö, 2000) förespråkar. 
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Däremot så innehåller dokumentet insatser på gruppnivå som skulle kunna främja det som 
Skolverket och Vygotsky säger. Den individuella utvecklingsplanen har förutsättningar att 
främja en positiv utveckling. 
 

7.3 Elev C 
I nulägesbeskrivningen framkommer det att eleven har stora kunskapsluckor och att eleven 
behöver särskilt stöd på grund av annat hemspråk. Även i elev C:s åtgärdsprogram saknas det 
som Simoensson & Rosenthal (2001) efterfrågar, en mer detaljerad bild av elevens 
svårigheter. Målet för elev C är att inhämta de kunskaper som saknas. Återigen så beskriver 
inte målet vad eleven gör när målet är uppnått, vilket Björk-Åkesson & Granlund (2002) anser 
viktigt. Simoensson & Rosenthal (2001) skriver att det är viktigt att målen i ett 
åtgärdsprogram är genomförbara och att det finns en bedömning om hur lång tid det kommer 
att ta att uppnå målen. Eftersom målet för elev C är oprecist så kan det vara svårt att 
genomföra det. Åtgärdsprogrammet för elev C saknar även en uppskattning om hur lång tid 
det kommer att ta att uppnå målet, det finns en bokad tid för nästa möte men det står inte att 
målet ska vara uppnått då. Närvarande när dokumentet skrevs var en svensklärare, en 
speciallärare och en specialpedagog. Varken eleven själv eller elevens vårdnadshavare 
medverkade, vilket är det som Grundskoleförordningen förespråkar. 
 
Insatserna i elev C:s åtgärdsprogram är att eleven har ett enskilt schema, läxläsningsgrupper 
och kärnämnesförstärkning. Dessa faktorer berör individ- och mikronivå enligt 
Bronfenbrenners (1979) modell. Även här kan faktorer inom elevens mikrosystem ha 
utvecklats genom att nya element, läxläsningsgrupp och kärnämnesförstärkning, tillförts 
precis som med elev B. Insatserna sker enligt Skolverkets (2001) förslag på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Björk-Åkesson & Granlund (2002) föreslår att de metoder man 
använder sig av ska ta kort tid att genomföra och kunna utföras av flera olika personer och i 
olika sammanhang. Planeringstiden för insatserna i elev C:s åtgärdsprogram tar ganska lång 
tid att förbereda då de innefattar både ett enskilt schema och kärnämnesförstärkning. Det är 
dock många olika personer involverade i de olika insatserna vilket gör att de kan utföras i 
olika sammanhang. 
 
I nulägesbeskrivningen i den individuella utvecklingsplanen, som ska beskriva var i sin 
utveckling eleven är just nu, står det att eleven inte klarar målen i matematik och i engelska. 
Eleven saknar även ett ordförråd i engelska och tycker att många saker i skolan är jobbiga. 
Även här saknas en koppling till elevens intresse och starka sida som Skolverket (2005) 
nämner. Under punkten mål står det att eleven ska nå målen i matematik och nå godkänt i 
engelska i år 9, samt att eleven ska hänga med i undervisningen. Skolverket (2005) har i sina 
allmänna råd och kommentarer sagt att det bör finnas både långsiktiga och kortsiktiga mål i 
den individuella utvecklingsplanen, i elev C:s dokument saknas de kortsiktiga målen helt. 
Elev C:s individuella utvecklingsplan innefattar endast mål som rör kunskapsutveckling och 
saknar mål för personlig utveckling, social utveckling och demokratisk utveckling, vilket 
Myndigheten för skolutveckling (2004) föreslår. Trots att eleven även har ett åtgärdsprogram 
så nämns det inte alls i den individuella utvecklingsplanen, vilket är något som 
Utbildningsdepartementets (2001) expertgrupp och Myndigheten för skolutveckling (2004) 
nämner som en aspekt som kan vara viktig i den individuella utvecklingsplanen. Dokumentets 
sista punkt är uppföljning, där det har bokats ett nytt möte, här hade det varit bra om det hade 
funnits en tydlig tidsram om när målen ska ha uppnåtts, enligt Simoensson & Rosenthal 
(2001) Skolverket (2005) anser att den individuella utvecklingsplan ska skrivas i positiv anda, 
vilket saknas i elev C:s dokument. Med vid skrivandet av elev C:s individuella 
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utvecklingsplan var lärare, elev och elevens vårdnadshavare, som Grundskoleförordningen 
skriver. 
 
Insatserna i elev C:s individuella utvecklingsplan handlar endast om kunskapsutveckling och 
mål att uppnå, trots Myndigheten för skolutvecklings (2004) och Utbildningsdepartementets 
(2001) förmaningar om mål att sträva mot och bland annat social utveckling, då utveckling 
sker i samspel med andra människor. (Vygotsky I: Säljö. 2000) Majoriteten av insatserna i 
elev C:s individuella utvecklingsplan är på det Bronfenbrenner (1979) kallar individnivå. 
Eleven ska vara koncentrerad, göra alla läxor regelbundet, koncentrera sig igen och fråga om 
hjälp. På mikronivå finns insatser såsom läxläsningsgrupp och att läraren i engelska 
regelbundet ska ge eleven glosor.  
 

7.3.1 Jämförelse 
Både nulägesbeskrivningen i elev C:s åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan är 
väldigt odetaljerat och beskriver inte elevens egentliga nuläge. Dessutom saknas det i den 
individuella utvecklingsplanen ett positivt språk och en koppling till elevens intressen, som 
Skolverket (2005) anser viktigt. Målen för eleven i de olika dokumenten har även de brister. I 
åtgärdsprogrammet står det inte vad eleven ska göra när målet är uppnått och målen i den 
individuella utvecklingsplanen är endast långsiktiga och saknar kortsiktiga mål helt, något 
som Skolverket (2005) rekommenderar. 
 
De insatser som ska hjälpa elev C att uppnå målen finns på individ- och mikronivå, enligt 
Bronfenbrenner (1979), i de båda dokumenten. Man kan i elev C:s båda dokument se likheter 
mellan de olika insatser som dokumenterats, det nämns läxläsningsgrupper och 
speciallärarhjälp i både åtgärdsprogrammet och i den individuella utvecklingsplanen, det finns 
dock fler insatser dokumenterade i den individuella utvecklingsplanen än i 
åtgärdsprogrammet.  
 
I både åtgärdsprogrammet och den individuella utvecklingsplanen så är uppföljningen 
bristfällig, det enda som nämns är när nästa möte är och inte när målen för eleven ska vara 
uppnådda. Den individuella utvecklingsplanen är det dokument som följer 
Grundskoleförordningens rekommendation om att elev och vårdnadshavare ska medverka vid 
skrivandet av dokumentet. När det gäller åtgärdsprogrammet så har varken elev eller 
vårdnadshavare medverkat.  
 
Elev C:s åtgärdsprogram har förutsättningar att främja positiv utveckling då den innehåller 
insatser på gruppnivå. Den individuella utvecklingsplanen däremot saknar de kvalitéer som 
behövs för att dokumentet ska ha de förutsättningar som krävs för att främja positiv 
utveckling. 
 

7.4 Elev D 
Elev D:s åtgärdsprogram är lite speciellt då det även är elevens individuella utvecklingsplan. I 
nulägesbeskrivningen beskrivs det att eleven har många svårigheter. Elev D:s dokument ger 
en detaljerad bild av elevens svårigheter i och med att eleven saknar betyg i så många ämnen, 
men samtidigt saknas en djupare analys av elevens svårigheter och en beskrivning av elevens 
svårigheter i detalj, som Simoensson & Rosenthal (2001) efterfrågar. Elev D skulle behöva 
det som Björk-Åkesson & Granlund (2002) pratar om, en fördjupad kartläggning som syftar 
till fokuseringar och prioriteringar. Målen för elev D är att klara godkänt i alla ämnen. Eleven 
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ska koncentrera sig under lektionerna, lyssna och förstå och inte prata om ovidkommande 
saker under lektionstid. Eleven ska minnas det eleven lärt sig och känna sig lugn vid prov 
samt förbättra läsförståelse och ordförråd. Vissa av de mål som elev D ska uppnå är skrivna 
på det sätt som Björk-Åkesson & Granlund (2002) beskriver, att målen säger vad eleven ska 
göra när målet är uppnått (känna sig lugn, inte prata etc.), medan andra mål inte alls gör det 
(att klara godkänt, lyssna och förstå etc.). När det gäller målet om läsförståelse så anser 
Skolverket (2001) att det är viktigt att precisera vad eleven ska läsa. Målen har ingen direkt 
tidsram som Björk-Åkesson & Granlund (2002) och Simoensson & Rosenthal (2001) 
förespråkar. När det gäller uppföljningen så har vissa personer ansvar för olika saker och det 
är bestämt ett nytt datum för uppföljning. Åtgärdsprogram är skrivet tillsammans med de 
personer som Grundskoleförordningen föreslår, tillsammans med elev och vårdnadshavare, 
samt med speciallärare och elevens mentor.  
 
De insatser som berör elev D är kärnämnesförstärkning, speciallärarhjälp i matematik, enskilt 
arbete hemma, eleven ska lyssna och stanna kvar i klassrummet samt att eleven ska ställa 
frågor. Elev D har nästan alla insatser enligt Bronfenbrenners (1979) individnivå, endast 
kärnämnesförstärkningen och speciallärarhjälpen sker på mikronivå. Insatserna i 
åtgärdsprogrammet sker på både individ- och organisationsnivå (kärnämnesförstärkningen, 
speciallärarhjälp), dock inte på gruppnivå.(Skolverket, 2001). Många av insatserna i elev D:s 
åtgärdsprogram går snabbt att utföra, enligt Björk-Åkesson & Granlunds (2002) förslag, då 
eleven själv kan göra dem. Övriga insatser kräver mer förberedelsetid, till exempel 
kärnämnesförstärkningen.  
 
Skolverket (2005) säger att den individuella utvecklingsplanen ska utgå från elevens 
förmågor, intressen och starka sidor samt att den ska uttrycka positiva förväntningar. 
Nulägesformuleringen i elev D:s individuella utvecklingsplan beskriver inget av det som 
Skolverket (2005) föreslår, utan beskriver bara att eleven har betygsvarningar i många ämnen 
och att eleven är okoncentrerad under lektionstid och nervös vid prov. Elev D:s dokument 
fokuserar på det som Myndigheten för skolutveckling (2004) nämner att det finns en risk med, 
elevens brister istället för möjligheter. Då elev D:s dokument både är ett åtgärdsprogram och 
en individuell utvecklingsplan så följer de på sätt och vis Utbildningsdepartementets (2001) 
råd om att de båda dokumenten bör samordnas. Målen som beskrivs i elev D:s individuella 
utvecklingsplan är mål att uppnå och inte mål att sträva mot. Skolverket (2005) skriver att det 
i den individuella utvecklingsplanen bör innehålla långsiktiga och kortsiktiga mål, att klara 
godkänt i alla ämnen som är en målbeskrivning i elev D:s dokument är i högsta grad ett 
långsiktigt mål och de kortsiktiga målen saknas. Det finns mål som innefattar 
kunskapsutveckling (klara godkänt) och personlig utveckling (förstå, känna sig lugn), vilket är 
två aspekter som Myndigheten för skolutveckling (2004) nämner, dock saknas mål för 
demokratisk utveckling och för social utveckling. Som uppföljning är det bokat ett nytt möte 
och när det gäller vissa mål så ska uppföljning ske med berörda lärare, det står dock ingen 
tidsram om när målen ska vara uppnådda. Elev, vårdnadshavare och mentor har varit med och 
skrivit den individuella utvecklingsplanen allt enligt Grundskoleförordningens krav, det var 
även med en speciallärare vid skrivandet.  
 
Elev D:s individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram är, som tidigare sagts, samma 
dokument. Alla insatser i dokumentet utgår från mål att uppnå. Myndigheten för 
skolutveckling nämner fyra delar som kan vara med i en individuell utvecklingsplan, 
kunskapsutveckling, social utveckling, personlig utveckling och demokratisk utveckling. I 
elev D:s dokument finns två av dessa med, kunskapsutveckling och personlig utveckling. 
Insatserna som rör kärnämnesförstärkning, extra hjälp, jobba hemma och läsa böcker kan ses 
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som kunskapsutveckling, medan insatserna göra uppgifter i tid, lyssna aktivt, sitta kvar i 
klassrummet och fråga kan ses som personlig utveckling. Vid insatsen om att läsa borde det 
enligt Skolverket (2001) även funnits en beskrivning av vilken typ av böcker eleven ska läsa. 
 
Om man ser insatserna utifrån Bronfenbrenners (1979) utgångspunkt, så finns insatserna på 
individ- och mikronivå. Det är många insatser som endast riktar sig till eleven och endast två 
av åtta som kan ses som insatser på mikronivå, kärnämnesförstärkningen och 
speciallärarhjälpen i matematik.  
 

7.4.1 Jämförelse 
Elev D:s dokumentation blir svår att göra en jämförande analys på då åtgärdsprogrammet och 
den individuella utvecklingsplanen är samma dokument. 
 
Dock saknar elevens individuella utvecklingsplans nulägesbeskrivning de positiva 
förväntningar som ska uttryckas där och även om nulägesbeskrivningen är detaljerad är den 
inte så detaljerad som Simoensson & Rosenthal (2001) förespråkar. Målen i elevens 
dokumentation är till viss del formulerade så att de beskriver vad eleven gör, medan vissa inte 
gör det. Då det är samma mål i elevens individuella utvecklingsplan så saknar målen fokus på 
mål att sträva mot vilket är meningen i den individuella utvecklingsplanen, enligt Skolverket 
(2005). Det saknas även kortsiktiga mål i elev D:s dokumentation, då det ska finnas i den 
individuella utvecklingsplanen.  
 
Insatserna i elev D:s dokument är samma då dokumentet är samma.  
 
Det är bestämt ett nytt datum för uppföljning, men det framkommer inte när exakt målen ska 
vara uppnådda. Dokumentationen följer Grundskoleförordningens rekommendation när det 
gäller både åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, elev och vårdnadshavare har 
medverkat under skrivandet av dokumentet åtgärdsprogram/individuell utvecklingsplan.  
 
Det dokumentet som är skrivet för elev D saknar i stort sätt alla de förutsättningar som skulle 
kunna främja positiv utveckling. Det innehåller inga insatser på gruppnivå, då försvinner 
möjligheten att utvecklas i samspel med andra människor. (Säljö, 2000) Dokumentet saknar 
även fokusering på social utveckling. Ogden (2005) menar även att positiva förväntningar kan 
främja positiv utveckling, men även det saknas i dokumentet. 
 

7.5 Sammanfattning 
Ingen av eleverna har en detaljerad bild av hur deras nuläge är i åtgärdsprogrammen, vilket 
enligt Simoensson & Rosenthal (2001) är viktigt. Både Skolverket (2001) och Björk-Åkesson 
& Granlund (2002) anser att när man beskriver ett mål så ska det tala om vad eleven gör när 
målet är uppfyllt. Endast i elev D:s åtgärdsprogram förekommer det. Alla elever saknar även 
en precis tidsram om hur lång tid det kommer att ta att uppnå målen, vilket även det är något 
som Björk-Åkesson & Granlund (2002) anser viktigt. Endast i elev A:s och elev D:s 
åtgärdsprogram har elev och föräldrar fått medverka vid skrivandet av dokumentet.  När det 
gäller elev C så var varken elev eller vårdnadshavare medverkande och när det gäller elev B 
så var vårdnadshavaren men inte eleven medverkande. I Grundskoleförordningen står det att 
elev och dess vårdnadshavare ska ges möjlighet att närvara vid utformandet av 
åtgärdsprogram.  
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I alla elevers åtgärdsprogram finns det insatser på individnivå. Insatserna skiljer sig lite åt, det 
kan handla om att eleverna ska repetera själv, eller att eleven ska ställa frågor eller att 
eleverna ska välja att stanna kvar i klassrummet vid enskilt arbete. På mikronivå finns det 
också insatser i alla elevers åtgärdsprogram. Tre av eleverna ska få kärnämnesförstärkning, 
men det förekommer även andra insatser på mikronivå, såsom läxläsningsgrupper och att en 
elevs mentor ska vara mer involverad. Ingen av eleverna har insatser som involverar meso- 
och exonivå.  Vilket stämmer överens med det som speciallärarna nämnde, att det blir många 
individuella insatser. 
 
Alla elever utom elev A är i behov av professionell kompetens i form av 
specialpedagoger/lärare och kärnämnesförstärkning. Då krävs att de lärare som möter 
eleverna har de kunskaper och den kompetens som krävs för att möta just dessa elever, säger 
Skolverket (2001). Även här stämmer det med det som speciallärarna sa, att de insatser som är 
vanligast antingen är individuella eller i form av stöd av speciallärare. 
 
Endast en elev (elev B) har en nulägesbeskrivning som har en positiv antydan som Skolverket 
(2005) förespråkar. Ingen elev, förutom elev D, har en antydan i sin individuella 
utvecklingsplan om att eleven även har ett åtgärdsprogram, något som 
Utbildningsdepartementet (2001) och Persson (2002) nämner som viktigt. Alla elevers 
individuella utvecklingsplaner innehåller kunskapsmål och tre av elevernas individuella 
utvecklingsplaner innehåller mål om personlig utveckling. Det finns inte i något av 
dokumenten mål som riktar sig mot social utveckling eller demokratisk utveckling, trots att 
Myndigheten för skolutveckling (2004) förespråkar alla fyra. Även Utbildningsdepartementet 
(2001) anser att mål för social utveckling är en viktig del av den individuella 
utvecklingsplanen, trots det så saknas mål för social utveckling i samtliga dokument. Målen 
ska även, enligt Skolverket (2005), synliggöra elevens utveckling i relation till läroplanernas 
övergripande mål, mål att uppnå, mål att sträva mot samt mot de olika ämnenas kursplaner. 
Elev A och C saknar koppling till olika kursplaner då deras mål endast är riktade mot ett eller 
två ämnen, medan elev B och D:s dokument har en större spännvidd. Men det är betydligt 
vanligare att endast mål att uppnå finns med än mål att sträva mot, endast elev B har mål att 
sträva mot i sin individuella utvecklingsplan. Alla fyra individuella utvecklingsplaner har 
skrivits tillsammans med de personer som Grundskoleförordningen har som krav. Mentorerna 
menade att det är viktigt att eleven får veta sina styrkor och svagheter, vilket inte är synligt i 
de dokumenten som analyserats där svagheterna har en mycket större plats än styrkor.  
 
Av fyra elevers individuella utvecklingsplaner är det endast en elev som har insatser som 
refererar till mål att sträva mot (elev B), resterande elever har endast insatser som hänvisar till 
mål att uppnå. Alla elevers dokument strävar mot kunskapsutveckling, men det är inte alls 
lika vanligt att social- eller personlig utveckling finns med. Skolverket (2005) menar att 
utveckling och lärande sker genom kommunikation och i samspel med andra människor, 
nästan alla insatser i de fyra elevernas individuella utvecklingsplaner är på individnivå och 
följer alltså inte det som Skolverket (2005) skriver, med undantag för elev B. Mentorerna 
nämnde att de anser att den individuella utvecklingsplanen ska involvera det sociala. Dock så 
framkommer inte det i dokumentationen. Även här har alla elever insatser som kan hänvisas 
till Bronfenbrenners (1979) individ- och mikronivå och inte heller här finns det insatser som 
involverar meso- och exonivå. 
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8. Diskussion 
Optimerar elevernas åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner förutsättningar för 
deras utveckling? Det Piaget (Säljö, 2000), Vygotsky (Säljö, 2000) och Ogden (2005) bland 
annat anser viktigt för att nå en positiv utveckling är att man får vara intellektuellt engagerad i 
sin omgivning, att man utvecklas i samspel med andra och att känna att man har positiva 
förväntningar på sig. I samtliga åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner som jag 
har undersökt i den här studien så saknas just det som Piaget, Vygotsky och Ogden anser 
viktigt. Det är få eller inga insatser som involverar fler personer än eleven själv och en person 
till, hur ska då eleverna kunna vara intellektuellt engagerade? Hur ska eleverna utvecklas när 
de inte får utvecklas i samspel med andra människor? En av de viktigaste sakerna i en 
individuell utvecklingsplan, enligt Skolverket (2005), är att de ska uttrycka positiva 
förväntningar. Vilket då skulle gå hand i hand med det som Ogden (2005) anser viktigt. Men 
det är endast i en elevs individuella utvecklingsplan som det har framkommit positiva 
förväntningar, i de andra tre så har det istället fokuserats på problem. Även Sameroff & Fieses 
(2000) menar att positiv utveckling sker genom att utveckling och inlärning hänger samman 
och när varandra. För att få inlärning att fungera så gäller det att de mål och insatser som 
skrivs i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner följer bland annat Björk-Åkesson 
& Granlunds (2002) gemensamma problemformulering eller Skolverkets (2005) allmänna råd 
och kriterier och det är, enligt Persson (2002), viktigt att åtgärdsprogram skrivs så att lärandet 
optimeras. 
 
Speciallärare A säger i intervjun att de skriver korta mål för att de ska hinna stämma av dem, 
men den bilden stämmer inte överens med den bild som jag har fått i de åtgärdsprogram som 
undersökts i studien. Målen som står i åtgärdsprogrammen är att eleverna ska nå målen i år 9 
och det är sedan inte uppdelade i mindre mål som eleven ska uppnå på vägen dit. Visserligen 
har jag endast undersökt fyra elevers dokument, men det finns ingenting i de fyra 
åtgärdsprogrammen som stärker det speciallärare A sa. Både speciallärare A och B sa även att 
de har uppföljning på åtgärdsprogrammen ofta, men då det saknas delmål i många av 
dokumenten samt att de mål som är nedskrivna är svåra att utvärdera (Skolverket, 2001), så 
borde uppföljningen bli svårgenomförd. 
 
När det gäller åtgärdsprogram finns det inga direkta riktlinjer om hur de ska skrivas, utan det 
som står är i Lpo 94 där det framkommer att skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd 
och i grundskoleförordningen står det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas om det framkommit 
att eleven behöver särskilda stödåtgärder samt att det ska framgå vilka behoven är, hur de ska 
tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. När det gäller de individuella 
utvecklingsplanerna finns det klara riktlinjer från Skolverket (2005) om hur de bör skrivas. 
Därför kan det behövas professionell kompetens i form av specialpedagoger och speciallärare, 
vilket även SOU 2000:19 nämner som viktigt. På skolan där dokumenten är skrivna så finns 
det lärare med specialpedagogisk utbildning, men de är inte så många och enligt mentor D så 
skulle det behövas fler. Att vidareutbilda personalen på skolan skulle vara positivt. Och som 
även mentor D säger så arbetar de i det arbetslag där hon arbetar med att ta fram riktlinjer för 
hur man ska arbeta med åtgärdsplanering och individuella utvecklingsplaner, det vore kanske 
bra om hela skolan blir involverade i det. Dels för att öka kompetensen hos alla som skriver 
någon form av dokumentation, men även för att säkerställa att dokumenten verkligen skrivs 
på ett sätt som främjar utveckling. Jag vill även dra en parallell till det som Skolverket (1998) 
säger om att ju fler resurser som finns att tillgå desto färre elever är i behov av särskilt stöd. 
Speciallärare A nämnde att de periodvis har många elever som behöver mycket stöd och att 
det då snarare blir att eleverna får mindre stöd. Utbildningsdepartementet (2001) menar att 
specialpedagogisk kompetens skulle kunna utgöra ett kvalitativt komplement till den 
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allmänpedagogiska verksamheten och jag tror att skolan skulle vinna på att 
kompetensutveckla personalen i specialpedagogiska frågor vilket även 
Utbildningsdepartementet anser. 
 
Det som framkommit i studien är att det sätts in fler insatser på individnivå än på grupp- och 
organisationsnivå. Det är även vanligt att när insatserna involverar organisationen så handlar 
det om till exempel kärnämnesförstärkning och speciallärarhjälp. Skolverket (1998) skriver att 
det stöd som sätts in för en elev i första hand ska ske i den klass som individen befinner sig i. 
Det kan vara så att skolan använder insatser på individnivå för att kunna ge elever stöd i den 
vanliga klassen. Skolverket skriver även att miljön är viktig för elever i behov av särskilt stöd 
och att en elev kan ha särskilda behov i en miljö men inte i en annan. Ett problem som både 
speciallärare A och B nämnde var att skolan har ett stort lokalproblem, det kan vara en 
förklaring till varför insatserna ser ut som de gör. Men som det ser ut nu på skolan utifrån de 
insatser som framkommit i dokumenten så sker det antingen individuella insatser som eleven 
kan göra själv eller så bedrivs den specialpedagogiska verksamheten någon annanstans än i 
klassrummet och enligt Utbildningsdepartementet (2001) så bör den specialpedagogiska 
verksamheten bedrivas i interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten. 
 
När det gäller insatserna i de individuella utvecklingsplanerna så saknar alla elever förutom 
elev B mål som riktas mot mål att sträva mot. Eleverna ska enligt mål att sträva mot bland 
annat lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra och lära sig att utforska, lära 
och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, vilket ligger helt i linje med det 
som Vygotsky (Säljö, 2000) anser viktigt när det gäller positiv utveckling. Även Skolverket 
(2005) nämner att utveckling och lärande sker genom kommunikation och i samspel med 
andra människor. Trots det saknar alla elever mål som handlar om social utveckling och som 
sagt, är det endast en elev som har mål som riktas mot mål att sträva mot. Jag är av den 
uppfattningen att både åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner skulle vinna på att 
fokusera mer på dessa aspekter för att främja elevers utveckling, istället för hur det ser ut nu 
med fokus på mål att uppnå och kunskapsutveckling. Mentor C sa att den viktigaste insatsen 
som han använder är dialog, dialog mellan lärare – elev och elev – förälder. Myndigheten för 
skolutveckling (2004) menar att elevers medvetenhet ökar om man diskuterar mål och delmål 
med eleven. Genom den dialogen borde mål om social utveckling uppstå och nedskrivas. 
 
Enligt Bronfenbrenner (1979) så behövs både mikro-, meso-, exo- och makronivå i en elevs 
skolsituation, dessa nivåer är hoplänkade och viktiga för varandra. Dock så finns det endast 
spår av mikro i alla elevers dokument som jag studerat. Det kan tyckas lite underligt att endast 
en elev har med hemmet (även det på mikronivå) i dokumentationen, då det i Lpo 94 står att 
skolan i samarbete med hemmet ska främja elevers utveckling. Bronfenbrenner (1979) menar 
att ett mesosystem blir bättre om det existerar indirekta länkar mellan miljöer (skola-hem) 
som uppmuntrar till bland annat gemensam tillit och positiv inriktning som gynnar eleven 
som genomgår utveckling, vilket sammanstämmer med Ogdens (2005) tankar om att positiva 
förväntningar ökar möjligheter till positiv utveckling. Att makronivå inte nämns i dokumenten 
kan förklaras med att i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner blir det svårt att 
sätta in insatser som rör olika styrdokument. Dock har jag ingen tänkt förklaring till varför det 
inte finns spår av meso- och exonivå. 
 
Björk-Åkesson & Granlund (2002) nämner att de svårigheter som kan uppstå när man arbetar 
med uppförandet av åtgärdsprogram kan vara att det är svårt att hitta rätt vid 
problemformuleringen och att det kan vara svårt att formulera konkreta mål. Jag upplever att 
dessa problem finns i alla dokument som jag analyserat i min studie. Jag tror att alla som 
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skriver någon form av dokumentation måste bli mycket tydligare i sim målformulering och 
det kan nog lättast ske genom kompetensutveckling. 
 
Under tiden som jag har arbetat med min undersökning har regeringen lagt fram en 
proposition, den 22 mars 2007 (Prop. 2006/07:86), där de föreslår att: ”Tidigare 
riksdagsbindningar om skriftlig information om elevens skolgång i samband med 
utvecklingssamtal i grundskolan och motsvarande skolformer hävs.” Propositionen innebär att 
det inte längre kommer att vara obligatoriskt att skriva individuella utvecklingsplaner dock så 
kvarstår det att elev och föräldrar ska få tydlig information om elevens kunskapsutveckling 
och sociala utveckling. En annan skillnad är att det kan bli tillåtet att i den skriftliga 
informationen uttrycka sig i betygsliknande former vilket det tidigare förslaget ville motverka. 
Jag hoppas att skolor kommer att fortsätta att skriva individuella utvecklingsplaner som ska 
vara framåtsträvande och i positiv anda även om de inte enligt lag behöver göra det. Jag ser 
bara fördelar med den nuvarande individuella utvecklingsplan om de skrivs såsom Skolverket 
(2005) föreslår och jag tror att när skolor får rutin på skrivandet så kommer det att bli en 
kvalitetsökning för alla involverade. 
 
Slutligen vill jag bara nämna att jag är övertygad om att både åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner behövs för elever i behov av särskilt stöd. Om dokumenten skrivs på ett bra 
sätt så främjar de elevens hela skolgång och får även en positiv prägling på elevens 
utveckling. Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att flera skolor anser att 
dokumentationen har betydelse för elever i behov av särskilt stöd och att den synliggör 
elevens kunskaper samt att lärarna ser fler delar i elevens lärande och det blir en positiv effekt 
för eleverna. Jag kan inte mer än hålla med. 
 
Som framtida forskning skulle det vara intressant att se hur elever uppfattar att dokumenten 
främjar förutsättningar för deras positiva utveckling. Anser elever att dokument som 
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har en positiv verkan på deras 
kunskapsutveckling, personliga utveckling, sociala utveckling och demokratiska utveckling?  

 40



Referenslista 
 
Björk-Åkesson, E. & Granlund, M. (2002) Att arbeta med gemensam problemlösning. 
Mälardalens Högskola 
 
Bronfenbrenner, U. (1979) The ecology of human development. Experiments by nature and 
design. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard university press. 
 
Creswell, J. (1998) Qualitative inquiry and research design. Choosing from five traditions.             
SAGE Publications: Thousand Oaks, London, New Delhi 
 
Danielsson, L. & Liljeroth, I. (1996) Vägval och växande. Förhållningssätt, kunskap och 
specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. Stockholm: Liber AB 
 
Denscombe, C. (2000) Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990) 
Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
 
Hellblom-Thibblin, C. (2004) Kategorisering av barns ”problem” i skolans värld. En 
undersökning av skolhälsovårdspapporter läsåren 1944/45-1988/89. Uppsala Universitet 
 
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). I: 
Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet 
 
Myndigheten för skolutveckling. (2004) Individuell planering och dokumentation i 
grundskolan 
 
Ogden, T. (2005) Skolans mål och möjligheter. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 
 
Persson, B. (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber AB 
 
Persson, B.(2002) Åtgärdsprogram i grundskolan. Förekomst, innehåll och användning. 
Göteborgs universitet 
 
Sameroff, A.J. & Fiese, B. (2000).Transactional regulations: The developmental ecology of 
early intervention. I: Shonkoff, J & Meisels, S. (2000) Handbook of early childhood 
intervention. Second edition.  New York: Cambridge University Press 
 
Simoensson, R & Rosenthal, S (red). (2001) Psychological and developmental assessment. 
Children with disabilities and chronic conditions. New York: The Guilford Press 
 
Skollagen. I: Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet 
 
Skolverket. (1998) Elever i behov av särskilt stöd. 
 
Skolverket. (1999) Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som ligger till 
grund för de nya läroplanerna. 

 41



 
Skolverket. (2001) Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. 
 
Skolverket. (2002) Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv 
 
Skolverket. (2005) Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. 
 
SOU 2000:19. Från dubbla spår till elevhälsa- i en skola som främjar lust att lära, hälsa och 
utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 
 
Utbildningsdepartementet. (2001) Elevers framgång – Skolans ansvar.  
 

Elektroniska källor 
 
Grundskoleförordningen: 
http://www.skolutveckling.se/kunskap_bedomning/individuella_utvecklingsplaner/styrdokum
ent/ (2007-03-01, 10.36) 
 

 42



 
Bilaga 1 

Mälardalens högskola 
Institutionen för samhälls- och  
beteendevetenskap 
 
 

Till föräldrar med elever i behov av särskilt stöd 
 
Jag läser min sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens högskola och ska i vår skriva en 
C-uppsats i specialpedagogik. Jag är i min uppsats intresserad av att titta på innehållet i 
elevers åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner samt att se hur dessa dokument 
samspelar för att elever i behov av särskilt stöd ska få ut så mycket som möjligt av sin 
utbildning. 
 
Under våren kommer jag att samla in dokument från T med hjälp av S. T. Med S. hjälp 
kommer alla dokument som ges till mig vara helt anonyma då hon kommer att ta bort alla 
eventuella namn och liknande innan dokumenten ges till mig. Jag kan behöva komplettera 
undersökningen med lärarintervjuer, dessa kommer i så fall att organiseras så att eleverna det 
berör förblir anonyma. 
 
Vill du inte att Ditt barns dokument skall vara med i min undersökning är jag tacksamma om 
du snarast meddelar detta till S. T. Naturligtvis hoppas vi att Ditt barn kommer att deltaga och 
att du och Ditt barn tycker att undersökningen är angelägen.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ramona Berglund 
 
073- 932 75 20 
rbd02002@student.mdh.se 
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Bilaga 2 

Frågor till speciallärare: 
 
 
Hur uppmärksammar ni elever i behov av särskilt stöd? 
 
Hur går ni tillväga när eleverna väl blivit uppmärksammade? 
 
Vilken typ av insatser är vanligast? 
 
Vad beror det på? 
 
Vilka typer av kompetenser kan ni använda er av? 
 
Hur används dokumentet? 
 
 
Frågor till mentorerna: 
 
 
Vad anser du är viktigt i en individuell utvecklingsplan? 
 
Vilka insatser är vanligast? 
 
Vilken typ av kompetenser kan ni använda er av?  
 
Har ni fått någon utbildning om arbete med individuella utvecklingsplaner?  
 
Hur används dokumentet? 
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Bilaga 3 

Intervju med speciallärare A 
 
I: Hur uppmärksammar ni elever i behov av särskilt stöd? 
S: Bra fråga. Det brukar oftast vara undervisande lärare som ser att det är någonting som är 
svårt eller krångligt, man märker ju oftast. Mentorn eller, är ju den som får första intrycket. Vi 
brukar låta det gå en tid för att se vad som händer och hur funkar eleven och sen får man ju 
göra lite tester. Är det en som man misstänker är dyslektiker så kan man ju göra, det enklaste 
är ju att göra ett lästest helt enkelt. Och så bedömer man utifrån det om man ska göra något 
mer, gå vidare då. Men annars är det ju först och främst undervisande lärare som slår larm till 
mig. 
I: Hur går ni tillväga när eleven väl har blivit upptäckt? 
S: Upptäckt, ja. Ehh… är det så att man måste gå vidare så att det blir ett åtgärdsprogram av 
det hela då är det kontakta föräldrarna och det är ju det första steget är ju egentligen att den 
undervisande läraren eller mentor pratar med mig, det kanske räcker med att jag, ibland 
kanske det är något litet, att de behöver få en repetition av någonting, kanske bara göra en 
punktinsats på någonting för att förtydliga någonting. Är det mer grejer, större saker så får 
man gå vidare och kolla, vi pratar tillsammans, utvecklingssamtalen då, man märker kanske 
där att man ska gå vidare. Då blir det åtgärdsprogram och då är ju föräldrarna med också och 
skriver. Och är det ännu mer så har man en elevvårdskonferans och då är det rektor som kallar 
till det. Den högsta instansen eller vad man ska säga. Det är olika från elev till elev, det är 
svårt. Vi har ju flera stycken som är dyslektiker och då har man oftast, föräldrarna kanske 
redan har sagt att de har dyslektiker i släkten, så då har man, det kan dom ha sagt redan på när 
de börjar på dagis, så man har med det från början. Så får A. veta det när de börjar i 6-års och 
så till L. i ettan med läsinlärning och då brukar jag aldrig vara inne och peta något speciellt 
där. Det brukar få ha sin gång, man måste få undervisning först innan man kan se att det är 
något som är svårt. Det är svårt att vara dyslektiker utan att ha fått undervisning, blivit utsatt 
för en läsinlärning. L. kommer ibland och säger att den här behöver en genomgång på det här 
och då, just dyslektiker är det ju så att föräldrarna redan har flaggat för det, så man är redan 
uppmärksam, det är inte så att vi har upptäcker många dyslektiker av en slump när de kommer 
upp i 4:an, när vi har lästest som vi har i 4:an. Vi har i 2:an ”en kvart om dagen”, de får ju 
låna en bok en gång i veckan som de ska läsa högt i, har man fortfarande inte kommit vidare i 
sin läsutveckling att de fortfarande är kvar på ljudningsstadiet då får man göra, fortsätta, de 
får träna mer. Läsa högt och sen får man göra olika test, på Lexiaprogram. Då börjar det 
handla om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Tänker vi att det är en dyslektiker så skickar 
vi dom på utredning. Det ät ju likadant där, dom brukar inte vilja ta emot dom förrän årskurs 
3-4, på dyslexiutredning. Men man kan ju ana innan. Det är väl det som är lättast att upptäcka, 
tycker jag. Eftersom det är ju så mycket att läsa. Är det andra saker, är det att man misstänker 
att det någon har neuropsykologiska funktionshinder, Asperger eller ADHD, är det ju något 
som man bara har en känsla av att det är något som inte stämmer. Och det handlar, är det 
dyslektiker så hamnar de ju fortfarande på vårat bord, men är man Aspergers så då måste man 
få en utredning och då hamnar man hos psykologer, vi kan ju tycka att det är ett typiskt 
Aspergersbarn, men vad har jag att komma med, jag är lärare, speciallärare. Jag kan ju inte 
säga att någon har Aspberger. Så då behöver man ofta en utredning. Är det en som har 
specifika läs- och skrivsvårigheter så kan jag säga det när jag märker det. Så det är svårare när 
det är den andra typen av svårigheter. Och så sitter vi med elevvårdsteamet på våren inför 
nästa läsår och då har vi bett mentorerna att kolla igenom i 6-9:an blir det lite svårare. Med E. 
som är mentor för 7:or, hon är ju slöjdlärare, så hon har ju inte riktigt koll på svenskan eller 
matten eller vad det är. Så då får man ju sitta tillsammans, att d Å. och M. får kolla alla där 
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mer eller mindre. Men att men samlar in redan på våren så att man vet till varje läsår, vilka 
behöver vad. Sen är det ju periodvis många som behöver mycket och då får de ju snarare lite. 
I: När ni skriver åtgärdsprogram, vilka insatser är vanligast att ni använder er av? 
S: Alltså ganska mycket hamnar på att de ska göra ganska mycket hemma. Är det en 
dyslektiker till exempel så kan de få Lexiaprogram med sig hem och jobba med hemma. Ofta 
handlar det om att de behöver ha eget schema, tillrätta lagt, så att det ska passa med deras 
behov. Det kan ju vara någon ADHD elev till exempel och då försöker man göra ett schema 
med en massa pauser i, men ofta är det ju svårt för dom att få det att funka, de flesta av dom 
eleverna vill ju inte sticka ut och vara annorlunda. De vill ju följa de andra precis som vanligt, 
men de klarar ju inte av det, för att det blir för jobbigt. Så det… jag tror inte att jag kan säga 
att det är någonting som är så där. Det kan ju vara att man skriver med vilka olika hjälpmedel 
de får använda sig av, om de behöver en Alfa smart eller om de ska jobba i lärstudion eller en 
egen dator. Det kan vara sådana saker, annars är det nog svårt att säga att något ät vanligare 
än något annat. 
I: Tycker du att hela skolan involveras i insatserna eller är det oftast att det blir individuella 
insatser? 
S: Alltså, tyvärr så blir det nog individuella insatser för att jag har den uppfattningen att man 
kanske inte riktigt bryr sig. Att står man då som NO-lärare, så rycker man på axlarna och vad 
då, ska någon annan ha mer raster än någon annan, varför då? Vadå, måste jag ändra på 
någonting för att han ska ha det bättre och så blir det bättre på en del lektioner för att de 
lärarna är uppmärksamma på det här, medan andra då, jaha vadå och så rycker man på 
axlarna. Så det är svårt att få det att fungera överallt, för att man inte har alla med på samma 
tåg. Och så tror jag att det är på många skolor och definitivt när det är många olika lärare, det 
kanske är ännu värre på skolor där man inte är i samma klassrum hela tiden. När man måste 
traska runt, det måste vara svårare för en ADHD- elev eller en Aspberger- elev.   
I: Vilka typer av kompetenser kan ni använda er av? 
S: Ja, vi har tillgång till, lärarna har tillgång till det som finns på Stödcentrum, där finns det 
specialpedagoger och psykologer som kan ge handledning. För eleverna finns ingenting, man 
kan ju slussa dom vidare så att de kan göra en utredning på Stödcentrum, dyslexiutredning 
eller få de vidare till NT-center där de gör de neuropsykologiska utredningar. Där är det lång 
väntetid också. Ofta blir det att man anmäler en elev till en sådan utredning, det kan vara 2 års 
väntetid och under dom 2 åren, vad gör man då? Ja, då kan vi få handledning av Stödcentrum. 
Det borde gå fortare med de här utredningarna. Det finns för mycket att göra helt enkelt. Det 
blir ju lite halvdant och det är det vi har, det finns inget annat än Stödcentrum. Och där är det 
logopeder, specialpedagoger, psykologer, kanske finns någon socionom också. På skolan är vi 
några med specialpedagogisk utbildning, 4 stycken. Annars finns det inge annat. Det hade 
varit bra om vi hade en kurator. Skolsyster finns, som är till för eleverna och föräldrarna. 
I: Hur använder ni dokumentet när ni har ett färdigt? 
S: Det är ju svårt för mig, jag skriver det ju för att det är mitt jobb som speciallärare här och 
sen så tror jag att det i vissa fall så används det inte, för att man tycker att det inte rör mig. Jag 
har inte varit med och skrivit det där, varför ska jag göra något. 
I: Men vet alla om att det finns ett åtgärdsprogram? 
S: Ja, vi brukar tala om att vi har skrivit åtgärdsprogram för den här eleven. Men oftast funkar 
det ganska bra. 
I: Jag hade inga fler frågor, men är det något du vill tillägga om hur ni arbetar med 
åtgärdsprogram? 
S: Ja, vi försöker ju skriva flera stycken, dom gäller inte under jättelång tid. Så vi har ju 
uppföljning, på en del elever kan det bli ganska många gånger under en termin. Vi skriver inte 
ett åtgärdsprogram i januari och följer upp det i maj, utan snarare följer upp det i mars och sen 
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i maj. Så att det kan bli korta mål och att man hinner stämma av. Ofta är det också så att jag 
har kontakt med föräldrarna. Så att det är något som är levande och inte bara ett papper.         
 
Intervju med speciallärare B 
 
I: Hur uppmärksammar ni elever i behov av särskilt stöd? 
S: Jo, det ser man ganska snart, redan i förskoleklassen. Man ser dom som har jobbigt med 
den fonologiska medvetenheten när vi jobbar efter Bornholms-modellen. Sen kan man se om 
de inte hänger med på rim och ramsor, dom här olika momenten. Så det är väl första som vi 
får och sen ser man ju vartefter i 1:an när man inte hänger med och har svårt att skilja på 
bokstaven och ljudet och sådana saker. Så jag tycker att vi fångar upp dom väldigt tidigt och 
sen försöker vi naturligtvis hjälpa dom vi kan. Dom som då i 6-årsgruppen, vi screenar ju alla 
6 åringar i hela kommunen, med Lyssna på ordet och där kan vi få ett hum om vilka som kan 
förmodas få svårigheter och dom kan vi jobba lite extra med sen då. Men alla får ju Bornholm 
under 8 månader i förskoleklassen och sen om dom fortfarande ligger lågt där på Stanaine 3, 
1, 2 och 3 ser vi till att dom får lite extra stöd och då är det S. som har hand om 
repetitionsdelen på ungefär 8 veckor. För att ge dom lite extra och då ska dom även vara med 
på bokstavsinlärning i klassen, man får inte ta bort dom från något läsinlärningsmoment, det 
sker på annan tid.  
I: Hur gör ni med annan problematik än läs- och skrivsvårigheter? 
S: Ja, så har vi ju dom som har sociala problem, dom ser man ju ganska tydligt och så har vi 
ju alltid överlämnande, att man vet att man får barn som kanske har det jobbigt hemma på 
grund av skilsmässa eller vad det nu kan vara. Och så har vi ju dom så kallade 
bokstavsbarnen, så att det syns ju ganska tidigt tycker jag. Dom som är lite oroliga, som man 
tycker är svårast att upptäcka är egentligen dom som är tysta och snälla, där får man vara på 
hugget. 
I: När ni väl har upptäckt dom, hur går ni tillväga då? 
S: Ja, vi har ju ett samtal med föräldrarna och där bestämmer vi gemensamt då om ett 
åtgärdsprogram och fyller i en blankett där man beskriver hur läget är, vad vi vill med den här 
stödåtgärden som vi tänker sätta in och hur vi tänker göra det. Och så får man ju också skriva 
att vi i skolan gör vissa saker men så kanske det behövs hjälp hemifrån med vissa saker också. 
Det gäller dels läs- och skrivsvårigheter, men även sociala problem. Att man får prata om hur 
man ska vara mot kompisar och så, att man kanske inte ska störa i klassen för då blir 
kompisarna arga och så. 
I: När ni har skrivit åtgärdsprogrammen, vilka insatser är vanligast? 
S: Det beror naturligtvis på vad det är för något. Men oftast är det att vi jobbar, i alla fall jag, 
tar ofta ut elever och jobbar mun mot mun så att säga. Man tar en person för att alla har ju 
olika, man jobbar med olika metoder med lite olika material som man har och sen vissa 
dataprogram vi kan använda oss av. Man ska ju försöka göra det lite lustfyllt i alla fall. Och 
ibland kan man ju vara inne i klassen om det, eftersom vi har så stora klasser här så kan man 
vara en tillgång för fler som behöver hjälpen också. Många behöver läshjälp till exempel. Så 
kan det vara avlastande, fler får tillgång till hjälp och sen vet jag till exempel att det är 2 eller 
3 som behöver extra mycket och då koncentrerar jag mig på dom. 
I: Försöker ni använda er av hela skolan? Att ni ser till miljön? 
S: Vi skulle vilja göra det, men vi har så jättestora klasser, vi har så dåligt med utrymme så att 
vad jag har tillgå är mitt lilla rum och där kan man inte sitta så många. Ibland försöker vi ju att 
göra grupper, men vi har ingenstans att vara. Det är jättesvårt på den här skolan. Vi skulle 
vilja kunna göra lite mer uppdelningar men det brister på lokalerna. 
I: Vilka kompetenser kan ni använda er av när ni arbetar med elever i behov av särskilt stöd? 
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S: Vi har ju jag då, med lite specialpedagogik, vd har vi sen? Och sen har vi ju 
specialpedagogen S. och hon har ju speciella, hon kan göra… ta fram lite svaga och starka 
sidor, var dom är någonstans i läsningen och efter det, sen kan vi ju försöka göra lite egna 
Lexiaprogram, där kan man få träna just såna moment som är lite svårare. Det är väl 
egentligen det vi har: 
I: Hur använder ni dokumentet när ni väl har skrivit det? 
S: När vi väl har skrivit det ja, vi försöker att följa upp det och titta på, dom barn som är lite 
yngre, där gör vi kanske inte så täta återkopplingar utan det gör vi ju mer tillsammans hur 
man ska utveckla det här. Med de äldre barnen som behöver mycket så har vi tätare kontakter 
med föräldrarna. Kanske en gång i månaden att föräldrarna får komma hit och då tittar vi på 
om det har gått som vi tänkt oss, varför det inte gjort det och vad vi ska göra för att det ska 
funka bättre till nästa gång vi ses. Sen vet jag att många har varje vecka kontakt med mail 
eller telefon. Där man stämmer av att det fungerat eller om något inte varit bra och så.  
I: Används dokumenten i den vardagliga undervisningen? 
S: Nja, nä det vet jag inte om jag sitter och tittar på det här varenda gång man jobbar med dom 
här barnen. 
I: Jag tänkte mer när de är i den vanliga klassen. 
S: Dom försöker ta hänsyn till vad vi har skrivit, att klasslärarna är medvetna om att det finns 
vissa svårigheter och då försöker man ju hitta lämpligare material. Så vi försöker på alla 
möjliga sätt att underlätta för dom som har jobbigt. 
I: Jag har inga fler frågor, men är det något som du vill tillägga när det gäller ert arbete med 
åtgärdsprogram? 
S: Det är bra att ha nedskrivet, då kan man gå tillbaka och se att det här som vi gjorde kanske 
inte var så bra, då får man försöka göra något bättre.     
 
Intervju med mentor C. 
 
I: Vad anser du är viktigt i en individuell utvecklingsplan? 
M: Ja, hej och hå. Ja, det absolut viktigaste är att den är för eleven, förståelig och hanterbar. 
Att den är ett arbetsredskap då för eleven i dess utveckling, progression. Så kan man uttrycka 
det. Alltså att det är ju ett arbetsredskap för eleven. Så då måste ju eleven förstå vad den 
handlar om och de måste kunna använda den och hantera den. Det ställer ju ganska stora krav 
på det som skrivs i en individuell utvecklingsplan är någonting som är kommunicerat och i ett 
sammanhang som eleven begriper, enkelt uttryckt. Det här är inte så lätt det här, men det var 
det jag tyckte var viktigast. 
I: Man använder ju insatser för att nå målen i en individuell utvecklingsplan. Vilka insatser är 
vanligast? 
M: Du tänker på vad man skriver in, de metoder för att nå målen? 
I: Ja 
M: Jag skulle säga, om jag bara tar från höften, dom utvecklingsplaner som jag har formulerat 
under höstterminen, så skulle jag säga att det främsta metodiska greppet är dialog, diskussion. 
Och det är framför allt på två sätt, det ena är att eleven har en dialog med den undervisande 
läraren och att föräldrarna tillsammans med eleven har en dialog hemma. Det är dom två 
främsta dialoggrejerna jag skriver in. Det här står på väldigt många av mina utvecklingsplaner 
och sen kan man ju fundera på vad det är en dialog om. Den främsta insatsen är samtal, dialog 
alltså. 
I: Vilken typ av kompetenser har ni tillgång till på den här skolan? 
M: Jag tycker att skolan i stort, kan det vara svårt, jag tycker att det skiljer sig mellan 
arbetslagen, eller så har jag bara dålig insyn i dom andra arbetslagen, vad gäller deras 
kompetenser. Vi har i S. tycker jag i 6-9 en ganska stor samsyn kring bedömningsfrågor och 
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genom det så har vi också en ganska stor samsyn kring vad det är som våra elever ska 
utveckla. Alltså vad det dom ska bli bättre på. Det tycker jag är en kompetens vi har i 6-9. För 
det gör att när jag pratar med en elev i en utvecklingsplan då är jag trygg med att mina 
kollegor tänker på ett ganska liknande sätt och den dialog som vi då efterfrågar kanske, den 
kan vi bära tillsammans, jag kan ju hjälpa till att bära den dialogen. Sen måste kanske 
eleverna ha den dialogen med fler andra lärare, det må så vara, för vi undervisar ju i olika 
sammanhang, men de kvalitéer vi kan utveckla hos eleverna kan vi hjälpa till att utveckla. Så 
det tycker jag är en tillgång. En ganska bra samsyn kring bedömning och i vårt gemensamma 
uppdrag. Sen… ja, är vi ganska nära varandra i plats och så, vi har nära till spontana samtal, 
vi har ganska goda kommunikativa möjligheter lärarna emellan. När du frågar om vilka 
kompetenser vi har då tittar jag i första hand på lärarna, när du ställer frågan. Sen har vi 
väldigt bra elever också. För det är ju också en kompetens kanske, men i alla fall en tillgång. 
Men det kanske räcker. 
I: Har nu fått någon utbildning om hur ni ska arbeta med de individuella utvecklingsplanerna?  
M: Nej, inte direkt kan jag ju inte påstå. Vi startade ju förra våren spontant en frivillig grupp 
som hette IUP-gruppen, den var ju frivillig och vände sig till alla som var intresserade i huset. 
Så det blev ju en brokig skara med människor som hade det gemensamt att vi var intresserade 
av den här typen av frågor. Vad är det för arbetsredskap vi ska använda oss av för att utveckla 
eleverna ännu bättre? Den övergick sedan i en permanent grupp som knöts till 
ledningsgruppen och så. Så ordförande i IUP-gruppen sitter med i ledningsgruppen, sen ett år 
tillbaka. Men att kalla det för någon utbildning det vet jag inte. Den gruppen driver ju lite 
projekt i respektive arbetslag som handlar om att utveckla det gemensamma språket, den 
gemensamma bedömningen, att ha måldiskussioner över hela arbetslaget, det är vad dom gör 
nu i gruppen.  Planera 2-3 arbeten, det är det vi precis har börjat med. Att alla arbetslag 
planerar ett 2-3 arbete och då dyker frågorna upp vad det är för mål vi ska jobba mot, hur 
bedömer vi de här målen och hur vet vi egentligen att eleverna har uppnått allt det här. Det är 
ett slags förarbete för att förstå och göra det bra i utvecklingsplaner. Men att kalla det för 
utbildning det vet jag inte. 
I: Hur användes dokumentet rent praktiskt? 
M: Ja, det gör det ju inte på det sätt som det är tänkt att göra. Vi ser fortfarande att vi inte har 
hittat de samarbetsformer som krävs för att göra sambedömningar eller samplaneringar, Alltså 
att titta på vad har de här eleverna egentligen skrivit i sina individuella utvecklingsplaner och 
hur tar vi med det in i planeringsfasen av våra gemensamma arbetsområden. Där har vi inte 
kommit än, det blir nästa steg här någon gång. Vi kommer att börja titta, vi har diskuterat att 
sätta upp utvecklingsplans målen. Sammanfatta dom tillsammans i teamet, lärarteamet. Att se 
vilka utvecklings behov har vi skrivit hos eleverna och hur kan vi nu under det kommande 
läsåret eller terminen eller i början bara ett arbetsområde, hur kan vi ta med dom in i 
arbetsområdet. 
I: Når dokumentet ut till alla som arbetar med eleven? 
M: Nej, vi håller det ju rätt mycket. Nej, det gör det inte. Vi håller det inom teamet, vi har 
några utanför och dom vet ju ingenting. Men även i teamet tillkortakommande av tid helt 
enkelt.  Vi har sagt att när utvecklingssamtalen var gjorda i höstas så sa vi att nu ska vi sätta 
oss ner och gå igenom vad vi sagt. Ge varandra feedback på utvecklingssamtalen. Koordinera, 
vad pratade ni om, vad pratade jag om, så att återigen öka samsynen kring 
utvecklingssamtalens innehåll. Vilka eventuella mål dyker upp och vilka eventuella problem, 
som vi kan bli bättre på att tackla. Nej, vi når inte ut till alla, det är problemet. Inte för att vi 
inte vet hur, jag vill påpeka det, för det vet vi. Vi vet hur vi skulle göra det, vi vet inte när vi 
ska göra det. 
I: Har du något mer du spontant vill säga om individuella utvecklingsplaner? 
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M: Förutom att den ska bort då. Nej… IUP:n sätter ju fingret på det som är skolans sista 10-
12 årens stora dilemma, att vi inte har anammat Lpo 94. Att vi inte begripit att vårt 
kunskapsuppdrag är något annat än det en gång i tiden var. Det nya sättet att tänka handlar 
mycket mer om att kommunicera mål, att skapa förståelse, att inte fokusera på X antal timmar 
om stormaktstiden, utan att du har haft X antal mål diskuterade, erfarenheter gjorda, personlig 
dokumentering av en elev. Som ligger i linje med – var är jag- vart ligger mitt nästa mål.     
 
Intervju med mentor D 
 
I: Vad anser du är viktigt i en individuell utvecklingsplan? 
M: Ja, det första att eleven får reda på sina styrkor och svagheter, vad man kan förbättra, 
framför allt. Inte bara ämnesmässigt utan absolut den sociala biten, tycker jag är viktig. Det 
går hand i hand. Ja, hur samspelet fungerar mellan kamrater, att man som individ själv tar 
ansvar för sin inlärning och sen att man ska sätta upp mål för eleven, tycker jag i en IUP, att 
det här ska vi försöka förbättra, det här ska du tänka på till nästa gång. Det är alltid lättare när 
det är elever som har ett problem, som man har åtgärdsprogram på, det blir mer konkret. Det 
svåraste är att skriva en IUP för de otroligtsociala, väldigt duktiga eleverna, som klarar allt. 
I: Vilka är de vanligaste insatserna i de individuella utvecklingsplanerna? 
M: Det beror ju helt på vilka problem eleven har, alltså är det koncentrationssvårigheter är det 
en sak och är det svårt med matte så är det en annan grej. Vad vi egentligen saknar, som vi 
hela tiden efterfrågar det är ju, för det första tid och för det andra utbildade speciallärare, som 
har matte, engelska, svenska och sen skyddsnät kring de här eleverna. Vi har så otroligt få 
instanser att vända oss till och ligger problemet på det planet så blir det problem att nå de 
skolmässiga målen, så att säga för elever med sociala problem eller koncentrationssvårigheter.  
I: Hur gör ni då? 
M: Ja, hur gör vi. Vi kämpar med näbbar och klor för att få det att gå ihop. Vi försöker att 
puzzla tider och framför allt på den här skolan när det är brist på lokaler så har vi ingenstans 
att sitta i lugn och ro. Det är svårt för elever som behöver lugnt omkring sig, men även för 
elever som behöver annat stöd. Ibland får man sitta i korridoren, så det är synd. Vi försöker, 
om jag säger så här, om jag har en elev som egentligen fungerar bra i skolan, men det händer 
saker runt omkring hans eller hennes privatliv so påverkar dina mål, så skulle det underlätta 
att ha en psykolog eller kurator som jag kan be om hjälp, samtalsstöd. Och vi är ju väldigt 
bakbundna i skolan, vi kan inte hjälpa elever som inte föräldrarna går med på och då ska 
bägge föräldrarna vara med på det, vilket inte alltid är fallet kan jag säga. Då är det kört, då 
får man ingen hjälp. Det enda man har då är att skicka ner dom till Ungdomsmottagningen , 
för dit kan dom gå själva. Men det kanske man inte gör om man är 11 år, det är ett 
jätteproblem idag. Det är inte det att det är dålig undervisning, utan att det händer så mycket 
annat runtomkring. Vi har så många elever som mår dåligt, som om dom mådde bra absolut 
skulle klara skolan. 
I: Vilken typ av kompetenser kan ni använda er av då? 
M: Ja, vad har vi. Skolmässigt så har vi speciallärare, men inte tillräckligt många. Men dom vi 
har använder vi till max. Sen är det ju vi vanliga lärare som inte har den utbildningen, som jag 
har lite spec. timmar och går in som resurs i en jobbig klass just nu och försöker vara en 
hyfsat vättig vuxen i barngruppen . Ett annat jättestort problem är att vi har alldeles för stora 
klasser, det är ingen bra organisation, det blir inge bra för eleverna. Det går bra om det är 
trygga, lugna barn, men det kan man inte säga att vi har idag i alla klasser. Och sen är det 
svårt att få assistenter till vissa barn som behöver få det, det är väldigt svårt att få från 
kommunen.  
I: Har ni fått någon utbildning om hur man ska arbeta med den individuella 
utvecklingsplanen? 
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M: Ja, vi håller ju på just nu med något som kallas för BIBAS- barn i behov av särskilt stöd. 
Och då har vi en som kommer ut ibland och träffar oss. Vad vi gör just nu är att vi försöker 
lära oss hur vi ska skriva åtgärdsplanering och efterfölja dom pratar vi mycket om, att det inte 
bara ska vara ett papper i en pärm utan att det ska vara ett levande dokument som vi ska 
använda. Det ska finnas tydliga mål för eleven som han/hon ska veta att det här ska jag fixa 
och så här gör jag på vägen. I vissa fall skriver vi nästan kontrakt med elev och föräldrar när 
vi sitter på utvecklingssamtal, att man förbinder sig att klara det här. Man måste försöka få ner 
det på papper och förenkla. Vi har även, det är en skola som har utformat en viss modell, vi 
har vart på föreläsningar och sådant med själva materialet och vi använder det när vi har våra 
utvecklingssamtal. Det är ett bra diskussionsunderlag som är lätt för eleverna att förstå. 
I: Hur använder ni dokumentet? 
M: Precis som jag sa, vi tar fram det vid utvecklingssamtalen och tittar på det. Vi håller på att 
lära oss att använda det i undervisningen mer. Vi pratar ofta om det. 
I: Vet andra lärare vad som står i ”Pelles” dokument? 
M: Ja, det borde dom göra. Men vi ska bli bättre på det och få ett slags system. För jag har en 
pärm med mina mentorselever och ingen annan går ju dit och tittar. Vi ska försöka få ett annat 
system. Sen håller vi på att lära oss att skriva en individuell utvecklingsplan så att vem som 
helst kan titta på det och det ska vara OK. Alla lärare, elever och föräldrar ska ju ha tillgång 
till det. 
I: Jag har inga fler frågor. Är det något du vill tillägga? 
M: Nä, förutom att jag tycker att på den här skolan så har man en personlig kontakt med 
eleverna om man vill det som lärare.        
 


