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Sammanfattning

Tidigare forskning av Skolverket (2003) konstaterar att var femte elev som är i behov av särskilt 
stöd inte erhåller detta. Vidare förklaras att skolor har svårigheter att anpassa det särskilda 
stödet till elevernas behov. Skolverket (2007a) fastställer även att fem procent av pedagogerna 
inte upprättar individuella utvecklingsplaner. Skolverket (2008a) fastslår att åtgärdsprogram 
begränsar sig till elevers problematik och förmedlar inte en helhetssyn av eleverna. Det 
övergripande syftet med denna studie var att belysa vilka erfarenheter och upplevelser 
pedagoger har av arbetet med elever i behov av särskilt stöd, individuella utvecklingsplaner och 
åtgärdsprogram. Studien utgick från en kvalitativ intervjumetod. Vårt underlag baserades på 
sammanlagt fem stycken intervjuer; med en rektor, en specialpedagog och tre pedagoger, vilka 
samtliga var verksamma inom årskurserna ett till tre. Resultaten visade att pedagogernas 
bedömning av elever utgår från ett normalitetsbegrepp. I individuella utvecklingsplaner 
koncentrerar sig pedagogerna på vad som skiljer mellan eleverna och målet och hur elevernas 
kunskapsmässiga och sociala förmågor kan utvecklas. De individuella utvecklingsplanerna 
utvärderas inte och är enligt pedagogerna ett utvecklingsområde. Uppföljning sker dagligen i 
arbetet med eleverna. Pedagogerna framhåller att det är en viktig faktor att vara begränsad i 
antalet kunskapsmässiga och sociala mål i upprättandet av åtgärdsprogram. Vid 
utvecklingssamtal sker uppföljning av åtgärdsprogram och utvärdering görs av rektorn. 
Pedagogerna tilldelar till stor del eleverna svårigheter och granskar inte sin egen yrkesroll eller 
verksamheten i elevernas skolsituation. Det finns en inställning till att utveckla och förbättra 
arbetet med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Studiens slutsatser är i linje 
med vad som tidigare belysts i den forskning som har gjorts i ämnet. Till skillnad från tidigare 
forskning ges sociala svårigheter mindre utrymme i åtgärdsprogrammen. 
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Förord

Att skriva vår c-uppsats har varit väldigt roligt och intressant. Vi har utvecklats som människor 
och haft ett givande samarbete under hela processen. Det har även funnits tuffa känslomässiga 
stunder som har satt vår styrka på prov men med stödet från varandra och våra familjer så har 
arbetet lyckats färdigställas. Slutligen vill vi tacka för allt stöd vi fått. 

Tack till vår handledare Heidi Selenius som gett oss vägledning i skrivandet. 

Jag, Anna är tacksam för all kärlek och stöd från min sambo Krille. Tack till min mamma som 
alltid stöttar mig och som även nu tagit sig tid att korrekturläsa vår uppsats och sist men inte 
minst tack till min pappa som alltid stöttar mig och ger mig uppmuntran att kämpa vidare.

Jag, Emma är rörd och glad för det kärleksfulla stöd som min sambo Jocke ger mig. Du ger mig 
hopp och tror på mig. Jag vill även rikta en varm kram till min mamma Gunn som inspirerar 
mig till att fortsätta vidare vid svåra stunder. Till sist vill jag tacka min svärmor Eva som tog sig 
an uppgiften att läsa vår uppsats. 
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Inledning

En skola för alla, ska vara inbjudande för alla elever och ta tillvara på olika intressen och behov. 
Alla elever ska känna sig välkomna, delaktiga och lika mycket värda. I ung ålder formas vår 
personlighet och självbild. Som pedagog är det då viktigt att vara medveten om hur vi bemöter 
elever och ser till hela individen, utifrån elevers bästa och dessas närstående. Våra handlingar 
får därmed konsekvenser för framtiden. En av de största utmaningarna en pedagog har är just att 
hantera och tillgodose alla elevers olikheter. Skolverket (2008b) menar i ett pressmeddelande att 
mötet med elevers olika behov, förutsätter att pedagoger kan planera och genomföra 
undervisning på olika sätt, vilket kräver en väl insatt och yrkesskicklig pedagog. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi sett ett stort behov av specialpedagogiskt arbete, då 
antalet elever i behov av särskilt stöd är omfattande. Som blivande pedagoger vill vi därför 
skapa oss en uppfattning och insyn i hur verksamma pedagoger arbetar med elever i behov av 
särskilt stöd och ta lärdom av detta. Skolverket (2008a) konstaterar vidare att det är av stor vikt 
att kunskapsmässiga och sociala svårigheter i skolan upptäcks tidigt, för att kunna sätta in 
nödvändiga insatser. Skolverket (2008b) menar vidare i sitt pressmeddelande att pedagogers 
kompetens är av största vikt för att elever ska uppnå tillfredställande studieresultat. Det är 
avgörande att pedagoger verksamma i de yngre åldrarna kan ge elever möjligheter och 
förutsättningar att förvärva de kunskaper som krävs, för att elever på lång sikt ska kunna ges 
fullständiga betyg i grundskolan. Att pedagoger har god kännedom om elevers förmågor, såväl 
kunskapsmässigt som socialt ger möjligheter till en givande lärandeprocess. Med vårt intresse i 
ämnet vill vi därför ges ett fördjupat kunnande och en ökad medvetenhet om hur pedagoger 
arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

I Skolverkets undersökning (2008b) konstateras även att en av fem elever i behov av särskilt 
stöd inte ges detta stöd samt att var fjärde elev som ges stöd saknar åtgärdsprogram. Vidare 
saknar stödet adekvat utvärdering och uppföljning. Skolverkets (2008b) utredningar av särskilt 
stöd visar att fokus läggs på den enskilda individens brister och ser inte till verksamhetens 
utformning eller elevernas hela skolsituation. Med denna utredning som grund vill vi därför 
belysa hur pedagoger arbetar med elever i behov av särskilt stöd, skaffa ytterligare kunskap i 
denna problematik och dela den med blivande pedagoger. 

Det särskilda behovet hos elever kan sammanfattas i två olika typer av svårigheter, lärande- och 
beteendesvårigheter. Lärandesvårigheter kan innebära läs- och skrivsvårigheter. I 
beteendesvårigheter innefattas här socioemotionella svårigheter och koncentrationssvårigheter 
(Skolverket, 2008a). Resursbrist medför att eleverna ges särskilt stöd endast i svenska, engelska 
och matematik (Skolverket, 2008a). I en analys som gjorts av svårigheter och mål i 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, kan vi utläsa att sociala mål ges stor 
betydelse i skolan. Sociala mål prioriteras ibland före kunskapsmål i åtgärdsprogram, vilket kan 
leda till att elever i behov av särskilt stöd inte ges det stöd som behövs för att nå de angivna 
kunskapsmålen i årskurs fem (Skolverket, 2008a). Det är viktigt att pedagoger ges stöd i 
verksamheten att hitta arbetssätt för att finna den rätta balansen, så att eleverna kan uppnå de 
kunskapsmässiga och sociala målen. 
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Det är av stor vikt att sätta antalet elever i behov av särskilt stöd i relation till elevers 
måluppfyllelse i årskurs nio. Då statistik från Skolverket (2008a) visar att andelen behöriga 
elever till gymnasieskolans nationella program, minskar i antal och är i nuläget den lägsta på tio 
år. Läsåret 1997/1998 gavs de första eleverna betyg enligt dagens mål- och resultatstyrda 
system. Andelen behöriga elever till gymnasieskolans nationella program var 91,4 procent. Idag 
är det 89,1 procent elever som är behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program. 
Det innebär att en av tio elever inte var behörig att söka till gymnasieskolans nationella program 
hösten 2007 (Skolverket, 2008a.). För att denna negativa trend ska motverkas och antalet 
behöriga elever ska öka i omfattning i framtidens samhälle, kan vi pedagoger påbörja arbetet 
med elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling i tidig ålder. 

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna studie var att belysa vilka erfarenheter och upplevelser 
pedagoger har av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Begreppet särskilt stöd innefattar i 
denna studie de elever som av kunskapsmässiga och sociala skäl, anses ha svårigheter att 
uppfylla de uppnående mål som återfinns i de nationella styrdokumenten. Syftet var också att 
undersöka hur pedagogerna i skolan arbetar med individuella utvecklingsplaner och 
åtgärdsprogram, för att utveckla dessa elevers förmågor. Syftet var också att undersöka hur 
pedagogerna följer upp och utvärderar sina insatser och hur elevers aktuella skolsituation ser ut, 
i relation till de nationella styrdokumenten. 

Vår studie omfattades av följande frågeställningar: 

• Vad baserar pedagoger sina bedömningar på, när det gäller insatser till elever i behov av 

särskilt stöd, med fokus på kunskapsmässiga och sociala svårigheter? 

• På vilket sätt sker arbetet med individuella utvecklingsplaner för att stödja dessa elever?

• Hur fungerar upprättandet av åtgärdsprogram som ett led i elevers fortsatta utveckling?

• Hur sker uppföljning och utvärdering av individuella utvecklingsplaner?

• Hur sker uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram?

Avgränsning

Studien fokuserade på pedagogers erfarenheter av arbetet med elever i behov av särskilt stöd, 
elever som har kunskapsmässiga eller sociala svårigheter. Då vi valde att fokusera på de 
kunskapsmässiga och sociala aspekterna läggs ingen vikt vid funktionshinder som kan försvåra 
elevers skolgång. Den behandlade även hur individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
tillämpas, i syfte att ge stöd under elevers lärandeprocess. Studien omfattade dessutom hur 
uppföljning av elever och utvärdering av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
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fungerar. Studiens underlag baserades på sammanlagt fem stycken intervjuer; med en rektor, en 
specialpedagog och tre pedagoger med fokus i årskurs ett till tre. 

Bakgrund

Nedan kommer vi att presentera gällande nationella styrdokument och tidigare studier i ämnet. I 
bakgrunden belyses först definitionen av begreppet särskilt stöd och hur det kan utformas. 
Därefter redogörs för det särskilda stödets realitet i vår nutida skolverksamhet. Sedan förklaras 
syftet med individuella utvecklingsplaner och på vilket sätt individuella utvecklingsplaner har 
tillämpats i svenska skolor. Till sist ges en beskrivning av åtgärdsprogrammens syfte och hur 
åtgärdsprogram gestaltar sig i elevers skolgång. 

Särskilt stöd 

I Lpo 94 framgår att skolan ska utgå från varje elevs behov. Barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov 
kräver. Vidare konstateras i Lpo 94 att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i 
skolarbetet. Enligt Öhlmér (2004) innefattar begreppet elever i behov av särskilt stöd, de elever 
som har inlärningssvårigheter. Dessa svårigheter kan bero på en mängd olika faktorer. Vidare 
förklarar Öhlmér (2004) att allmänt kan elever i behov av särskilt stöd indelas i två stora 
grupper: Elever som behöver stöd under kortare perioder och elever som behöver stöd under 
hela sin skoltid. 

Öhlmér (2004) förklarar att det särskilda stödets utförande kan se olika ut, från hjälp i olika 
ämnen till en förbättrad utformning av verksamheten. Stödet kan därmed ges på olika nivåer, 
såsom organisations-, grupp- och individnivå. Öhlmér (2004, s.11) konstaterar att den enskilda 
elevens behov skall styra vilka åtgärder som sätts in!. Vidare förklarar Öhlmér (2004) att det 
särskilda stödet kan innebära ytterligare stöd i klassrummet eller andra tillvägagångssätt som 
stöd av specialpedagog eller av övningsprogram. Enligt Lpo 94 ska elever som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra få detta stöd utformat med hänsyn till deras behov och 
förutsättningar. Rektorn har övergripande ansvar för att verksamheten utformas, så att eleverna 
ges det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Beslut om särskilt stöd ska fattas av rektorn 
(Lpo94). Vidare har rektorn skyldighet att, om svårigheter uppstår för elever, se till att kontakt 
upprättas mellan skola och hem.

Särskilt stöd i dagens skola

Giota och Lundborg (2007, refererad i Skolverket, 2008a) rapporterar att det specialpedagogiska 
stödet ges i ett tidigt skede. Skolverket (2003) menar att var femte elev som skolans personal 
bedömer vara i behov av särskilt stöd, inte får det. Vidare benämns att speciellt tysta, 
initiativsvaga och blyga elever inte ges det stöd som de behöver. Skolverket (2003) påvisar att 
skolans personal framhåller ekonomiska resurser som ett skäl till avsaknad av särskilt stöd. 
Myndigheten för skolutveckling (2005) visar att följande faktorer kan ha negativa följder för 
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arbetet med elever i behov av särskilt stöd; brister i organisationen, personalens bristande 
kompetens, att elever inte är villiga att ta emot särskilt stöd och att elever har en omfattande 
frånvaro. Giota och Lundborg (2007, refererad i Skolverket, 2008a) menar vidare att de elever 
som fått lite specialpedagogiskt stöd har högre måluppfyllelse, än de elever som inte fått något 
stöd alls. Giota och Lundborg (2007, refererad i Skolverket, 2008a) konstaterar vidare att de 
elever som fått specialpedagogiskt stöd sent i sin skolgång når fler mål än de elever som fått 
stöd tidigt. Vidare rapporterar Giota och Lundborg att elever som fått specialpedagogiskt stöd 
under en längre tid i mindre utsträckning når fler mål än de elever som fått stöd i större 
utsträckning men under en kortare tid. Det betyder att de specialpedagogiska insatserna kan ha 
haft en positiv effekt på elevernas studieprestationer, men att effekten inte var tillräckligt stark 
för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar fullt ut (Skolverket, 2008a).

Enkätstudier från Skolverket (2003) visar att personal som har nära samarbete med elever, inte 
är tillfredställda med det särskilda stöd som ges. Drygt hälften av de tillfrågade rektorerna är 
nöjda, hälften av pedagogerna samt knappt hälften av specialpedagogerna anser att det särskilda 
stödet är tillräckligt i sin utformning. Skolverkets attitydundersökning (2006) visar att åtta av tio 
pedagoger menar att de har fullgod kompetens för att urskilja vilka elever som är i behov av 
särskilt stöd. Resultatet visar vidare att sex av tio pedagoger menar att de har tillräcklig 
kompetens att kunna stödja dessa elever i sin vidareutveckling. Sammanfattningsvis visar 
utbildningsinspektionen i en rapport (Skolverket, 2007) att skolor inte har svårt att upptäcka 
elever i behov av särskilt stöd. Dock har skolor svårigheter att relatera de särskilda behoven hos 
elever till lämpliga stödåtgärder. Även Layton och Lock (2007) menar att det finns brister i de 
amerikanska skolornas precisering och hantering av elever i behov av särskilt stöd. Även där är 
problematiken att hitta lämpliga åtgärder som är anpassade för eleverna. Skolverket (2008a) 
visar även att skolor ibland tycker det är svårt att stå emot starka föräldrar som hävdar sin rätt 
och eftersom det ofta finns begränsat med resurser så riskerar mer lågmälda föräldrar och elever 
att komma i kläm. 

Andreasson (2007, refererad i Skolverket, 2008a) fastslår att lärande- och beteendesvårigheter 
utgör de största grupperna av elever som är i behov av särskilt stöd. Vidare menar Andreasson 
att identifieringen av elever i behov av särskilt stöd, av kunskapsmässiga och beteendemässiga 
svårigheter, kan se olika ut i tillvägagångssätt. I beteendesvårigheter ingår socioemotionella 
svårigheter och koncentrationssvårigheter. Andreasson gör även gällande att kunskapsmässiga 
svårigheter, identifieras oftast med någon form av standardiserande test. Denna identifiering 
sker genom en allmän screening, eller genom att eleverna testats enskilt av specialläraren eller 
specialpedagogen. Myndigheten för skolutveckling (2005, refererad i Skolverket, 2008a) visar 
att utåtagerande elever ofta inte ges lämpligt stöd, utan betraktas som störande och att 
stödinsatserna då mest är av separerande karaktär från övriga klasskamrater. Dessutom utreder 
sällan skolor orsaken till utåtagerande elevers beteende.

Individuell utvecklingsplan
Enligt Grundskoleförordningen (2006) har alla elever i grundskolan rätt till en individuell 
utvecklingsplan. Detta är en allmän handling och bör inte innehålla något sekretessbelagt 
material och inte heller information som för elever eller föräldrar kan kännas 
integritetskränkande (Öhlmér, 2006). Enligt Skolverket (2005) ska en individuell 
utvecklingsplan verka som en röd tråd genom elevernas lärandeprocess i grundskolan och ska 
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baseras på ett positivt synsätt samt ge en nyanserad helhetsbild av eleverna. Det är av yttersta 
vikt att innehållet är uppmuntrande och stärkande för eleverna. En individuell utvecklingsplan 
ska vara av framåtspeglande karaktär och syfta till att ge eleverna möjlighet att utvecklas. Enligt 
Grundskoleförordningen (1999) ska pedagogen regelbundet informera elever och elevernas 
föräldrar om sitt barns skolsituation. Två gånger på ett läsår ska pedagoger, elever och föräldrar 
i utvecklingssamtal diskutera hur elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling kan 
stödjas på bästa sätt. Detta ska antecknas och utmynna i en individuell utvecklingsplan. I den 
planen redogörs för vilka insatser som behövs för att elever ska tillgodogöra sig de 
kunskapsmässiga mål och sociala färdigheter som anges i de nationella styrdokumenten 
(Grundskoleförordningen, 2006). Även Layton och Lock (2007) framhäver vikten av att målen i 
de individuella utvecklingsplanerna, har sin utgångspunkt i kursplaner och gällande läroplan, 
eftersom detta säkerställer en likvärdig utbildning för alla elever. 

Enligt Öhlmér (2006) ska pedagoger tillsammans med elever och föräldrar formulera de 
individuella utvecklingsplanerna. Elever och föräldrar görs genom individuella 
utvecklingsplaner delaktiga och ges möjlighet att påverka den framtida skolsituationen (Öhlmér, 
2006). De individuella utvecklingsplanerna ska vara en god grund till utvecklingssamtal samt 
fungera som ett led i att planera, följa upp och utvärdera skolans verksamhet (Skolverket, 2005). 

Individuell utvecklingsplan i dagens skola

Skolverket (2007a) konstaterar i enkätundersökningar att 95 procent av de deltagande 
pedagogerna alltid upprättar en individuell utvecklingsplan vid utvecklingssamtal. Dock är det 
fem procent som anger att de inte följer Grundskoleförordningens föreskrifter vad gäller 
upprättande av individuella utvecklingsplaner. I fall där dessa planer inte upprättas, kan det röra 
sig om hela skolor och inte bara en enskild pedagog. Skolornas ledning menar då att de 
förbereder för att införa arbetet med individuella utvecklingsplaner. Pedagogerna anser sig ha 
kommit olika långt i sitt arbete med individuella utvecklingsplaner. En av tio pedagoger anser 
att de inte riktigt kommit i gång med arbetet med individuella utvecklingsplaner, medan en 
fjärdedel anser att de har kommit mycket långt (Skolverket, 2007a). 

Skolverket (2007a) konstaterar att flertalet pedagoger är osäkra på om individuella 
utvecklingsplaner är heltäckande som individuell elevplanering och uppföljning. Pedagoger 
menar att det väsentligaste är den uppföljning av elever, vilken sker fortlöpande under 
terminens gång. En stor del av pedagogerna poängterar att tillsammans med utvecklingssamtal, 
ger de individuella utvecklingsplanerna information om elever, men att detta inte är fullkomlig 
information. Av denna anledning gör många pedagoger uppföljningar varje vecka tillsammans 
med eleverna. Uppföljningen omfattar då en utvärdering och sammanfattning av veckan som 
gått. Elevdokumentationer kan vara av varierande karaktär, men gemensamt för samtliga är att 
dessa ska bifogas hem till föräldrarna, som ska underteckna att de tagit del av och godkänt den 
(Skolverket, 2007a). Pedagogerna visar även en stor osäkerhet till vad som anses vara lämpligt 
att skriva och till vad som är offentligt i de individuella utvecklingsplanerna (Skolverket, 
2007a).

Syftet med individuella utvecklingsplaner, enligt Grundskoleförordningen (2006), är att de ska 
föra elever framåt i sitt skolarbete och ge elever hjälp i hur de kan utvecklas på bästa sätt mot de 
angivna målen i Lpo 94 och kursplanerna. Skolverkets undersökningar (2007a) fastlägger att 
skolor arbetar med individuella utvecklingsplaner på ett lämpligt sätt, som är framåtsyftande 
och som är utvecklande för elever. Skolverket (2007a) poängterar att de individuella 
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utvecklingsplanernas relevans skiljer sig åt, beroende på vilken årskurs pedagoger undervisar i. 
Exempelvis pedagogerna i årskurs tre har en mer positiv inställning till de individuella 
utvecklingsplanernas verkan hos eleverna, än pedagoger som undervisar i årskurs 8. 

En individuell utvecklingsplan kräver att pedagoger dokumenterar elevers framsteg och lärande 
(Skolverket, 2007a). Detta innebär att pedagoger måste samla in material som ska vara ett 
underlag för utvecklingssamtal. Skolverket (2007a) framhåller att drygt 50 procent av 
pedagogerna tar fram underlag någon gång i månaden, var femte pedagog gör det någon gång 
per vecka och 15 av pedagogerna anger att de inte arbetar alls med att ta fram något underlag. 
Enligt Grundskoleförordningen (2006) ska en individuell utvecklingsplan upprättas vid 
utvecklingssamtal. Vidare har alla elever rätt till minst ett utvecklingssamtal per termin. Enligt 
Skolverket (2007a) följer de flesta pedagogerna grundskoleförordningens föreskrift. Hur ofta 
utvecklingssamtal hålls varierar, men tio procent av pedagogerna genomför utvecklingssamtal 
två gånger per termin och en procent håller samtal tre till fem gånger per termin.  

I Skolverkets enkätundersökning (2007a) fastslås även att huvuddelen av pedagogerna och 
rektorerna är ense om att individuella utvecklingsplaner stödjer elevers kunskapsmässiga och 
sociala utveckling. En femtedel av pedagogerna anser att individuella utvecklingsplaner har 
mindre betydelse för elevers kunskapsutveckling och närmare en tredjedel bedömer att 
individuella utvecklingsplaner har liten inverkan på elevers sociala utveckling (Skolverket, 
2007a). Vidare klargörs att rektorerna i stort är mer positiva till hur individuella 
utvecklingsplaner kan stödja elevers utveckling. Nio av tio rektorer anser att individuella 
utvecklingsplaner har stort inflytande på elevers kunskapsmässiga utveckling och liknande 
siffror menar att de har stor betydelse för elevers sociala utveckling (Skolverket, 2007a).

Skolverket (2007a) poängterar att pedagoger i enkätundersökningen ser en utveckling i arbetet 
med individuella utvecklingsplaner, men menar samtidigt att det finns mycket kvar som kan 
utvecklas. Pedagogerna vill lära sig mer om arbetet med individuella utvecklingsplaner och ser 
det som positivt att utveckla bättre sätt att hantera dessa. Vidare var det inte någon av 
pedagogerna som anser att individuella utvecklingsplaner är en ”pålaga uppifrån” (Skolverket, 
2007a). Genom Skolverkets undersökningar har det fastställts att pedagoger i årskurs tre 
upprättar individuella utvecklingsplaner i större utsträckning än i de högre årskurserna.

Vidare uppger Skolverket (2007a) att arbetet med individuella utvecklingsplaner i första skedet 
benämns av pedagoger vara tidskrävande. Detta gäller i huvudsak pedagoger verksamma i de 
lägre årskurserna. Efterhand har pedagogerna insett att arbetstiden var väl befogad, då de kunde 
urskilja elevernas framsteg och goda skolresultat. Endast hälften av pedagogerna anser att de 
har den avsatta tiden för att ta fram underlag för utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner, som enligt fyra av fem rektorer är schemalagd.

Skolverket (2007a) fastslår att samarbetet mellan skola och hem behöver utvecklas. Idag är det 
tre fjärdedelar av pedagogerna som uppger att majoriteten av eleverna och deras föräldrar är 
med och utformar de individuella utvecklingsplanerna. Då de individuella utvecklingsplanerna 
har gett pedagoger redskap för att systematiskt förbereda sig inför utvecklingssamtal, uppger 
flera pedagoger och föräldrar att utvecklingssamtalen förbättrats(Skolverket, 2007a). 

Skolverket (2007a) rapporterar att pedagogerna anser att eleverna blivit mer delaktiga i sitt 
skolarbete i och med arbetet med individuella utvecklingsplaner. Det kan dock vara svårt för 
eleverna att hantera dessa, eftersom de är skriftliga. Framförallt elever i särskolan och elever 
som har svårigheter med läsning behöver ett alternativ till de skriftliga individuella 
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utvecklingsplanerna (Skolverket, 2007a). Enkätundersökningar från Skolverket (2007a) visar att 
pedagoger främst har koncentrerat sig på att hitta lösningar för de elever som inte klarar 
uppställda mål. Skolverket (2007a) menar att skillnaden mellan individuella utvecklingsplaner 
som ett dokument för alla elever och åtgärdsprogram som avser elever i behov av särskilt stöd, 
bör förtydligas. 

Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogram syftar till att utveckla skolors möjligheter att inkludera alla elever i den dagliga 
skolverksamheten (Asp - Onsjö, 2006). Inom svensk skolpolitik har det länge funnits en strävan 
efter att skolan ska kunna tillgodose alla elever, oavsett begåvning och social tillhörighet. Denna 
ideologi ses som något av det mest väsentliga i ett demokratiskt samhälle (Asp - Onsjö, 2006).

Enligt Grundskoleförordningen (2006) är det rektorns skyldighet att, om det genom uppgifter 
från skolans personal, elev, elevers föräldrar eller på annat sätt framkommer att elever kan vara i 
behov av särskilt stöd, se till att behovet utreds. Om utredning visar att elever behöver särskilt 
stöd, ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Även Öhlmér (2004) konstaterar att det 
är skolans rektor som har det övergripande ansvaret för att ett åtgärdsprogram utformas genom 
att kalla till elevvårdskonferens. Eleverna och dessas föräldrar ska ges möjlighet att delta när 
åtgärdsprogram utarbetas. I enlighet med Grundskoleförordningen (2006) ska det av 
åtgärdsprogrammen framgå vilka behov elever har, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna 
ska följas upp och utvärderas. Öhlmér (2004) rekommenderar att pedagoger som har god 
kännedom om eleverna utses för att dokumentera innehållet i åtgärdsprogrammen. Vidare 
poängterar Öhlmér att åtgärdsprogram ska omfatta en kortare period i elevers skoltid, till 
skillnad från de individuella utvecklingsplanerna som följer eleverna under hela skoltiden. 
Åtgärdsprogram ersätter inte individuella utvecklingsplaner, utan dessa dokument verkar som 
komplement till varandra. Öhlmér förklarar att till skillnad från de individuella 
utvecklingsplanerna upprättas åtgärdsprogram inte i samband med utvecklingssamtal, utan då en 
utredning bedömer att elever anses vara i behov av särskilt stöd. Enligt Öhlmér (2004) är det av 
stor betydelse när elevers skolsituation utreds, att skolan tar hänsyn till alla faktorer, såväl 
verksamhetens utformning, klassens konstellation och den enskilda individen. Skolöverstyrelsen 
(1987, s.11) uppger följande:

Att utgå från eleven innebär inte att det räcker med en diagnos av eleven. En sådan kan ge 

otillräcklig information för att förstå svårigheter som uppstår i skolan. Det är nödvändigt att  

också belysa elevens relationer till andra och diskutera arbetsförhållandena i skolan. Ett  

åtgärdsprogram handlar i första hand om att påverka de förutsättningar under vilka eleven 

arbetar i skolan. Hur kan dessa förändras för att väl svara mot elevens situation? Krav kan 

komma att resas både mot de lärare som undervisar eleven, övrig personal i skolan samt 

kamraterna och mot eleven själv. (s.11)

Om skolan inte kan fastställa orsaken till elevers svårigheter, ska skolan ta hjälp av utomstående 
kompetent personal. Åtgärdsprogram ger pedagoger verktyg när det gäller utformning, 
arbetssätt och metoder i den pedagogiska verksamheten. Det är också bekräftelse på de 
stödåtgärder, som elever bedöms vara i behov av. Särskild vikt läggs vid att regelbundet följa 
upp och utvärdera innehåll och arbetssätt i åtgärdsprogram. Detta görs för att bibehålla 
fokuseringen på kunskapsmässiga och sociala mål (Skolverket, 2008a). Skolverket bedömer att 
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det är av stor vikt att föräldrar i ett tidigt skede ges väsentlig information om att deras barn 
bedöms vara i behov av särskilt stöd.

Åtgärdsprogram i dagens skola

Skolverket (2008a) rapporterar att skolor i åtgärdsprogram tenderar att begränsa sig till elevers 
problematik. Syftet med åtgärdsprogram är att ge en allsidig bild av elevers skolsituation. Det 
kan gälla undervisningen, dess innehåll, arbetssätt likväl som klassen och skolverksamheten. 
Trots att Skolverket framhåller en allsidig utredning, ligger fokus mest på individnivå, på 
elevers karaktär och beteende. Nio av 83 stycken åtgärdsprogram i Skolverkets studie inkluderar 
gruppen och inget av åtgärdsprogrammen involverar organisationen i redogörandet av elevers 
skolsituation För att få djupare förståelse av elevers problematik måste skolan se till alla 
faktorer. Risken med endast ett individinriktat synsätt av elever är att elever kan ges en negativ 
självuppfattning. Skolverkets (2008a) kartläggning av förekomsten av åtgärdsprogram under år 
2001 tyder på att åtgärdsprogram är vanligt förekommande i skolors arbete med särskilt stöd. 
Asp - Onsjö (2006) rapporterar att personalen i skolan regelbundet omarbetar och uppdaterar 
åtgärdsprogrammen. Mål som elever uppnått, tas bort och nya mål formuleras. Åtgärderna 
formuleras praktiskt och beskriver hur pedagogerna i den dagliga verksamheten kan arbeta 
tillsammans med elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008a). Vidare rapporteras att 
åtgärdsprogram används till stor del för att belysa elevers uppträdande och beteende, vilket ofta 
beskrivs utifrån oro, prestationsångest, koncentrationssvårigheter, ilska, bristande 
kamratrelationer, ständiga bråk och bristande empati. Kartläggningen visar även att ett stort 
antal elever i behov av särskilt stöd inte fått något åtgärdsprogram upprättat.

Vidare konstateras i studier av 358 åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, att dessa 
dokument inte framhäver elevers styrkor, utan det som belyses är deras svaga sidor. Liknande 
slutsatser visar Andreasson (2007, refererad i Skolverket, 2008a) i sin analys av åtgärdsprogram 
att elever i behov av särskilt stöd ofta ges beskrivningar av det eleverna inte kan och bortser ofta 
från att beskriva elevernas kunskaper. I åtgärdsprogram, menar Andreasson, att det ska finnas 
möjlighet att beskriva elevers starka sidor, men detta utnyttjas sällan. När positiva beskrivningar 
görs, används ofta ord som glad och positiv, vilket beskriver egenskaper hos eleverna och inte 
elevernas kompetenser. Det bör istället gälla områden som elever är bra på, exempelvis inom 
idrott eller musik. Att benämna positiva aspekter hos elever är nödvändigt för att eleverna inte 
bara ska uppleva sig själva som en elev i behov av särskilt stöd utan som en ”vanlig” elev i 
andra situationer och ämnen, där eleven får uppleva att denne är duktig. 

Skolverket (2007b) konstaterar att det särskilda stödet till elever ofta ges utanför den ordinarie 
klassen och består av uppgifter som inte är betygsgrundande. När elever är i behov av särskilt 
stöd är de vanligaste åtgärderna att elever undervisas i särskild undervisningsgrupp, har 
elevassistent eller får enskild undervisning av specialpedagog. Denna stödinsats är mest 
förekommande i årskurs tre och fyra och blir mindre vanlig i grundskolans senare årskurser. 
Vidare förklarar Giota och Lundborg (2007, refererad i Skolverket, 2008a) att det finns få 
åtgärder till en elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd, ett extra år i skolan eller 
elevassistent. Valet av åtgärder motiveras främst utifrån vilka möjligheter som finns att tillgå, 
snarare än av pedagogiska överväganden. Dock visar Andreasson (2007, refererad i Skolverket, 
2008a) att särskild färdighetsträning i det som elever bedöms ha svårigheter i, är en mycket 
vanlig åtgärd. Särskild färdighetsträning omfattar främst elever med svårigheter i svenska och 
matematik i de lägre årskurserna. Färdighetsträning är även en vanlig stödinsats till elever med 
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beteendesvårigheter. Andreasson menar vidare att det är mycket sällan som kontakt med 
skolkuratorn eller skolpsykolog lyfts fram som en behandlingsåtgärd för elever med 
socioemotionella svårigheter, trots att denna typ av svårighet ges omfattande utrymme i 
åtgärdsprogram.

Skolverkets (2008a) undersökningar visar att det blir vanligare att elever i behov av särskilt stöd 
får gå i särskilda undervisningsgrupper, i sin skola eller i närbelägna skolor i sin hemkommun. 
Denna exkludering är enligt Skolverket (2008a) oroväckande då det strider mot 
Skollagstiftningens principer om en inkluderande skola. Skolors verksamhet fungerar i många 
fall dåligt och överensstämmer inte med bestämmelserna om särskilt stöd i skolförfattningarna, 
men det finns dock fall då dessa fungerar väl. Det finns ännu ingen forskning som har 
konstaterat att exkludering skulle vara positivt för elevers inlärning (Skolverket, 2008a).

Heimdahl Mattson (2006) visar att det särskilda stödets utformning har förändrats genom 
tiderna. Då skolor väljer att ha särskilda undervisningsgrupper är dessa mer temporära och 
flexibla och eleverna har i större utsträckning kontakt med sin ordinarie klass. Vidare menar 
Heimdahl Mattson att när det specialpedagogiska stödet organiseras utanför klassrummet, kan 
det påverka elevers självbild negativt. Eleverna betraktar sig själva som annorlunda på ett 
negativt sätt och de känner sig isolerade från klassen. Däremot menar Assarson (2007, refererad 
i Skolverket, 2008a) att elever i behov av särskilt stöd har svårt att klara av vissa arbetssätt i 
klassrummet. Detta gäller framförallt uppgifter där eleverna ska arbeta självständigt och därmed 
ta ansvar för sitt eget arbete. Där uppstår svårigheter med arbetssättet för att det fattas en tydlig 
struktur, vilket elever i behov av särskilt stöd behöver. Pedagogens kompetens är av största 
betydelse då denna måste ha förmåga att kunna individualisera undervisningen utifrån elevers 
olika behov. Dock konstaterar Skolverket (2008a) att det är av största vikt att skolor fortsätter 
reflektera över vad som fungerar bra i skolmiljön och i dialogen mellan pedagoger och elever. 
Det finns också anledning till att granska innehållet i det särskilda stödet likväl som dess 
utformning (Skolverket, 2008a).

Metod

Nedan kommer vi att presentera våra deltagande respondenter och de etiska aspekter som 
forskare bör ta hänsyn till vid studier av olika slag. Därefter görs en beskrivning av den 
datainsamling som gjorts och ett förtydligande av begreppen tillförlitlighet och giltighet. Till 
sist ger vi en bild av den analys som genomförts.

Respondenter
Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie, för att besvara våra syften och frågeställningar. 
Vårt underlag baserades på sammanlagt fem intervjuer; med en rektor, en specialpedagog och 
tre pedagoger, vilka samtliga var verksamma inom årskurserna ett till tre. Alla respondenter var 
verksamma inom samma skola. Respondenterna valdes ur ett åldersperspektiv för att begränsa 
studien. Rektorn valdes som respondent med anledning av dennes befattning rörande beslut om 
åtgärdsprogram. Specialpedagogens perspektiv och uppfattning var av största vikt då denne har 
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en särskild position i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Respondenterna har getts 
fingerade namn för att skydda deras identitet. 

Elsa har arbetat som biträdande rektor i åtta år och har en universitetsexamen i pedagogik och 
tar inom kort sin magisterexamen. Hon har undervisat i samtliga åldrar från förskoleklass till 
komvux. Elsa har i övrigt en militärutbildning med specialriktning på utbildning och ledarskap.

Rita har varit verksam som pedagog i åtta år och har vidareutbildat sig från barnskötare till 
förskolepedagog och sedan till pedagog i de yngre åldrarna. Hon undervisar i årskurs ett till tre.

Helen har undervisat i 24 år, varav de senaste tio åren som pedagog i årskurserna ett till tre. Hon 
har dessutom arbetat på en fritidsavdelning under de tio senaste åren. Tidigare har hon arbetat 
som förskolepedagog i åldern ett till sex, med syskongrupper och i förskoleklass. 

Eivor har arbetat som pedagog i åtta år och har utbildat sig till och med årskurs tre. Hon 
undervisar i årskurs ett till tre.

Ebba är utbildad specialpedagog sedan fyra och ett halvt år och arbetar med årskurserna ett till 
fem. Ebba är utbildad förskolepedagog sedan 37 år och har vidareutbildat sig via komvux och 
Lärarhögskolan i Stockholm. 

Etiska aspekter
Respondenterna informerades om, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer, konfidentialitet i forskning innebar att individuella uppgifter som kunde identifiera 
respondenterna inte skulle redovisas. Respondenternas privatliv skyddades genom att förändra 
namn och identifierande drag. De inblandade skulle ge sitt samtycke, informerades om studiens 
generella syfte och om studiens upplägg. Respondenterna deltog frivilligt i studien och kunde 
avbryta sin medverkan när som helst. Det skulle även framgå att de uppgifter som samlats in i 
studien om enskilda personer endast fick användas i forskningssyfte.

Datainsamling och procedur
Kvale (1997) menar att samtal med varandra är en naturlig del i mänskligt samspel. Genom 
dessa samtal ges människor möjlighet att tala med varandra, ställa och besvara frågor. Här finns 
utrymme att lära oss av andra människors erfarenheter, känslor och förhoppningar. En intervju 
är ett samtal som har ett professionellt syfte och struktur. Till skillnad från ett vardagligt samtal 
är forskningsintervjun inte samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som 
definierar och kontrollerar situationen (Kvale, 1997, s.13). Langemar (2008) menar att beroende 
på studiens syfte och frågeställningarnas formulering, väljs lämplig struktureringsgrad av 
intervju.  För att fördjupa förståelsen i ämnesområdet har vi använt oss av en kvalitativ, 
halvstrukturerad intervjumetod, med ett visst antal frågor som kan leda vidare till ytterligare 
fördjupning . Det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär 
(Kvale, 1997, s.32). Tidsperspektivet för intervjuerna var 25-35 minuter och de hölls enskilt 
med respondenterna i skolans personalrum eller klassrum. Langemar (2008) beskriver att den 
halvstrukturerade intervjun utgår ifrån ett antal färdigformulerade frågor, vilket ger utrymme för 
följdfrågor och eventuella nya frågor som uppstod under intervjun. Intervjufrågorna skulle 
baseras utifrån studiens frågeställningar och vara relevant för studiens syfte (Se bilaga 1 
intervjuguide).  Intervjufrågorna ställdes inte i följdordning utan kunde anpassas efter hur 
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intervjuerna gestaltade sig (Langemar, 2008). I kvalitativa intervjuer är det vanligt 
förekommande att ett mindre antal personer närvarar och att intervjuerna får olika utfall 
beroende på vad respondenterna var intresserade av och vad de valde att fördjupa sig i (Kvale, 
1997).Under intervjun var viktiga förutsättningar för forskarna att de visade en tillmötesgående 
attityd, med ett genuint intresse för vad som sades och behöll sin neutrala position i 
sammanhanget (Langemar, 2008).

Reliabilitet och validitet

DePoy och Gitlin (1999) beskrev att reliabilitet syftade till tillförlitligheten i ett mätredskap och 
var mått på slumpfel i själva mätprocessen. Det sätts i relation till om vi får samma resultat vid 
flertal mätningar och att variationerna utgår från verkligheten och inte på grund av mätningen. 
Eftersom mätningar inte förekom inom den kvalitativa metoden, menade Langemar (2008) att 
reliabilitetsbegreppet, inte var relevant i sammanhanget. 

Validitet ställde sig frågande till om det som studerats gjorde sig gällande i resultaten (DePoy & 
Gitlin, 1999). I den kvalitativa metoden innebar validitet att studien hade kvalitet, trovärdighet 
och meningsfullhet. Studien gavs därmed en vetenskaplig karaktär. Att forskningsprocessen 
genomfördes under goda förhållanden och på bästa möjliga sätt, var förutsättningar för att 
uppnå en god validitet. Vidare beskrevs att validitet omfattades av två lika nödvändiga aspekter. 
Resultatet av analys, data och urval hade en empirisk anknytning och att studiens resultat sågs 
meningsfullt och tillämpningsbart samt syftade till ytterligare förståelse inom området 
(Langemar, 2008).

Analys
För att analysera de data som intervjuerna gett, valdes en tematisk analys. Tematisk analys 
innebar att rubricera materialet från samtliga intervjuer och ge övergripande struktur till 
analysen (Langemar, 2008). De givna svaren från intervjuerna, grupperades i lämpliga teman. 
Dessa utgick inte från frågor eller teman i vår intervjuguide, vilket det inte heller bör göra. Till 
grund för vår tematiska analys har vi utgått från ett antal frågeställningar och formulerat en 
intervjuguide (Langemar, 2008).

Hayes (2000, refererad i Langemar, 2008) förklarar att det första momentet i tematisk analys är 
att transkribera, det vill säga översätta tal till skrift. Därefter ska hela texten läsas för att ge en 
djupare förståelse för innehållet. Andra momentet innebär ytterligare genomgång av texten och 
markering av avsnitt som är relevanta för studiens frågeställningar. Tredje momentet är att 
kategorisera avsnitten utifrån troliga teman. Fjärde momentet utgörs av att texten åter igen gås 
igenom och fokuserar på att hitta det mest väsentliga utifrån de olika temana. Femte momentet 
innefattar att namnge och definiera varje tema i den tematiska analysen. Sjätte och sista 
momentet består av att sammanfatta avsnitten under varje tema med egna ord, vilket även kan 
innehålla adekvata citat eller exempel. Studiens resultat utgörs av samtliga moment i den 
tematiska analysen.
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Resultat

Vi kommer i detta resultatavsnitt besvara våra ställda frågeställningar. Resultaten baseras på de 
intervjuer som genomförts.

Vad baserar pedagoger sina bedömningar på, när det gäller insatser till elever i behov av 
särskilt stöd, med fokus på kunskapsmässiga och sociala svårigheter?

Resultaten från vår intervjustudie visar att respondenternas bedömning av elever kan utgå ifrån 
ett normalitetsbegrepp, det vill säga att eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt efter en 
åldersbunden utveckling. Matematik och svenska benämns som två huvudsakliga faktorer vid 
kunskapsmässiga svårigheter hos elever i behov av särskilt stöd. Elevernas resultat ifrån dls - 
prov1 i läsning och skrivning ses även som en indikator på var elever befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Ett annat diagnostiskt verktyg som används i svenska är lusböcker2. 
Respondenterna litar även till sin intuition och kan på så vis upptäcka att elever har svårigheter. 
Elever som inte kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i klassrummet är ytterligare 
exempel på respondenternas bedömning av elever som behöver särskilt stöd. Specialpedagogen 
betonar, till skillnad från övriga respondenter, elevernas tilltro till sig själv, elevernas motivation 
att vilja lära sig, att hitta lämpliga arbetsformer och att tillägna eleverna en god studieteknik. 
Elever som behöver särskilt stöd lyckas inte heller befästa sina kunskaper under en längre tid. 
Detta menar respondenterna är ett kriterium för att bevilja särskilt stöd till elever. Vidare 
förklarar respondenterna att när det gäller elever i behov av särskilt stöd, finns det inga givna 
lösningar och varje elev ska ges möjlighet att utvecklas enligt sin potential. Nedan finns några 
citat som illustrerar respondenternas syn på vilka elever som är i behov av särskilt stöd.

Det är hela spektrat högpresterande de är lågpresterande de är högbegåvade de är 

svagbegåvade (Elsa) .

…så ser man ju vilka som ligger å darrar nånstans (Eivor).

…räknar varje gång fem plus fem på fingrarna…dom här som är svaga som behöver det här lite  

extra (Rita). 

Elever med sociala svårigheter förklaras av respondenterna, vara elever som har problem med 
socialt samspel, relationer och att tolka vardagliga situationer. Respondenterna ger exempel på 
elever som är lättstörda, bråkiga och som inte kan fokusera på skolarbetet. Ytterligare 
problematik konstaterar respondenterna är bristande stöd från föräldrar och att eleverna inte har 
tillräckligt bra matvanor. Sociala faktorer kan då ge upphov till bristande kunskap. 
Respondenterna gör hela tiden en medveten och omedveten bedömning utifrån de angivna 
målen i årskurs fem. Om eleverna inte anses vara på god väg att uppnå dessa mål, så kan särskilt 
stöd vara aktuellt. Följande citat belyser det vi ovan beskrivit.

1 Diagnostiskt läs- och skrivprov som omfattar fyra delprov: samma ljud, ordförståelse, rättstavning 

och läsförståelse (hämtad 20 maj 2008 från http://www.assessio.com/se/SKOLA/prd_view.asp?

292-001).

2 Läsutvecklingsschema är ett diagnostiskt verktyg som används för att kartlägga var elever befinner 

sig i sin läsutveckling (hämtad 20 maj 2008 från http://www.lus.nu/info/lus.asp).
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Det svåra för många elever idag, det är ju det här att liksom krypa in i sig själv å sätta nån 

osynlig gräns runt sig så att man ändå kan arbeta (Eivor).

Vi tycker där vi pratar om just bristande stöd hemifrån föräldrar som arbetar mycket eller  

karriär eller är sällan hemma stöttar inte i läxläsningar man har inte frukost hemma man får 

inte äta å allt det här det tycker jag också är en social problematik (Elsa).

På vilket sätt sker arbetet med individuella utvecklingsplaner för att stödja dessa elever?

Av intervjuerna framkom att respondenterna fokuserar på att alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan. Denna plan ska innehålla vad elever behöver utveckla. Individuella 
utvecklingsplaner ska även innehålla kärnpunkter om elevernas fortsatta lärandeprocess, som är 
tydliga för eleverna. Respondenterna koncentrerar sig på vad som skiljer mellan eleverna och 
det aktuella målet och vad som kan utvecklas. De kunskapsmässiga och sociala 
utvecklingsprocesserna ska enligt respondenterna beskrivas på ett lättförståeligt sätt. 
Uppfattningen är att de individuella utvecklingsplanerna ska verka som en naturlig del i 
respondenternas arbete och måste därför finnas med i deras planering. Respondenterna menar 
att undervisningen måste bygga på en individualisering, vilket ger störst effekt i elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling. Dock är det svårt med individualisering med så många 
elever i varje årskurs. De individuella utvecklingsplanerna är ett utvecklingsområde, som enligt 
respondenterna behöver bli mer konkreta och framtidsbundna. Citaten nedan beskriver 
pedagogers uppfattning om individuella utvecklingsplaner.

 En individuell utvecklingsplan ska ju vara framåtsyftande, där handlar det inte om problemet  

utan snarare vad som är elevens styrkor (Elsa).

Hur ska jag veta vart jag är på väg eller vad jag behöver utveckla om jag inte kan veta vart jag 

befinner mig nu eller hur min utveckling ser ut överhuvudtaget? Hur ska jag kunna sätta mål 

när jag inte vet? (Elsa).

…vad dom kan å inte kan å vad man behöver liksom förstärka (Ebba).

Vidare framkommer av intervjuerna att diagnoser görs för att upptäcka var elevernas brister 
finns så att respondenterna kan finna lämpliga åtgärder. Att anpassa skoluppgifter framhålls av 
respondenterna som ofta förekommande. Ett mer intensivt arbete sker enligt respondenterna 
med de elever som av kunskapsmässiga eller sociala skäl, finner klassrumsundervisningen 
otillräcklig eller inte kan tillgodogöra sig den ordinarie klassrumsundervisningen. Vid vissa 
tillfällen gör respondenterna återblickar i de individuella utvecklingsplanerna och ser vad som 
tidigare bestämts. Återblickar i elevernas individuella utvecklingsplaner, menar respondenterna, 
måste finnas med i deras arbete. Även insatser av specialpedagog och att göra föräldrarna 
delaktiga i elevernas skolsituation, beskrivs som mycket viktigt i arbetet tillsammans med 
eleverna. Respondenterna betonar att det är elevernas behov som ska avgöra hur de bemöter 
eleverna. Här följer citat på det som beskrivits ovan.

Det är historia som ger framtiden, så på historian byggs framtiden (Helen).

…och sen gör ju mina elever fast dom går i tvåan har jag gjort en sköldpadda med veckans 

arbete det kanske är engelska å så får dom färglägga det och sen på baksidan e det en 

utvärdering i veckorna hur dom har arbetat vart en bra kamrat å sen så är det fyra rader där 

jag skriver en kommentar hem till föräldrarna (Rita).
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Då har jag gjort så till dom barnen att jag har det vi bestämt det har jag skrivit på ett färgat 

papper och plastat in och det här har du i rummet vid din säng titta på det här varje dag tänka 

på idag (Rita).

Specialbehandling sker, enligt respondenterna, av vissa elever. Dessa har möjligheter att sätta 
sig ensamma och arbeta, ges mer eller mindre läxor och arbetar med belöningssystem. 
Respondenterna gör också en prioriteringsordning i det skolarbete som eleverna ska göra i 
veckorna. Nya samtalsunderlag inför utvecklingssamtal har tillkommit under våren 2008 till 
respondenternas hjälp med de individuella utvecklingsplanerna. Vid utvecklingssamtalet görs 
även en avstämning av nuläget och därefter görs en framtidsplanering. Sedan sker en 
överenskommelse med föräldrarna och ett avtal mellan pedagog, elev och föräldrar skrivs. 
Respondenterna skickar även hem kommentarer till elevernas föräldrar och har på så sätt även 
ytterligare dialog. Respondenterna har även 2007 gjort lokala mål på skolan, vilka 
sammanfattats av varje årskurs. Dessa mål reduceras årskursvis för att kunna visa för eleverna 
och föräldrarna var eleverna befinner sig i sitt skolarbete. Respondenterna menar att det ibland 
är svårt att skilja på vad som ska och inte ska bedömas i samband med innehållet i de 
individuella utvecklingsplanerna. Respondenterna konstaterar även att de ibland behöver stöd 
för att hantera hur de ska fortsätta sitt arbete med eleverna. I detta sammanhang framhålls 
diskussioner i ett arbetslag som värdefullt. Respondenterna genomför inga utvärderingar av de 
individuella utvecklingsplanerna på grund av tidsbrist, men efterfrågar värdefull reflektionstid. 
Nedan belyser ett citat ovanstående beskrivning.

Jag vill kunna visa upp för föräldrarna vad Pelle ligger nånstans i sin utveckling så då bröt jag 

ner det vad man ska klara av i ettan vad ska man klara av i tvåan vad man ska klara av i trean å 

så har jag kryssat å visat å så att också föräldrarna ser ju aha det här var ettan det här ska man 

klara av i tvåan mmm då blir liksom lite konkret för föräldrarna (Rita).

Hur fungerar upprättandet av åtgärdsprogram som ett led i elevens fortsatta utveckling?

Respondenterna rapporterar att om en elev, föräldrar eller pedagog oroar sig för att en elev inte 
kommer att nå målen, så skrivs åtgärdsprogram. Respondenterna samlar ihop så mycket 
information som möjligt om eleven, vilket fungerar som en grund till föräldrarna. Sedan 
kontaktas föräldrarna och ett möte sker mellan pedagog, elev och föräldrar. Respondenterna 
understryker att få och konkreta mål ska formuleras i åtgärdsprogrammen. Att vara begränsad i 
antal uppsatta mål i de här yngre åldrarna, framhålls som en viktig faktor vid upprättande av 
åtgärdsprogram. Respondenterna menar att de måste tänka på vad som är viktigast i nuläget, för 
eleverna. Ofta anlitas här specialpedagogiska insatser. Efter en kort tid av specialpedagogiskt 
stöd, bestäms ett nytt datum för uppföljning. De kortsiktiga och långsiktiga målen som 
formuleras ska kunna kontrolleras snabbt och ge snabb effekt i elevens lärande, menar 
respondenterna. Följande citat illustrerar respondenternas uppfattning om åtgärdsprogram.

De som går hos speciallärare, skriver man alltid åtgärdsprogram på och sen dom här väldigt  

speciella barnen, då har vi ju också naturligtvis haft åtgärdsprogram på (Eivor).

Det kan vara ganska så enkla saker för att dom här åtgärdsprogrammen ska inte ha så jätte  

jättestora märkvärdiga mål utan ganska sådär nåbara mål som man kan kontrollera snabbt och 

sedan utvärdera (Helen).

Jag själv ser som en stor del av mitt uppdrag att liksom få dom här eleverna liksom att lita på 

sig själva, tro att dom kan, vilja kunna, vilja visa, vilja arbeta så tycker jag nog (Ebba).
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Respondenterna poängterar att träning ingår i åtgärdsprogrammen. Respondenterna syftar då på 
att de brukar läsa mer med eleven. Inom matematiken är det ofta förekommande att träna på 
tiotal. Respondenterna skickar även hem övningsmaterial som eleverna kan öva på tillsammans 
med föräldrarna. Att fokusera på elevers styrkor konstateras som ett viktigt inslag och att 
eleverna också ges möjlighet att visa dem. Erfarenhet av sociala åtgärdsprogram varierar, en del 
av respondenterna har stor erfarenhet av dessa och andra har aldrig skrivit ett socialt 
åtgärdsprogram. De sociala färdigheterna tränas genom diskussioner i klassrummet och genom 
att arbeta med materialet Livsviktigt3. Pedagogiska hjälpmedel och belöningssystem används 
och en del av den särskilda undervisningen sker i grupp. Även separata scheman till elever och 
begränsande av läxor tillämpas. Om åtgärdsprogrammens resultat finns delade meningar bland 
respondenterna och här är föräldrarnas roll diskutabel. Några av respondenterna menar att 
skolans verksamhet inte ska lägga så mycket ansvar på hemmet i åtgärdsprogrammen. Dock 
framhåller några respondenter att engagerade föräldrar är en mycket viktig faktor i elevers 
fortsatta utveckling. Vidare förklaras att föräldrars egen drivkraft faktiskt påverkar 
åtgärdsprogrammens verkan i elevers fortsatta utveckling. Några respondenter uppger även att 
det skrivs åtgärdsprogram i syfte att få föräldrar mer engagerade i sitt barns skolarbete. Dessa 
citat sammanfattar ovanstående innehåll. 

…så har jag aldrig skrivit ett socialt åtgärdsprogram faktiskt under årens lopp (Helen) 

Om man har föräldrar som har ett intresse och som är vakna och som är medvetna och som har 

en egen drivkraft att driva framåt ett arbete med sina barn i hemmet då kan åtgärdsprogrammet 

ha en verkan (Helen).

….försöker å inte lägga så mycket på hemmet just i åtgärdsprogrammen. (Eivor).

Åtgärdsprogram beskrivs av respondenterna vara ett bra verktyg, om de skrivs på rätt sätt. En 
respondent menar att det finns en uppenbar risk för att samma åtgärder nedtecknas och upprepas 
och inte ger några resultat. Åtgärdsprogrammen beskrivs inte alltid vara en aktuell handling i 
det dagliga skolarbetet. Utbildning i hur åtgärdsprogram bör skrivas kommer att ske, då det 
alltför ofta ges en alltför omfattande och heltäckande beskrivning av eleverna. Detta är inte 
åtgärdsprogrammens syfte. Åtgärdsprogrammen ska vara värderingsfria och endast konkret 
skildra nuläget och relevanta för målet lämpliga åtgärder. Detta behöver också utvecklas, menar 
respondenterna. Eleverna ska på egen hand kunna läsa sitt åtgärdsprogram och få en förståelse 
för innehållet. Följande citat ger en bild av respondenternas synpunkter kring 
åtgärdsprogrammens syfte. 

Det är en ständig kamp för att ta steg åt rätt håll och inte backa för mycket, så att spiralen alltid  

på något sätt är på väg upp (Ebba).

Skriven text har kanske dom flesta upplevt också som nåt farligt att notera ner det man tänker  

och sådär därför att man tycker att det man säger eller tänker skriver ner ska vara ganska 

grundande att man ska kunna bevisa man ska ha en bevisbörda (Helen).

3 Livsviktigt är ett läromedel som syftar till att utveckla elevernas emotionalitet och därigenom minska 

våld, mobbning och nedstämdhet bland eleverna (hämtad 20 maj från http://www.set.st/finfo.htm).
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Hur sker uppföljning och utvärdering av individuella utvecklingsplaner?

En respondent berättar att hon gör en utvärdering tillsammans med eleverna om hur skolarbetet 
fortskrider varje vecka. Ibland görs en utvärdering då det uppstår svårigheter och en utvärdering 
behövs men ofta görs ingen utvärdering alls. En annan respondent menar att om allting fungerar 
bra med skolarbetet och eleven utvecklas i enlighet med målen, då görs ingen utvärdering av 
den individuella utvecklingsplanen. Resultatet visar vidare att respondenterna i arbetslaget 
ständigt diskuterar hur de individuella utvecklingsplanerna ska utformas för att få ut det bästa 
möjliga av dem. I diskussionerna är viktiga frågor hur respondenterna ska visa upp de 
individuella utvecklingsplanerna för föräldrarna och på vilket sätt eleverna ska vara delaktiga i 
dem. Utvärderingar som rektorn har gjort, visar att det är problematiskt att lyckas skriva de 
individuella utvecklingsplanerna på ett kortfattat och tydligt sätt, så att de inte består av flera 
sidor med text. Rektorn gör ingen utvärdering av de individuella utvecklingsplanerna. Rektorn 
förklarar vidare att det är omöjligt att genomföra utvärderingar, då samtliga 700 elever har en 
individuell utvecklingsplan. Rektorn menar att det är pedagogernas ansvar att göra 
utvärderingar. Följande citat ger en uppfattning om hur respondenterna tänker kring utvärdering 
av individuella utvecklingsplaner.

Men är det helt vanligt helt normalt allting å ja, allt flyter på å den lär sig det vi har tänkt å så 

då gör jag ingen utvärdering (Eivor).

Jag tror inte att vi utvärderar dom alltså den här vi har ju en ny nu då (Rita).

…pågående en ständigt pågående diskussion hur vi ska utforma dom (Helen).

…en jättestor okunskap kring det har med IUP (Elsa).

...men vi går inte i och tittar i dom från elev till elev det skulle inte fungera heller när man 

nästan har sjuhundra barn och det är jag det skulle bli för svårt (Elsa).

Hur sker uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram?

Resultatet från intervjustudien påvisar att det ser olika ut hur och när respondenterna utvärderar 
åtgärdsprogrammen. Vidare beskrivs av respondenterna att beroende på hur skolsituationen ser 
ut kan utvärderingar göras var tredje månad eller så ofta respondenterna anser vara lämpligt. Det 
vanligaste är två gånger per termin, en gång i början av terminen och en gång i slutet. Det 
behövs inte alltid en skriftlig utvärdering utan kontakten med föräldrarna sker ändå regelbundet 
muntligt om vad som kan förbättras. Uppföljningar av åtgärdsprogrammen sker på varje nytt 
samtal där respondenterna tillsammans med föräldrarna och eleverna går igenom hur allt har 
gått. I uppföljningssamtal ligger fokus på att se hur det har gått med de mål, som pedagog, elev 
och föräldrar, kommit överens om i åtgärdsprogrammen vid det första elevvårdssamtalet. Hur 
ofta uppföljningar görs varierar utifrån elevernas behov. En respondent ger exempel på att hon 
brukar ha ett uppföljningssamtal fyra veckor efter att det första samtalet ägt rum.  

Alla åtgärdsprogram som upprättas på skolan, utvärderas av rektorn. Samtliga åtgärdsprogram 
kommenteras dock inte av rektorn, utan fokus ligger på att ge pedagoger stöd och hjälp i arbetet 
med elever som är i behov av särskilt stöd. Precis som med de individuella utvecklingsplanerna, 
menar rektorn att svårigheten med åtgärdsprogram är att formulera dessa dokument på rätt sätt. 
Innehållet ska vara lättförståeligt och kortfattat. Rektorn konstaterar att skolan behöver utveckla 
sitt samarbete med hemmen i arbetet med åtgärdsprogram. Skolan har i dagsläget det största 
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ansvaret för elevernas utveckling och det finns vissa svårigheter med att få ett givande 
samarbete med föräldrarna på ett naturligt sätt. Nedanstående citat belyser det vi ovan beskrivit.

Utvärdera har vi nog inte gjort där heller mmm utan det är ju det är ju skolledningen som har 

gjort eller (Rita).

Det beror ju helt och hållet på hur situationen ser ut flyter allting på bra å det fungerar å så då 

har vi ingen skriftlig utvärdering utan man har ju ofta mycket kontakt med dom här föräldrarna 

(Eivor).

Dom utvärderas så att vi, varje nytt samtal tar vi fram det gamla, och utvärderar det asså 

börjar samtalet med det, går igenom det, utvärderar det (Ebba).

Jag kommenterar inte alla åtgärdsprogram även fast jag ser att det finns brister å så utan jag 

försöker se det strömmingar i stället det är ju sällan så att det bara är en pedagog som har ett  

visst problem (Elsa).

Diskussion

Nedan kommer vi att inleda med att besvara studiens syften och därefter reflektera över vårt 
metodval. Sedan diskuteras bedömning, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och 
hemmets betydelse för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Följaktligen ges 
förslag på fortsatt forskning och slutligen studiens slutsatser.

Det övergripande syftet med denna studie var att belysa vilka erfarenheter och upplevelser 
pedagoger har av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Av intervjuerna framkom att 
respondenterna har varierande erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. 
Kunskapsmässiga svårigheter är dominerande men social problematik återfinns i mindre skala. 
Funktionshinder benämndes inte under intervjuerna. Syftet var också att undersöka hur skolorna 
arbetar med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, för att utveckla dessa elevers 
förmågor. Alla elever har en individuell utvecklingsplan som av respondenterna ses som 
utvecklande för eleverna. Åsikterna skiljer sig åt vad gäller upprättande och nyttjande av 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram upprättas men inte i tillräckligt stor utsträckning i enlighet 
med styrdokumenten. Syftet var också att undersöka hur pedagogerna i skolan följer upp och 
utvärderar sina insatser och hur elevens aktuella skolsituation ser ut, i relation till de nationella 
styrdokumenten. Uppföljning av individuella utvecklingsplaner görs endast i anslutning till 
utvecklingssamtal och någon utvärdering av de individuella utvecklingsplanerna sker inte. 
Uppföljning av enskilda elevers åtgärdsprogram görs vid behov och utvärdering av 
åtgärdsprogrammen görs av rektorn.

Metodreflektion
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och en halvstrukturerad intervju, vilket 
har gett relevanta resultat för vår studie. Den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse och 
ett individuellt utbyte. En nackdel med kvalitativ undersökningsmetod är att resultaten ofta bara 
stärks av en del utvalda exempel från det insamlade materialet (Ryen, 2004). Dock kan vi inte 
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dra några generella slutsatser vilket vi kunde ha gjort i större utsträckning med en 
enkätundersökning. Enkätundersökningar kan dock ha många felkällor, till exempel om 
respondenten väljer att svara snabbt utan någon större eftertanke. Vidare kräver en 
enkätundersökning ofta mindre insatser från forskarna än vad intervjuer gör (Ryen, 2004). Vi 
valde även bort fokusgrupper som undersökningsmetod, då vi ville ha ett individuellt perspektiv 
och inte en sammanfattning av gruppens åsikter. Osäkerheten för genuina svar i grupp utan 
påverkan var alltför stor, för att välja denna form av undersökningsmetod. I fokusgrupper är det 
nödvändigt med sex till tio stycken olika deltagare vid minst tre tillfällen för att vara ett bra 
underlag för analys. Fördelen med fokusgrupper är att de har en minskad påverkan och styrning 
från forskarna i jämförelse med intervjuer (Hylander, 2001). Huruvida svaren från 
respondenterna var uppriktiga är svårt att avgöra. Det kan ha varit så att respondenterna var 
angelägna om att ge oss ”de rätta svaren” och kanske därför inte var uppriktiga. Men vi 
upplevde ändå att svaren till största del var uppriktiga och att respondenterna inte bara svarade 
efter vad som anses vara önskvärt. 

Diskussion kring studiens frågställningar

Hur bedömer pedagoger att elever är i behov av särskilt stöd?

Resultaten från vår intervjustudie visar att respondenternas bedömning av elever kan utgå från 
ett normalitetsbegrepp, att eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt efter en åldersbunden 
utveckling. Respondenterna fäster ingen större vikt vid elevernas hela livssituation utan har ett 
individinriktat fokus av eleverna. Organisationens och gruppens påverkan tas därmed inte i 
beaktande, vilket Öhlmér (2004) betonar starkt. Vi tror att detta kan ha sin grund i att det är 
svårare att självkritiskt granska sin egen undervisning och organisation, än att tilldela eleverna 
svårigheter. Det kan även förklaras med att en omorganisation av klassrumundervisningen 
kräver tid som respondenterna anser att de inte förfogar över och att undervisningen trots allt 
fungerar för majoriteten av eleverna.   

Respondenterna framhåller att de medvetet och omedvetet gör bedömningar av elever i behov 
av särskilt stöd, utifrån de nationella målen i årskurs fem och fattar beslut om eventuella 
åtgärder.  Även Giota och Lundborg (2007, refererad i Skolverket, 2008a) konstaterar att 
pedagoger identifierar och i ett tidigt skede arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Dock 
menar Giota och Lundborg vidare att elever som getts specialpedagogiskt stöd vid en senare 
tidpunkt under sin skolgång, når fler kunskapsmål. Vi tror att elever kan ha en högre 
måluppfyllelse i äldre åldrar, då eleverna blivit mer medvetna om sin egen lärandeprocess. 
Vidare kan det vara så att yngre elevers självkänsla kan bli lägre, genom att bedömas ha 
svårigheter i sitt skolarbete. Detta kan då utmynna i en lägre måluppfyllelse. Detta gäller 
naturligtvis även äldre elever. I sin bedömning litar respondenterna även till sin intuition och 
kan på så vis upptäcka att elever har svårigheter. Ett exempel på detta, menar respondenterna, är 
elever som tar längre tid på sig än övriga elever i skolarbetet. Elever i behov av särskilt stöd kan 
även vara elever som inte lyckas befästa sina kunskaper under en längre tid. Inom social 
problematik belyses svårigheter i det sociala samspelet, relationer och tolkning av vardagliga 
situationer.
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Vilka kunskapsmässiga ämnen prioriteras i elevers utveckling?

Respondenterna fäster stor uppmärksamhet i sin bedömning av elever i behov av särskilt stöd i 
matematik och svenska. I detta sammanhang ses läsning som en avgörande faktor för elevers 
kunskapsmässiga utveckling. Diagnostiska prov i läsning och skrivning används för att fastställa 
var elever befinner sig i sin kunskapsutveckling. Lpo 94 poängterar att alla elevers behov ska 
tillgodoses oavsett svårighet, kunskapsmässigt och socialt. Grundskolans kursplaner framhåller 
särskilt vikten av undervisning i svenska, matematik och engelska då eleverna först måste kunna 
bemästra dessa färdigheter för att kunna tillägna sig övrigt skolarbete. Vi tror att svenska, 
matematik och engelska är dominerande undervisningsämnen i skolan för att de ses som 
grundläggande och är en förutsättning för elevers framtida skol- och livsutveckling. Ytterligare 
skäl till dessa begränsningar i undervisningen till elever i behov av särskilt stöd, tror vi kan vara 
resursbrist och att respondenterna är tvungna att prioritera. 

Negativa aspekter med individuella utvecklingsplaner

De individuella utvecklingsplanerna behöver enligt respondenterna bli mer konkreta och 
framtidssyftande. Några av respondenterna uppger att det finns brister i hur en individuell 
utvecklingsplan ska formuleras. Respondenterna anser även att det ibland är svårt att skilja på 
vad som ska och inte ska bedömas i samband med innehållet i de individuella 
utvecklingsplanerna. Våra resultat är i linje med Skolverkets enkätundersökning (2007a) där det 
framkommer att det finns en stor osäkerhet kring vad som är lämpligt att skriva i de individuella 
utvecklingsplanerna. Vi tror att syftet med de individuella utvecklingsplanerna behöver 
tydliggöras och utvecklas för blivande och verksamma pedagoger. Närmare bestämt, på vilket 
sätt de individuella utvecklingsplanerna ska stötta elevernas skolgång och hur de ska 
formuleras. Någon utvärdering av individuella utvecklingsplaner sker inte, men rektorn 
vidhåller att det är pedagogernas ansvar att göra detta. 

Positiva och negativa aspekter med åtgärdsprogram

Respondenterna uppger att åtgärdsprogram skrivs, när det finns oro för att eleverna inte kommer 
att uppnå de angivna målen i årskurs fem. Respondenterna fokuserar på elevernas styrkor i 
åtgärdsprogrammen. Andreasson (2007, refererad i Skolverket 2008a) poängterar att det är 
nödvändigt att i åtgärdsprogram beskriva elevers starka sidor, vilket vår studie visar att 
respondenterna gör. Respondenterna koncentrerar sig på att arbeta tillsammans med eleverna 
och föräldrarna med det som är mest avgörande i nuläget. Dock ges ofta en heltäckande bild av 
eleverna i åtgärdsprogrammen. Kortsiktiga och långsiktiga mål formuleras, som snabbt ska 
kunna följas upp och ge resultat i elevernas lärandeprocess. Sociala svårigheter leder i mindre 
omfattning till att åtgärdsprogram upprättas. Vi tror att det kan finnas en rädsla för att nedteckna 
information om en elev, om detta inte har någon bevislig grund och att många pedagoger då inte 
skriver åtgärdsprogram och därmed inte följer givna föreskrifter. Vi tror att denna rädsla kan ha 
sin grund i att pedagoger inte vill hamna i konflikt med elev och föräldrar. 
Grundskoleförordningen (2006) fastställer dock att åtgärdsprogram alltid ska upprättas av 
rektorn, om det konstateras att elever har svårigheter i skolarbetet. 

Av intervjuerna framkom att åtgärdsprogram inte fungerar som ständigt aktuella handlingar. 
Vidare benämns en nackdel med åtgärdsprogram vara att liknande insatser som tidigare getts till 
elever nedtecknas igen vid varje möte, utan några resultat. Vi tror att detta kan bero på att 
respondenterna kan känna att tiden inte räcker till för att ytterligare analysera svårigheter i 
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elevers situation och att de upplever en otillräcklighet att hantera elevers olika behov. Även 
Skolverket (2007b) påvisar brister i skolors anpassning av särskilt stöd till enskilda elever. 
Uppföljning av åtgärdsprogrammen sker muntligt och skriftligt. Utvärdering av 
åtgärdsprogrammen görs av rektorn. 

Hemmets betydelse för lärande

I vår studie var inställningen till hemmets betydelse och deltagande av olika karaktär. Vissa av 
respondenterna menar att engagerade föräldrar är mycket viktigt för elevers fortsatta utveckling. 
De framhåller vidare föräldrars egen motivation som en viktig faktor för att påverka 
åtgärdsprogrammens verkan. Övriga anser att det ska finnas en varsamhet i hur mycket ansvar 
som kan ges till hemmet. En respondent menar att det förekommer att pedagoger skriver 
åtgärdsprogram för att göra föräldrar mer engagerade i sitt barns skolarbete. Det efterfrågas ett 
förbättrat och större samarbete från skolans sida gemensamt med föräldrarna. Öhlmér (2004) 
betonar att eleverna och deras föräldrar ska ges utrymme att delta när åtgärdsprogram upprättas. 
Vi tror att beroende på elevernas familjesituation anpassas hemmens delaktighet i 
åtgärdsprogrammens innehåll och insatser. Denna anpassning kan ske genom att exempelvis 
begränsa antalet hemuppgifter. Vi tror dock att det är avgörande att föräldrarna har en positiv 
inställning och motivation till att hjälpa eleven framåt i sin skolsituation. Det är även viktigt att 
ta hänsyn till att familjer har olika bakgrund och därmed kanske inte har samma möjligheter till 
att utöva sitt inflytande. 

Efter att ha genomfört vår studie tror vi att det kan behövas mer information och 
kompetensutveckling för blivande pedagoger och verksamma pedagoger när det gäller arbetet 
med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I vår lärarutbildning har vi exempelvis 
inte fått någon utbildning i hur individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram formuleras. 
Det behövs mer kunskap i bedömning och på vilka grunder de görs i relation till elevers 
särskilda behov.  

Förslag på fortsatt forskning 

Exempel på fortsatt forskning kan vara att genomföra en större studie, med fler respondenter, 
från fler skolor och under en längre tidsperiod. Detta kan leda till insamlandet av 
generaliserbara resultat och ge en ytterligare fördjupad bild och förståelse av arbetet med elever 
i behov av särskilt stöd. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med elever i olika åldrar och 
föräldrar kan ge ytterligare perspektiv och upplevelser i ämnet. Ytterligare forskning kan vara 
att genomföra studier i skolor med Waldorf-, Reggio Emilia- och Montessoriinriktning, då det 
kan vara intressant att undersöka om elevsynen vid dessa skolor varierar och om det påverkar 
utformningen av det särskilda stödet.  

Slutsatser

Respondenterna har delad syn på särskilt stöd och därmed ser arbetssättet för eleverna olika ut. 
Dock kan vi se att respondenterna till stor del tilldelar elever svårigheter och granskar inte sin 
egen yrkesroll eller verksamheten i elevernas situation. De individuella utvecklingsplanerna ses 
inte som en nödvändighet i respondenternas arbete, utan respondenterna kan ha andra 
tillvägagångssätt för att följa elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Det konstateras 
att det råder en förvirring kring innehållet i de individuella utvecklingsplanerna och 
åtgärdsprogram. Det verkar ändå finnas en inställning till att vidareutveckla arbetet med 
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individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Utvärdering av de individuella 
utvecklingsplanerna görs inte men det är något som respondenterna efterfrågar. Kan detta vara 
brist på information om vad som ingår i respondenternas uppdrag från ledningens sida, då 
rektorn vidhåller att det är en del av pedagogernas ansvar att utvärdera de individuella 
utvecklingsplanerna? Åtgärdsprogrammen utvärderas av rektorn och om brister finns så 
försöker dessa åtgärdas genom dialog med pedagogerna. I åtgärdsprogrammen verkar de sociala 
svårigheterna dock få mindre betydelse i jämförelse med de kunskapsmässiga svårigheterna. 
Denna slutsats är intressant ur den synvinkeln att tidigare forskning visat att sociala mål getts 
större utrymme och medverkat till att ge kunskapsmässiga följder för elever. Föräldrars 
delaktighet ses som viktig i elevers skolgång men i slutskedet läggs tyngdpunkten på att skolor 
ska kunna tillhandahålla en god utbildning, ta tillvara på elevers möjligheter och se till deras 
begränsningar samt kunna ombesörja samtliga elevers behov. Studien visar att pedagogerna är 
insiktsfulla och har en positiv inställning till att stötta elever i behov av särskilt stöd, då det 
finns en strävan efter att förbättra och utveckla det stödjande arbetet tillsammans med eleverna. 
Det mest väsentliga är att pedagoger förtydligar innebörd och syfte med individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, för att stärka professionen och utveckla det dagliga 
samarbetet tillsammans med eleverna.
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Hur länge har du varit verksam i yrket?  

Inom vilka åldersgrupper har du utbildning för? 

Är du specialiserad inom något ämne?

Har du arbetat på flera skolor?

Vad anser du vara särskilt stöd?

Vad anser du känneteckna en elev i behov av särskilt stöd? 
*Kunskapsmässigt? 
*Socialt? 

Har du nu eller tidigare haft elever i din årskurs, som har varit i behov av särskilt stöd ur 
kunskapsmässig synvinkel? Beskriv något exempel.

Har du nu eller tidigare haft elever i din årskurs, som har varit i behov av särskilt stöd ur social 
synvinkel? Beskriv något exempel.

Hur tränas de sociala målen? 

Vilka redskap använder du dig av för att bekräfta att en elev är i behov av särskilt stöd? 

Vad har du för erfarenheter av individuella utvecklingsplaner?
För- och nackdelar med individuella utvecklingsplaner?

Vad har du för erfarenheter av åtgärdsprogram?
För- och nackdelar med åtgärdsprogram?

Hur arbetar ni utifrån den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram? 

Kan du ge exempel på vilka åtgärder du brukar skriva i dokumenten?

Av vem utvärderas den individuella utvecklingsplanen? 

Av vem utvärderas åtgärdsprogram? 

Hur utvärderas den individuella utvecklingsplanen?

Hur utvärderas åtgärdsprogram? 
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