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Förord
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planernas utformning och innehåll, och vilken betydelse särskolans historiska utveckling har för
verksamheten idag.

Jag vill tacka min handledare Anna-Lena Lange som under arbetets gång kommit med värdefulla
synpunkter.
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IUP i särskolan
En kvalitativ innehållsanalys av individuella utvecklingsplaner

Karin Sandberg

Sammanfattning
Att upprätta individuella utvecklingsplaner blev 2006 obligatoriskt för alla elever i den obligatoriska
skolan. Planen ska fungera som ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. Skolinspektionen
har i en kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan kommit fram till att många skolor brister
när det gäller att utforma individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Syftet med studien
är att undersöka innehållet i individuella utvecklingsplaner i särskolan. Fokus har riktats till planernas
utformning och målformuleringarnas innehåll. Studien grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys av
23 individuella utvecklingsplaner från träningsskolan och grundsärskolan. För att förtydliga resultatet
förkommer även kvantitativa inslag. Texterna studeras mot bakgrund av särskolans historiska
utveckling. Studien visar att en stor del av grundsärskolans mål handlar om lärande och då främst
enkla, konkreta utvärderingsbara mål kopplade till kursplanernas uppnåendemål. Framträdande i
träningsskolans planer är att målen till stor del handlar om förberedelse för lärande och då framförallt
mål med sinnesträningsövningar. Resultatet visar på en tyngd av individualiserad undervisning både i
grundsärskolan och i träningsskolan. Mot bakgrund av särskolans historiska utveckling visar studien
att innehållet i de undersökta planerna till viss del präglas av tidigare verksamhet, då individualisering
och förberedelse för lärande har varit centralt i särskolans verksamhet genom tiderna.
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Inledning
Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan kommit fram till att
många skolor brister när det gäller att utforma individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.
Undervisningen i många grundsärskolor ger inte eleverna förutsättningar att fullt utveckla de förmågor
som uttrycks i kursplanens mål att sträva mot i ämnet svenska. Det finns en risk att undervisningen blir
omsorgsinriktad och erbjuder en begränsad språklig lärmiljö som saknar kunskapsutvecklande
utmaningar (Skolinspektionen, 2010).

Särskolan är en särskild skolform för elever med utvecklingsstörning. Den obligatoriska särskolan
omfattar grundsärskola och träningsskola och är en egen skolform med kursplaner som är särskilt
utformade för särskolans elever. Särskolan lyder under samma läroplan som grundskolan, sameskolan
och specialskolan (Skolverket 2009a). Skolformen särskola finns för de elever som på grund av en
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd inte kan nå målen i grundskolan (SFS 1985:
1100).

Flera studier kring elevplaner har gjorts, men då framförallt i grundskolan (Andreasson, 2007 & Asp-
Onsjö, 2006). Direktiven för hur de skriftliga planerna i särskolan ska utformas har förändrats över tid.
Idag lyder särskolan under samma läroplan som grundskolan. Riktlinjerna för hur den individuella
utvecklingsplanen ska utformas är gemensam för de båda skolformerna. Det som skiljer sig är målen
som eleven ska nå upp till. En skillnad i särskolan är att målen ska uppnås utifrån elevens
förutsättningar. Då variationen i de individuella förutsättningarna för elever i särskolan kan vara
mycket stor ställer det särskilda krav på att undervisningen anpassas efter varje elev. Det ställer även
stora krav på läraren att bedöma elevens förutsättningar. Hur eleven bedöms och skrivs fram i den
individuella utvecklingsplanen blir betydelsefullt för elevens lärande och utveckling. Med
styrdokumentets skrivning i kursplanen att målen ska nås utifrån elevens förutsättningar lämnas ett
friutrymme till skolan och läraren, vilket ställer stora krav på bedömning. IUP är en del av den
bedömningen vilket gör att det är betydelsefullt att studera vad som skrivs fram i de individuella
utvecklingsplanerna i särskolan. En väsentlig form av makt är makten över språket och över sättet att
uttrycka sig (Thuren, 2007). I den individuella utvecklingsplanen ryms en form av makt över elevens
lärande.  Då tidigare studier har visat att särskolans historiska organisation präglar innehållet i dagens
verksamhet (Berthén, 2007) kommer texterna även att studeras ur ett historiskt perspektiv.

Syfte
Syftet med studien är att undersöka innehållet i individuella utvecklingsplaner i särskolan utifrån de
mål som formuleras för eleven.

Frågeställningar
Hur är de individuella utvecklingsplaner i särskolan utformade?



2

Vad innehåller målen som formuleras för eleven?

Hur kan texterna förstås ur ett historiskt perspektiv?

Bakgrund

Särskolans utveckling
I följande avsnitt kommer särskolans utveckling att beskrivas utifrån verksamheten, styrdokumenten
och särskolans skriftliga planer.

Verksamhet

Utbildning för elever med utvecklingsstörning startade i mitten av 1800-talet. På den tiden gick dessa
elever under benämningen sinnesslöa.

Undervisning av dövstumma anordnades redan under 1800-talets första hälft. Vid den tiden började
röster höjas där man bad om ekonomiskt och moraliskt stöd för att ordna ändamålsenlig undervisning
även för sinnesslöa barn. Uppropet väckte stor uppmärksamhet och pengar strömmade in. 1869
bildades Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård (FSBV) och 1870 påbörjade man undervisning.
Skolan, som var förlagd i Stockholm, fick namnet Skolan för sinnesslöa barn (Brockstedt, 2000). De
sinnesslöa klassificerades även som bildbara eller obildbara. Skolorna var till för de bildbara. För de
andra skapades anstalter utan pedagogisk inriktning (Rören, 2007). I anslutning till skolan drevs också
från 1879 ett seminarium för utbildning av lärarinnor för sinnesslöa barn (Brockstedt, 2000).

Med tiden växte behovet av undervisning i sinnesslöskola och FSBV flyttar sin verksamhet till
Slagsta. Där uppfördes en större anstaltsbyggnad, som stod färdig 1911, med lokaler för undervisning
och boende för 138 elever (Brockstedt, 2000). Centrala aspekter i sinnesslöskolans undervisning var
individuellt anpassad skolgång, sinnesträning och åskådlighetsmetodik (Berthén, 2007).

I sinnesslöskolans utveckling kom en försöksavdelning att införas. Syftet var dels att fastställa barnens
eventuella bildbarhet och dels att förbereda barnen för vidare undervisning i den egentliga
skolavdelningen. Man utgick från att de bildbara barnen på olika sätt kunde förberedas inför den
egentliga skolavdelningens undervisning. De som bedömdes obildbara sändes till olika
vårdinrättningar. Sinnesslöskolan organiserades i försöks-, arbets- och egentlig skolavdelning
(Berthén, 2007).

 Från politiskt håll var utbildningens främsta uppgift att öka antalet arbetsföra. Förhammar (1991)
beskriver att det handlade om att genom fostran och utbildning förvandla de sinnesslöa barnen från att
vara tärande till närande. Förhammar (1991) menar vidare att ett ytterligare skäl att anordna
handikapputbildning var den samhällsnyttoeffekt som specialskolan antogs ha för samhället.
Politikerna hade stor tilltro till utbildningens fostrande effekter. Genom att höja de handikappades
moral, skulle samhället reducera omfattningen av vissa ordningsproblem. Det handlade om att få bort
vissa störande inslag i samhällsbilden, där tiggeri upplevdes särskilt plågsamt.

Utbildningen för dessa barn var på den här tiden inte obligatorisk. Först 1944 kommer en lag om
obligatorisk undervisning för bildbara sinnesslöa barn. Landstingen blev ansvariga för att organisera
och tillhandahålla undervisningen (SFS 1944:477).
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Lärarutbildningen vid Slagsta skola kom att spela en framträdande roll. De som utbildades vid
seminariet spred de arbetssätt som man använde sig av i undervisningen till andra sinnesslöskolor i
landet. Det ledde, enligt Brockstedt (2000) till att pedagogiken fick en större betydelse i Sverige än i
andra länder. Där var det vanligtvis medicinens företrädare som angav inriktningen på verksamheten.
Vid Slagsta skola och seminarium utvecklades ett arbetssätt som till mitten av 1900-talet kom att
utmärka den svenska särskolan. För den som ville bli lärare i särskola var Slagstaseminariet fram till
1947 den enda utbildningsvägen (Brockstedt, 2000).

1954 kom en ny lag som innebar genomgripande förändringar av sinnesslöväsendet. I och med den
nya lagen lanserades särskola som benämning på skolan för de bildbara sinnesslöa barnen (Berthén,
2007).

Under 50-talet utvecklas nya tankar och en ny syn på undervisning. Berthén (2007) beskriver en
utveckling som kan beskrivas som ett utvecklingspsykologiskt paradigm. Den rådande synen att
barnen kunde formas med hjälp av fostran och undervisning förändrades till en
utvecklingspsykologisk tankemodell med en annan grund för hur de sinnesslöa barnens problematik
kunde uppfattas och därmed också hur deras problem skulle åtgärdas.

Den nya utvecklingspsykologiska synen påverkade även de olika begrepp som användes för att
beskriva barnens problematik. Fram till 1954 användes begreppet sinnesslö som därefter kom att
ersättas med begrepp som psykiskt efterbliven, utvecklingshämmad, psykisk hämmad och psykisk
utvecklingshämmad (Berthén, 2007).

Det förändrade synsättet innebar att de som tidigare ansågs som obildbara sinnesslöa kunde betraktas
som bildbara. Den grupp flerfunktionshindrade som tidigare vistats på vårdhem fick också rätt till
utbildning (Berthén, 2007). 1967 kommer en ny lag. I den ges även de som tidigare ansets som
obildbara rätt till utbildning (SFS 1967)

En pådrivande faktor var Nirjes (2003) normaliseringsprincip. Den kom 1969. Där hävdar han alla
människors rätt till ”de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som
möjligt” (Nirje, 2003, s. 15). De totala institutionerna för barn- och ungdomar avvecklades i Sverige i
början på 80-talet och alla elever, även de med gravare funktionshinder, fick så småningom laglig rätt
att gå i den grundskola som låg närmast hemmet.

På senare tid har särskolan gått mot en utveckling som fört särskolans verksamhet närmare
grundskolans. 1985 underställdes särskolan skollagen vilket innebar att det politiska ansvaret
överfördes från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet (Lundborg m.fl., 2000). På 1990-
talet genomfördes kommunaliseringsreformen som enligt Berthén (2007) kom att ha en stor betydelse
för särskolan. Reformen innebar att särskolan bytte huvudman, från landsting till kommun. Reformen
innebar även att särskolan fick samma skolledning som grundskolan och särskolans personal fick
samma arbetsgivare och anställningsvillkor som grundskolans personal. Bakom reformen låg
handikappolitiska begrepp som normalisering och integrering. Ur ett handikappideologiskt perspektiv
framstod landstingets ansvar för undervisning som ett hinder för att uppnå målsättningen att ge
personer med utvecklingsstörning möjlighet att leva så likt andra människor som andra och i
gemenskap med andra (Tideman, 2000).

I skrivande stund står särskolan i förändring med en ny skollag och nya kursplaner. Den nya skollagen
träder i kraft 1 augusti 2011 (SFS 2010:801). Då byter den obligatoriska särskolan namn till
grundsärskolan. Träningsskolan blir en inriktning inom grundsärskolan (SFS 2010:800).
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Styrdokument

Vid Slagsta seminarium var Thorborg Rappe verksam. Hon var föreståndare vid Slagsta seminarium
1878-1891. Hon genomförde resor till andra länder för att studera hur man där utvecklat
sinnesslövården. Sina erfarenheter skrev hon ner i boken ”Några råd och anvisningar vid sinnesslöa
barns (idioters) vård uppfostran och undervisning”. Boken fungerade som lärobok vid Slagsta
seminarium (Lundborg, 2000). De arbetssätt som lärdes ut vid seminariet och som man använde sig av
i undervisningen spreds till andra sinnesslöskolor i landet (Brockstedt, 2000). Någon formell läroplan
för sinnesslöskolan fanns inte vid utbildningens början (Brockstedt, 2000). Berthén (2007) beskriver
att man trots avsaknad av formell läroplan ändå hade principiellt liknande kursplaner genom att
skolorna följde de planer som tillämpades på Slagsta. Berthén (2007) menar därför att det finns
anledning att anta att Rappes bok under lång tid fungerade som ett slags läroplan för sinnesslölärarnas
arbete. Någon generell utbildningsplan för sinnesslöskolan kom inte förrän 1946, och den var då av
provisorisk karaktär (Brockstedt, 2000). Den arbetade skolorna efter fram till mitten av 50-talet.

Som en följd av 1954-års reform kom 1959 en ny läroplan, läroplan för rikets särskolor. Den nya
läroplanen visar inte på några större skillnader jämfört med den tidigare provisoriska
undervisningsplanen. Undervisningssätt beskrevs dock något mer detaljerat är tidigare och
sinnesträningen tilldelades något större utrymme än de övriga ämnena (Berthén, 2007). Lundberg
(2000) menar att det uppstod ett behov av förändring av läroplanen i och med att alla barn fick rätt till
utbildning och en ny elevgrupp tillkom. 1973 kom en ny läroplan, Läroplan för särskolan Lsä 73.

Lsä 73 hade ett tydligt utvecklingspsykologiskt perspektiv på undervisning. Läroplanen reglerade vad
eleverna skulle tränas i och vilka slags läromedel och arbetssätt som skulle användas. Det handlade om
att stimulera och aktivera barnen. Läroplanen baserades till en stor del på den stadieutvecklingsmodell
som utarbetades av Kylén (Berthén, 2007).

Enligt Berthén (2007) kan Lsä 73 uppfattas förespråka en mer förebyggande och anpassande
verksamhet än en bildande. Det handlade om att habilitera de problem som man uppfattade att barnet
hade. Den sinnesstimulerande och förberedande pedagogiken som förespråkats på försöksavdelningen
förstärktes i den nya läroplanen. Läroplanen införde det helt nya ämnet ADL-träning som syftade till
att öka elevens färdighet att kunna utföra Aktiviteter i det Dagliga Livet. Allt syftade till ett så
självständigt liv som möjligt (Lundborg, 2000). Grundläggande för undervisningen i och med Lsä 73
var sinnesträning, språkträning och ADL- träning (Berthén, 2007).

Då särskolan 1990 överfördes till Utbildningsdepartementet kom en ny läroplan (Lsä 90). Läroplanen
för grundskolan, lgr 80, låg som grund för denna läroplan men med tillägg för särskoleundervisningen
(Lundborg m.fl., 2000). Lsä 90 var en läroplan som skiljde sig från den tidigare läroplanen. En av de
främsta skillnaderna utgjordes av att Lsä 90 betonade kunskapsuppdraget tydligare till skillnad från
det habiliteringsuppdrag som framträdde i Lsä 73 (Berthén, 2007).

Berthén (2007) menar att det i Lsä 90 sker ett skifte i det officiella talet då det gäller utbildning för
personer med utvecklingsstörning, och i synnerhet i talet om särskolan. Elevernas problem stod inte
längre i fokus. Den sinnesträning som framhävdes i Lsä 73 framstod nu som underordnad. Lsä 90 var
till skillnad mot Lsä 73 inte ett innehålls och metodföreskrivande styrdokument.

Målet var att utarbeta en gemensam plan för hela den obligatoriska skolan (Lundborg m.fl., 2000). Det
skedde i och med att särskolan infördes i den allmänna läroplanen Läroplan för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidhemmet (Lpo 94).
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Skriftliga planer i särskolan

När det gäller särskolan har skriftliga planer i någon form funnits sedan lång tid tillbaka. Planerna har
benämnts på olika sätt och haft olika syften.

Lundborg m.fl. (2000) beskriver att bestämmelser infördes om att elevakt skulle föras för varje elev i
och med införandet av ”läroplan för rikets särskolor” 1959.

I Lsä 73 finns direktiven att utforma individuella behandlingsprogram för varje elev.
Behandlingsprogrammen syftade till att eliminera brister hos eleven och ge en adekvat undervisning
avpassad efter elevens svårigheter och förutsättningar. Läraren skulle genomföra en pedagogisk
kartläggning för att kunna ställa en relevant diagnos med hänsyn till elevens individuella variationer i
utvecklingen. Utifrån denna diagnos skulle handlingsprogram utarbetas. Det betonas att varje elevs
individuella handikapp kan habiliteras till viss grad (Lsä 73). Berthén (2007) menar att den
utvecklingspsykologiska inramningen och Kyléns idé om utvecklingsstördas personlighetsstruktur
medför att hela läroplanen, Lsä 73, framstår som en slags övergripande habiliteringsplan.

I Lsä 90 betonades vikten av utvärdering baserad på individuella undervisningsplaner

(Granlund & Stéenson, 1995). I och med införandet av Lpo 94 fanns inte längre några uttalade krav på
individuella undervisningsplaner (Granlund & Stéenson, 1995). SIH (Statens Institut för
Handikappfrågor i skolan) fick då i regeringens regleringsbrev för 1998 i uppgift att bidra till att varje
elev med behov av särskilt stöd har ett individuellt, utvärderingsbart och skriftligt åtgärdsprogram
(Stenhammar, 1997). Med anledning av detta gav SIH ut en skrift med förslag på hur en individuell
planering kan utformas. I skriften betonas att det ska finnas klara och tydliga mål för verksamheten
och vid behov för individen. Det är även betydelsefullt att målen följs upp och utvärderas
(Stenhammar, 1997). Då inga tydliga direktiv för utformandet av elevplaner gavs i skolans
styrdokument, finns anledning att anta att SIH´s skrift kom att påverka utformandet av planerna under
den här tiden.

2006 kom nya bestämmelser och det blev obligatoriskt att upprätta individuella utvecklingsplaner för
alla elever inom obligatoriska skolan (SKOLFS 2006:10). Det innebar att särskolan och grundskolan
fick samma direktiv för hur planerna skulle utformas.

2008 kom nya bestämmelser som innebar att den individuella utvecklingsplanen inte bara ska vara
framåtsyftande, utan också innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskaper i varje ämne som
eleven får undervisning i, i varje årskurs (Skolverket, 2008).

I Skolverkets allmänna råd (2008) står att den individuella utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd
för elevens lärande. Den individuella utvecklingsplanen ska dels innehålla skriftliga omdömen om
elevens kunskapsutveckling, dels innehålla en planering av hur skolan ska arbeta för att elevens ska
utvecklas mot de nationella målen. Den individuella utvecklingsplanen ska utgå från en lokal
pedagogisk planering. Den lokala pedagogiska planeringen har avgörande betydelse för IUP-
processen. Vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för bör även framgå i planen. I IUP-
processen ska den individuella utvecklingsplanen vara ett stöd för elevens lärande och sociala
utveckling (Skolverket, 2009b).

IUP-processen har som jag tolkar det en mer komplex syn på lärande än tidigare direktiv. Dessa
handlade om enkla utvärderingsbara mål. I IUP-direktiven beskrivs att centrala områden i arbetet med
IUP exempelvis är kursplanernas uttryck för ”kvalitativa” och ”kvantitativa” kunskapsdimensioner.
Faktakunskaper i geografi och antal glosor i engelska är exempel på enkla kvantitativa kunskapsmått.
Att kunna förklara skillnader och likheter mellan olika landskapstyper eller att använda sig av
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engelska för att kommunicera en uppfattning är exempel på kvalitativa kunskapsmått (Skolverket,
2009b).

Sinnesträning
Vid en beskrivning av särskolans utveckling framstår sinnesträningen som betydelsefull i
verksamheten. Sinnesträning utvecklades då man antog att det var defekter i sinnesorganen som
konstituerade det idiotiska tillståndet. Om sinnesorganen kunde utvecklas till en bättre funktion skulle
den intellektuella nivån höjas (Brockstedt, 2000). Genom att träna sinnena trodde man att barnen till
viss del kunde botas eller i varje fall göras mottagliga för undervisning. Sinnesträningen syftade till att
öka barnens möjligheter till att göras undervisningsmottagliga (Berthén, 2007)

Sinnesträningen förstärktes och fick en ännu mer framträdande roll i Lsä 73. Målet var att vidga
elevernas föreställningsvärld genom att låta dem uppleva föremål, personer och händelser i
vardagslivet. Viktiga moment var även träning av sinnen, perception, rumsuppfattning och
kroppsuppfattning (Lsä 73).

I Lsä 73 beskrivs att särskoleelever har en ringa förmåga att på egen hand skaffa sig en uppfattning
och kännedom om vardagliga föremål. Under de första skolåren skulle undervisningen därför inriktas
på systematisk träning av sinnenas funktioner. Det skulle berika elevernas uppfattning om omvärlden
och stimulera begreppsbildning och språkutveckling (Lsä 73).

Individualism
Hur vi inom skolan hanterar elevers olikhet beskriver Dyson (2001a) som ett specialpedagogiskt
dilemma. Antingen uppmärksammas olikhet som betydelsefullt för individuella behov och individuellt
stöd ges till olika individer. Eller så betonas inlärarnas likheter, och strävan för en gemensam
undervisning för alla blir betydelsefull. Motsägelsen är att ju mer tonvikten i undervisningen ligger på
vad inlärarna har gemensamt, desto mer tenderar den till att bortse från elevernas olikheter; och ju mer
betoningen ligger på vad som skiljer eleverna desto mer tenderar den att bortse från vad eleverna har
gemensamt (Dyson, 2001a).

Vygotskys teori bygger på att gemenskap är det mest lovande stödet för ett barn med
funktionsnedsättning. Gemenskap är en stark faktor när det gäller att forma högre psykologiska
funktioner hos elever med funktionsnedsättning. Elever i behov av särskilt stöd gagnas både
akademiskt och socioemotionellt genom lärande tillsammans med andra. Vygotsky menar att
specialpedagogisk undervisning är som bäst då specifika metoder används samtidigt som den kvarstår
i ett vanligt sociokulturellt sammanhang. Vygotskys ide handlar om att utvecklingen hos ett barn med
en funktionsnedsättning avgörs av den sociala innebörden av hans eller hennes biologiska
funktionsnedsättning (Gindis, 1999). Rutter (2002) håller med om att omgivande faktorer kan vara
betydelsefulla i hur biologiska funktionsnedsättningar kommer till uttryck. Men trots det finns det
ingen tvekan om att genetisk påverkan har starkt inflytande på individuella variationer, menar Rutter.

Idag lägger vi större tyngd på vad elever har gemensamt, menar Dyson (2001a). Det visar sig genom
att vi har gemensam läroplan och grupper som är mer heterogena. Det är en utveckling som vi även ser
i särskolan i Sverige. Idag lyder särskolan under samma läroplan som grundskolan och riktlinjerna för
hur den individuella utvecklingsplanen ska utformas är gemensam för de båda skolformerna.
Samtidigt menar Helldin (2002) att dagens synsätt i stort präglas av individualism. Det har skett ett
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skifte i sättet att tänka när det gäller pedagogik. Det blir synligt i läroplan där tidigare solidaritet
betonades och det handlade om att stödja elever.

Även Tideman (2000) menar att det har skett än kraftiga värderingsförändringar i samhället. Tron på
kollektiva lösningar har fått ge vika för individualism. Dagens läroplan syftar till att eleven ska lära sig
bli självständig. Begreppet individuell har spelat en central roll i flera liberala läroplaners texter och
representerar kärnan i en av de mest accepterade inriktningar på skolans arbete med elever (Helldin,
2002). Innebörden i begrepp kan förskjutas och ändra karaktär alltefter tidsandans skiftningar eller
utifrån den situation som gäller.

Begreppet individualisering väcker i skolsammanhang, enligt Helldin (2002), positiva tankar om
lärares pedagogik. Det handlar om att tillrättalägga pedagogiken för den enskilda individens egenart,
rätta inlärningstakt efter hans/hennes unika förmågor och mognad. Skolans kunskapstradition hyllar
begreppet individcentrering med innebörder av sådant slag.

Helldin (2002) varnar dock för riskerna med en alltför stark individualistisk tonvikt. Elever är också
medborgare i en samhällsgemenskap som kräver att privata bekymmer lyfts fram i en gemensam
diskussion. Har man en alltför stark individualistisk ansats i forskning om skolans problem riskerar
man att tona ner de gemensamma problem och möjligheter som ett samhällsliv skapar. I en skola där
det individualistiska intresset, med betoning på jagets egenintresse, blir alltför dominerande förtvinar
lättsinnigt solidariteten och gemenskapen, det vill säga de två viktigaste uttrycken för demokratisk
samverkan. Risken med egocentrisk individualism är att människors politiska och sociala potentialer
utarmas.

Även Dyson (2001b) menar att det finns problem med en stark individualisering då man riskerar att
söka orsaker till svårigheter hos individen och undviker att söka förklaringar på skolnivå.

Helldin (2002) menar att individualismen är ett av positivismens uttryck. Till positivismen hör en
kumulativ kunskapssyn. Kunskapen har en fast struktur som innebär att ett kunskapsstadium
efterträder ett annat. Det är nödvändigt att först utveckla det stadium som föregår, innan det senare kan
utvecklas (Helldin, 2002).

Helldin (2002) menar att positivismens lineära orsak/verkan sammanhang med tiden blir ett sätt att
tänka och fungerar enligt Helldin som en oreflekterad grundansats. Den positivistiska lineäriteten
poängterar isolerade orsak-verkan sammanhang och är enligt Helldin (2002) en genomträngande
sanning för de analytiska grundlagarna i det moderna samhället.

Tidigare forskning
Skriftliga planer

Tidigare forskning har på olika sätt undersökt skriftliga elevplaner framförallt i grundskolan.
Andreasson (2007) har i en studie analyserat 358 elevplaner med syfte att belysa hur elever som
bedöms ha skolsvårigheter framställs i skolans elevdokumentation. Studien undersöker även vilka
lösningar som vidtas för att hantera dessa svårigheter. Resultatet visar att skolans sociala fostransmål
är betydelsefulla i planerna och att dessa beskrivs närmast som en förutsättning för elevernas lärande. I
huvudsak är det två olika typer av mål som skrivs fram i elevplanerna. Dels kunskapsmål och dels
sociala mål eller fostransmål. Men det är inte enbart kunskapsmässiga och pedagogiska
frågeställningar som beskrivs, utan även olika diskurser vävs ihop i problembeskrivningarna.
Diskurser som framträder är psykologiska, medicinska, pedagogiska och moraliska. Elevplanens
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elever är konstruerade genom särskiljning utifrån hur de inte är i förhållande till skoldiskursens
idealelev, vilken beskrivs som självreglerande, självständig, flexibel, ansvarstagande och kreativ.
Jämför vi bilden av eleverna som skrivs fram i elevplanerna med vilka kompetenser som är önskvärda
i dagens kunskapssamhälle, kan vi konstatera att den är den motsatta, menar Andreasson (2007).
Resultatet visar även att de identiteter som skrivs fram ser olika ut beroende på bedömda svårigheter
men även utifrån kön. Hon menar att det finns ett behov att lyfta upp och diskutera skolans roll som
identitetsförmedlare i den elevdokumentation som skrivs.

Asp-Onsjö (2006) har i en undersökning studerat en kommuns arbete med åtgärdsprogram.
Undersökningen bygger på två delstudier. Den ena består av en enkätstudie med 250 deltagare.
Enkätstudien försöker ta reda på i vilken utsträckning skolorna arbetar med åtgärdsprogram och den
andra delen är en fallstudie där syftet är att utveckla kunskap om den process i vilken åtgärdsprogram
utarbetas i en skolpraktik. Studien består av sex olika fall. Asp- Onsjö beskriver olika diskurser i
arbetet. Det framkommer att det finns olika sätt att tala och tänka i de olika arbetslagen. Resultatet
visar på att processen kring arbetet med åtgärdsprogram skiljer sig åt i flera avseenden. Vissa arbetslag
utformar en omfattande dokumentation som ändå inte tycks underlätta elevens skolsituation. Andra
arbetslag arbetar med enkla åtgärdsprogram som i vissa fall bidrar till att eleven lättare uppnår skolans
mål. Det framkommer även att skolans personal i många fall kommit överens om ett avgörande beslut
innan föräldrar och elever ges möjlighet till inflytande.

Skolverket (2010) har följt upp skolors individuella utvecklingsplaner och utvärderat införandet av
skriftliga omdömen. Utvärderingen visar att det finns stora variationer hur skolorna tillämpar de nya
bestämmelserna om individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Utvärderingen visar även
att lärarens bild av den ideala eleven påverkar bedömningen. Elevens ansvar, flit, ordning och
uppförande blir därmed framträdande i bedömningen. Den skriftliga bedömningen om elevernas
övriga utveckling saknar ofta anknytning till läroplanens mål.  Beskrivningar hur eleven utvecklas
enligt läroplanens mål om elevinflytande och delaktighet, kunskap om demokratins principer eller
förmåga att göra eller uttrycka etiska ställningstaganden beskrivs i mindre utsträckning. Skolorna
medger svårigheter med att formulera skriftliga bedömningar om elevernas sociala eller övriga
utveckling (Skolverket, 2010)

Särskolans verksamhet

Under det senaste decenniet har ett flertal rapporter publicerats som visat på brister i särskolans
verksamhet då det gäller att ge en kunskapsutvecklande och utmanande undervisning. I vissa fall har
särskolans undervisning visat sig vara mer omsorgsorienterad än kunskapsorienterad
(Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 2001).

Det här bekräftas i en studie där Berthén (2007) undersöker särskolans pedagogiska verksamhet.
Undersökningen bygger på observationer av klassrumsarbetet och intervjuer med lärarna i en
träningsskoleklass och en grundsärskoleklass. Studien har genomförts i ett verksamhetsteoretiskt
perspektiv. Inom denna tradition förstås och förklaras vårt handlande i förhållande till de sociala
praktiker/verksamheter som vi ingår i. Verksamheter konstitueras av motiv och upprätthålls av
mänskliga handlingar som är organiserade i mer eller mindre komplexa, historiskt framväxta system.
Studien visar att det pedagogiska arbetet i särskolan utgörs av en stark betoning på fostran och
förberedelse. Det som vanligen ses som skolkunskaper tenderar att träda i bakgrunden. Resultatet visar
även att grundsärskolans och träningsskolans verksamheter drivs av olika motiv. I träningsskolan
bedrivs en verksamhet som kan beskrivas som en vardagsförberedande verksamhet medan lärarna i
grundsärskolan driver ett arbete som kan beskrivas som undervisningsförberedande verksamhet.
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Berthén (2007) menar att särskolans pedagogiska verksamhet inte kan förstås fritt från sin historiska
framväxt. Hon ställer i studien frågan hur man kan förstå dagens klassrumsarbete i ljuset av särskolans
historiska traditioner. Särskolans verksamhet idag har en historia inom sinnesslövården. Historiskt sett
organiserades särskola i försöks-, arbets- och egentlig skolavdelning. Resultatet visar att tidigare
försöksavdelningens innehåll och syfte präglar innehållet även i dagens särskola.

Genom att undersöka utvecklingssamtalen i särskolan har Adelswärd & Nilholm (1998) för avsikt att
identifiera diskurser i särskolans verksamhet. Resultatet bygger på inspelningar av sex
utvecklingssamtal, fyra från grundsärskolan och två från träningskolan. Utvecklingssamtalen har följts
upp med intervjuer av föräldrar och lärare. Studien fokuserar på de moraliska värderingar av föräldrar
och lärare som framkommer i samtalen. I studien framkommer, i likhet med tidigare studier
(Andreasson, 2007), en bild av en idealelev som upphöjs och hyllas. Ur resultatet framträder även
moraliska versioner av undervisning och föräldraskap. I likhet med tidigare undersökningar (Berthén,
2007, Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 2001) framkommer även här att kunskap ges liten plats och
de föreställningar av kunskap som framträder har vaga och lokala meningar.

När det gäller elevernas syn på särskolans verksamhet har Szönyi (2005) i en intervjustudie med 24
elever undersökt deras erfarenhet och upplevelser av att gå i särskoleklass. I avhandlingen diskuteras
delaktighetens villkor för de som går i särskola. Eleverna beskriver ett utanförskap som i studien ses
som en konsekvens av den skolform som särskolan utgör. Exempel visar på att elever blir retade och
ifrågasatta av andra elever för att de går i särskola. Eleverna försöker på olika sätt motarbeta den
negativa bild som andra har av särskolan och strävar efter att bli betraktade som vanliga. Samtidigt
visar det sig att särskoletiden inneburit meningsfull utbildning i termer av utmaningar, traditionell
ämneskunskap, socialisering och trivsel. Studiens övergripande syfte är att belysa delaktighetens
villkor för personer med utvecklingsstörning, dels i dåtid, dels i nutid. Avhandlingen syftar även till att
granska vilken människosyn, kunskapssyn och samhällssyn som kommer till uttryck i elevernas
berättelser.

Blom (2003) har i en intervjustudie med nio lärare från särskolan undersökt hur de beskriver
undervisningen i särskolan. Kännetecknande för hur lärarna beskriver sitt arbetsätt i särskolan är att de
lyfter fram komponenterna förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och flexibla metoder.

Historiskt perspektiv
Resultatet av föreliggande studie kommer att analyseras ut ett historiskt perspektiv. Dyson (2001a)
påtalar behovet av ett historiskt perspektiv i den specialpedagogsiska forskningen. Han beskriver två
dominerande synsätt då det gäller synen på det förflutna. Den optimistiska synen att se på historien
baseras på en föreställning om konstanta framsteg. I enlighet med den synen sker en ständig
förbättring av specialpedagogisk praktik, politik och förhållningssätt över tid. En annan syn på den
historiska utvecklingen är den pessimistiska synen. Den kommer ur en upptäckt av att förändring är
alltid bedräglig. Strider som är vunna i det förflutna måste återerövras i en annan form idag. Den
pessimistiska synen har sitt ursprung i den kritiska traditionen.

Dyson (2001a) förespråkar ett alternativt synsätt på det förflutna som inte enbart förenar oss med
historien på ett mer fruktbart sätt, utan även gör det möjligt att se en bättre mening av historien och
planera för framtiden. Inom specialpedagogiken uppstår specialpedagogiska dilemman och
motsägelser. I det förflutna har lärare mött och reagerat på samma dilemman och motsägelser som vi
möter nu. Därför finns det mycket som vi kan lära av historien.
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Metod

Val av metod
Undersökningen är i huvudsak en kvalitativ studie. Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa
forskningsmetoden syftar på arten, på beskaffenheten av något.  Då avsikten med studien är att
undersöka innehållet i de individuella utvecklingsplanerna har kvalitativ innehållsanalys med vissa
kvantitativa inslag används. Bryman (2002) menar att en kvalitativ innehållsanalys är lämplig som
metod då syftet är ett sökande efter teman i det material som analyseras. Vid textanalys är det även
möjligt att kvantifiera textens innehåll och göra det tillgängligt för statistisk bearbetning. De
kvantitativa inslagen används främst för att tydliggöra resultatet i studien.

Undersökningsgrupp och urval
För att få ett representativt urval har ett stratifierat slumpmässigt urval gjorts. Bryman (2002)
beskriver det som en lämplig metod då det finns egenskaper som vi vill ska känneteckna vårt urval. I
urvalet har hänsyn tagits till egenskaper som kön, årskurs, skola och skolform. I ett informationsbrev
som skickades ut inför studien uppmanades skolorna att överlämna planer utifrån ovan nämnda
faktorer. Planerna skulle även vara upprättade under läsår 09-10. Rektor och lärare har sedan valt ut de
planer som det gavs tillgång till i studien. Då elevunderlaget är relativt litet i de olika särskolorna var
det svårt att få in planer utifrån alla faktorer som önskades. På en särskola fanns exempelvis enbart
pojkar. Några av planerna kunde inte lämnas ut då det fanns sekretessbelagda uppgifter i dem. Totalt
undersöktes 23 individuella utvecklingsplaner från obligatoriska särskolan. De insamlade planerna
kommer från tre särskolor i två olika kommuner. Nio av planerna är från träningsskolan och fjorton
från grundsärskolan. De särskolor som var med i undersökningen är alla integrerade på en grundskola.
Planerna är upprättade för elever i år 1-6 och 9-10 och för fjorton pojkar och nio flickor. De är skrivna
under perioden hösten 2009 till och med hösten 2010.

Bortfall

I början av studien var en fjärde skola med. En lärare meddelade att hon hade en IUP som hon skulle
skicka över. När planen skickas över rättar hon sig och väljer att kalla det för skriftligt omdöme.
Liknande dokument kallar en annan skola för IUP. De har ungefär samma innehåll men skolorna
benämner dokumenten på olika sätt. Min tolkning är att det råder en viss osäkerhet vad som är en IUP
och vad den ska innehålla. Då studiens syfte var att undersöka individuella utvecklingsplaner har
dokumentet som benämndes skriftligt omdöme räknats som bortfall. Då det endast rörde sig om en
IUP bör inte bortfallet ha påverkat studiens resultat.

Undersökningens genomförande
Datainsamlingsmetod

Inledningsvis var avsikten att undersöka individuella utvecklingsplaner i särskolan i en kommun. Via
kommunens hemsida fanns information om kommunens särskolor. Där fanns även kontaktuppgifter
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till rektorerna på skolorna. Rektorerna kontaktades via mejl med en förfrågan om att få ut cirka 10
IUP:er skrivna utifrån grundsärskolans och/eller träningsskolans kursplan, beroende vilken skolform
eleverna på skolan gick i (se bilaga 1). Av de tio tillfrågande rektorerna var det endast två som
svarade.

För att få in fler planer från fler skolor togs direkt kontakt med lärare som jag på något sätt hade en
anknytning till för att på så sätt underlätta det fortsatta insamlandet av de individuella
utvecklingsplanerna. Det innebar att studien kom att innefatta ytterligare en kommun. Vid skola 1
hade rektorn vidarebefordrat mitt mejl till en lärare.

Från en skola skickades planerna via mejl. De övriga två skolorna tog fram planer som jag fick ta del
av genom att komma till skolan och kopiera dem. Innan planerna överlämnades hade de genomgått en
sekretessprövning.

Bearbetning

Allteftersom tillgång gavs till planerna numrerades de från 1-23. Inledningsvis lästes planerna igenom
översiktligt. Planerna innehöll både text som var gemensam för alla elever på skolan och text som var
utformad till den enskilde eleven. Alla skolor hade någon form av gemensam mall.

I ett första steg plockades den text ut som var gemensam för skolan. Det var rubriker av olika slag och
text tagen från särskolans styrdokument. Planernas utformning jämfördes sedan med varandra för att
hitta likheter och skillnader.

Vid nästa steg riktades uppmärksamheten till den text som var skriven för den enskilda eleven. Det
visade sig vid insamlingen att planerna var mycket omfattande och innehöll mycket text. Då avsikten
var att studera målen som formuleras för eleven plockades enbart den text ut som innehöll
målformuleringar. De flesta av målen fanns under rubriken mål. Alla planer lästes igenom i sin helhet.
Några av målen identifierades under andra rubriker, exempelvis under allmän beskrivning av elevens
sociala förmågor och framåtsyftande planering.

Målen i planerna plockades sedan ut, elev för elev, och skrevs in i ett ordbehandlingsprogram och
sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument. Träningsskolans och grundsärskolans mål skrevs in
för sig för att underlätta jämförelse mellan de olika skolformerna. Totalt blev det 726
målformuleringar då träningsskolans och grundsärskolans mål räknas tillsammans. Några av målen
som var skrivna för hand var oläsliga och har därför inte gått att undersöka. Därför plockades sex
oläsliga mål bort från underökningen. Följaktligen blev det 718 målformuleringar som undersökts i
studien.

Vanligt vid framförallt kvantitativa innehållsanalyser är att innehållet kvantifieras utifrån kategorier
som formats i förväg (Bryman, 2002). Vid bearbetningen av texten i denna studie har inga
förutbestämda kategorier tillämpats. För att skapa kategorier lästes texten igenom och olika kategorier
utifrån målbeskrivningarnas innehåll skapades. Under arbetets gång var det nödvändigt att revidera
vissa kategorier vilket innebar att vissa kategorier togs bort eller fördes samman. Det bildades även
nya kategorier under arbetets gång. Systematiska analyser i syfte att förstå vad individer sagt eller
gjort kallar Gustavsson (2000) tolkning. Vi tolkar för att förstå betydelser, innebörder eller
meningen i något. Metoden kan liknas med det som Bryman (2002) benämner etnografisk
innehållsanalys där analysarbetet beskrivs som en rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning,
datainsamling, analys och tolkning. Vid skapandet av kategorier riktades fokus främst till innehållet i
målen och inte på hur målen uttrycktes eller formulerades.
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I vissa fall var det nödvändigt att rikta uppmärksamhet till orden för att kunna bestämma vilken
kategori de representerade. Exempelvis var uppleva ett ord som förkom i hög utsträckning. För att
kunna kategorisera och förstå texten söktes ordet uppleva i tidigare styrdokument eller andra texter.
Det visade sig att upplevelser var framträdande i ämnet sinnesträning i Lsä 73 där målet med
sinnesträning var att låta eleverna uppleva föremål, personer och händelser i vardagslivet (Lsä 73).
Andra viktiga moment i ämnet sinnesträning i Lsä 73 är perceptionsövningar, rumsuppfattning och
kroppsuppfattning. Det gjorde att flera mål kunde placeras i kategorin sinnesträning.

Utifrån kategorierna kodades sedan målen genom att markera dem med siffror och färgmarkeringar.
Watt Boolsen (2007) beskriver kodning som ett sätt att klassificera, dvs. att dela upp ett datamaterial i
mindre bitar enligt bestämda principer.

När all data var kodad analyserades materialet genom att leta efter mönster och teman. Det bildades
även en grupp med mål som inte kunde ordnas under något tema. Antingen var målen omöjliga att
sortera in på grund av sin otydlighet eller så var de så allmänna till sin karaktär att de inte gick att
ordna under något tema. Andelen mål under respektive tema fördes in i excel och utifrån det skapades
ett diagram för att förtydliga resultatet (se figur 1).

Slutligen har de teman som framkom i målbeskrivningarna analyserats ur ett historiskt perspektiv.
Med bakgrund av särskolans historiska utveckling har förståelse sökts i de teman som framkom i de
individuella utvecklingsplanerna

Etiska aspekter
Studien följer de forskningsetiska principer som gäller inom humanisktisk- samhällsvetenskaplig
forskning. Det innebär att studien följer de fyra allmänna huvudkrav som krävs i enlighet med dessa
principer. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002).  Gällande informationskravet
kontaktades rektorerna och i några fall lärarna på de berörda skolorna och via mejl. I mejlet lämnas
information om studiens syfte och i stora drag undersökningens genomförande. Mejlet innehöll även
kontaktuppgifter om de hade några frågor angående studien. Via brevet söks rektorns alternativt
lärarens tillstånd till medverkan i studien. De övriga undersökningsdeltagarnas medverkan ser jag i
den här studien som passiva deltagare. Eftersom studien inte behandlar personer utan offentliga
handlingar, som begärts ut och sekretessprövats i samband med utlämnandet, får kravet om samtycke
anses vara uppfyllt. När det gäller konfidentialitetskravet har de individuella utvecklingsplanerna
avidentifieras noggrant för att säkerställa alla inblandades anonymitet vid publicering av resultat. I
studien följs nyttjandekravet då uppgifter insamlade om enskilda personer endast kommer att användas
för forskningsändamål.

Tillförlitlighet

Bryman (2002) menar att reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för kvaliteten på en
undersökning med kvantitativt inriktad forskningsansats. Vid kvalitativa undersökningar talar
man istället mer om begreppet tillförlitlighet. Kvale (1997) menar att kvalitativa
forskningsresultat beror på trovärdigheten och att insamlingen av data görs på ett sätt som är
relevant för den angelägna problemställningen. Genom ett urval av planer vad gäller skola,
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skolform, kommun, kön och årskurs har jag försökt att minska slumpinflytandet och öka
tillförlitligheten i studien.

Metoddiskussion
Till studien har individuella utvecklingsplaner från den obligatoriska särskolan samlats in. En
kvalitativ innehållsanalys har sedan genomförts på målbeskrivningarna i planerna. Jag är medveten om
att undersökningens val av metod innebär en begränsning då den inte ger svar på hur sammanhanget
kring den individuella utvecklingsplanen sett ut. Vid den valda metoden vet vi exempelvis inte hur
delaktig eleven och föräldrarna har varit i upprättande av IUP. Frågan är om texten helt och hållet är
formulerad av pedagogen eller om eleven och föräldrar har formulerat delar av texten. Ahlström
(2000) menar att individen inte kan betraktas oberoende av relation. Relationer kan inte betraktas som
en individuell företeelse oberoende av grupp eller miljö. Vid en innehållsanalys är texten ryckt ur sitt
sammanhang och vi kommer inte få ett svar på vad som ligger bakom textens formuleringar, vilket
påverkar studiens resultat. En fördel med att studera text är dock att texterna inte påverkas av
undersökningssituationen på samma sätt som observationer, intervjuer och enkäter.

I denna studie har texterna analyserats utifrån sitt innehåll. Det är möjligt att resultatet skulle ha sett
annorlunda ut om analysen hade riktats till orden och hur texten formuleras. En svårighet med att
studera ordens betydelse är att ordens betydelse skiftar för olika avsändare och orden kan även vara
vaga och mångtydiga (Bergström & Boréus, 2005a). För att undvika det har analysen varit inriktad på
textens innehåll och tolkningar har gjorts för att försöka förstå textens betydelse. Utifrån det har
kategoriseringar gjorts. Kategorisering av text innebär i sin tur en subjektiv tolkning, vilket kan ha
påverkat resultatet. I mötet med texten har forskaren med sig erfarenheter och en förförståelse
(Bergstöm & Boréus, 2005b). Det är viktigt att vara medveten om detta när man analyserar texter.
Sjöström (1994) menar att det är betydelsefullt att pröva de tolkningar som görs och ställa sig frågan
om det finns andra möjliga tolkningar. De tolkningar som gjorts i denna studie har prövats och
omtolkats, vilket exempelvis har inneburit att kategorier har förändrats och förfinats. Resultatet i
denna studie visar endast vad som lyfts fram i de individuella utvecklingsplanerna och säger inget om
vad som är centralt i det praktiska arbetet i särskolans verksamhet. Det är möjligt att skolorna skriver
en sak i planerna men arbetar efter andra mål i praktiken. Kvale (1997) benämner det för
validitetsbedömning av innehållet i uttalandena. Det kan ändå vara betydelsefullt att undersöka vad
som skrivs i planerna då texten arkiveras och är något som består. Det som skrivs fram kan antas
spegla det som är centralt i verksamheten och kan ha en betydelse för elevens utveckling.

Att koda materialet innebär vissa svårigheter som kan påverka resultatet. När texten kodas finns en
risk att kontexten går förlorad, vilket gör att det bakomliggande innehållet i texten försvinner.
Kodschemat kan även styra uppmärksamheten på ett sätt som gör det svårt att vara öppen för
materialet (Bergstöm & Boréus, 2005a). För att undvika att styras alltför mycket av kodschemat har
analysen skett utan förutbestämda kategorier. Trots det finns det möjlighet att det utarbetade
kategorierna kan styrt uppmärksamheten och på så sätt ha påverkat resultatet.

Rektorerna och lärarna på respektive skola har valt ut de planer som undersökts i studien. Det innebär
att det finns en risk för styrning från skolornas håll i datainsamlingen. Det var även ett flertal skolor
som inte svarade på förfrågan. Det kan också ha påverkat undersökningen då de som deltog kan vara
skolor som känner sig nöjda med sina IUP´er. Problemet med att vissa respondenter inte deltar, menar
Bryman (2002), är att dessa i något avseende kan skilja sig från de övriga personerna i urvalet. Det kan
innebära att planerna i denna studie kommer från lärare som har en viss inställning till IUP.
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Exempelvis kan resultatet med högt antal lärandemål på grundsärskolan vara ett resultat av att de
skolor som deltog i undersökningen har rättat sig efter den kritik där särskolorna anses vara för
omsorgsinriktade. Det är möjligt att det inte stämmer med hur det ser ut på andra särskolor.

Resultat
Syftet med studien var att undersöka innehållet i de individuella utvecklingsplanerna i särskolan.
Studien representerar 23 individuella utvecklingsplaner från träningsskolan och grundsärskolan.
Resultatet kommer i följande avsnitt att presenteras utifrån planernas utformning och
målformuleringarnas innehåll. Avslutningsvis presenteras resultatet ur ett historiskt perspektiv

Planernas utformning
På alla skolor framkom att de använde olika mallar till de individuella utvecklingsplanerna. Här har
den text som är gemensam i planerna för respektive skola analyserats. Försättsblad med underskrifter,
namn, klass m.m. har utelämnats. Fokus har riktats till rubriker av olika slag och text tagen från
särskolans styrdokument.

Skola A

Varje dokument i planen skrivs ämnesvis. Under rubriken mål som eleven skall ha uppnått i slutet av
det femte skolåret står kursplanens uppnåendemål i respektive ämne. Texten till eleven skrivs sedan
under rubrikerna nuläge, individuella mål, metod, utvärdering. Dessa rubriker är gemensamma för alla
planer som jag har tagit del av från skola A.

Skola B

Planerna vid skola B är utformade så att varje dokument har rubriken aktivitet överst. Under rubriken
står i vissa fall ämnesområdet som texten är upprättad utifrån. I andra fall beskrivs vilken aktivitet det
handlar om och vilket eller vilka ämnesområden den är kopplad till. Texten till eleven skrivs sedan
under rubrikerna nuläge, mål, metod, utvärdering. Dessa rubriker är gemensamma för alla planer på
skola B. I några fall kommer ytterligare dokument som inte har några förutbestämda rubriker.

På skolan B bifogas en plan för idrotten där gemensamma mål formuleras utifrån kursplanens mål.
Sedan utformas individuella mål utifrån den. Det är det enda exemplet som visar på en form av lokal
pedagogisk planering. Det är möjligt att det finns i flera fall men det framkommer inte i IUP´n.

Skola C

Vid skola C skrivs dokumenten ämnesvis. Under rubriken långsiktiga mål står kursplanens
uppnåendemål i respektive ämne. I den gemensamma mallen finns rubriken Uppskattning av
utveckling från ingen utveckling till mycket bra utveckling. En medföljande beskrivning till hur de
arbetar med IUP talar om att här beskrivs elevens pågående process i förhållande till det långsiktiga
målet. Det ses som ett omdöme där det framgår hur eleven når målet eller är på väg att nå målet.
Under rubriken finns en pil där läraren ska kryssa i bedömd utveckling. Under rubrikerna nuläge och
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kortsiktiga mål formuleras den specifika text som är för eleven. Här finns även rubriken allmän
beskrivning av elevens sociala förmågor där text formuleras till varje elev. Den rubriken saknar helt
koppling till styrdokumenten. En del av planerna har med ett dokument med rubriken framåtsyftande
planering. Vissa planer har dokument med utvärdering som rubrik. Det ser dock inte ut att det höra till
den gemensamma mallen.

Sammanfattning

Skola A och B ser båda ut att arbeta efter linjen mål, metod och utvärdering. På skola C betonas
varken metod eller utvärdering i den gemensamma mallen. Utvärdering förekommer dock i vissa fall
ändå.

Planerna från skola A och C har i den gemensamma mallen en tydlig koppling till kursplanernas
uppnåendemål. Mallarna visar inte i något fall på att det finns någon lokal pedagogisk planering.

Den sociala utvecklingen lyfts fram på skola C under rubriken Allmän beskrivning av elevens sociala
förmågor. Den rubriken koppas inte till något styrdokument som de andra rubrikerna gör när de
kopplas till kursplanens mål. Skola A och B har ingen rubrik som styr till att skriva något om social
utveckling.

Målen
För att begränsa studien har textanalysen riktats mot de målformuleringar som skrivs fram i de
individuella utvecklingsplanerna. Totalt omfattar de 23 undersökta planerna 718 målformuleringar.
Det blir i medeltal 31 mål per plan. Av alla målen är 414 från grundsärskolan och 304 från
träningsskolan. Målen har analyserats och tematiserats utifrån det innehåll som framträder. Vid
analysen framkommer att målen upprepas i flera fall. Det kan handla om att elever från samma grupp
har samma mål i samma ämne. Exempelvis Att han ska känna till våra sinnen, Att han ska känna till
livsviktiga organ i kroppen återkommer för fyra elever i samma grupp. Det skulle kunna tyda på att
målen bygger på en gemensam undervisning med gemensamma mål, men målen skrivs i planerna
fram som individuella mål. Liknande mönster förekommer på alla skolor.

Den undersökta texten är framförallt plockad under rubriken mål. Några av målen identifierades under
andra rubriker, exempelvis under allmän beskrivning av elevens sociala förmågor och framåtsyftande
planering. Texten som rörde elevens sociala förmågor innehöll framförallt en subjektiv beskrivning av
elevens sociala egenskaper exempelvis X är positiv, trevlig och intresserad, X är en omtänksam och
trevlig kamrat. I ett fåtal fall fanns mål formulerade gällande elevens sociala utveckling.

Målens innehåll

Målens innehåll kommer i följande avsnitt att presenteras under tema lärande, förberedelse för lärande,
omsorg och idealelev. Följande diagram visar fördelningen av målens innehåll där träningsskolans och
grundsärskolans målinnehåll jämförs.
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Målens innehåll
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Figur 1: Indelning av målens innehåll

Lärande

De mål som kategoriserats till lärande är de som på något sätt anknyter till elevens lärande. I den här
studien har lärande en vid definition som handlar om elevens kunskapsutveckling, men även
utveckling av förmågor och färdigheter. Förmågor och färdigheter kan handla om kognitiva förmågor
som exempelvis ökad förståelse eller reflektion, men även vardagsfärdigheter som att exempelvis
kunna dra upp dragkedjan.

Ur resultatet framträder att grundsärskolan till största del upprättar mål som handlar om lärande. 370
av 414 mål har kategoriserats till gruppen lärandemål. Det innebär närmare 90 procent av målen (se
figur 1).

Vid en närmare analys av grundsärskolans lärandemål är de till största delen konkreta,
utvärderingsbara mål kopplade till uppnåendemålen i kursplanerna, exempelvis: Att han ska kunna
ramsräkna till 50, Att hon ska kunna forma de små bokstäverna. Känna till varför vi firar jul. Kunna
namnge några organ i kroppen. Det handlar framförallt om kvantitativa kunskapskvaliteter.

Ett fåtal mål berör kvalitativa kunskapskvaliteter och innehåller utveckling av kognitiva förmågor. Det
handlar framförallt om att utveckla förståelse, exempelvis Att utveckla förståelsen för olika sorters
kartor samt orientera efter dem. Kunna läsa och förstå böcker med mer text, Att få förståelse för
andra kulturer och levnadsvillkor.

I träningsskolan var inte lärandemålen lika vanligt förkommande. Av 304 mål kunde 168 av målen
placeras i kategorin lärandemål. Det innebär 55 procent av målen (se figur 1). I träningsskolan handlar
lärandemålen framförallt om ADL-, språklig träning, kommunikation, samspel, motoriska färdigheter
och utveckling av självständighet.

Målen i träningsskolan är inte i samma utsträckning konkreta och utvärderingsbara. De har i många
fall en vidare formulering som t.ex. Att stödja X. helhetsutveckling, Att fortsätta träna självständighet.
Målen i träningsskolan handlar både om hur skolan ska arbeta exempelvis Att skapa kontakt och vad
eleven ska kunna exempelvis Känna igen alla namn i klassen, räkna till 5
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Förberedelse för lärande

Figur 1 visar att en stor andel av målen ifrån träningsskolans planer rör ett arbete med förberedelse för
lärande. I den här kategorin går det att urskilja två typer av förberedelser. Den ena handlar om att
utveckla förmågor som betydelse för att lyckas i lärande, exempelvis: Att kunna delta en hel
idrottslektion utan att gå därifrån eller göra något annat, Att öka koncentrationsförmågan och
avsluta påbörjad uppgift, Att X ska kunna sitta på stolen vara koncentrerad en längre stund (ca 15
min), Att öka arbetstiden.

Den andra typen av förberedelse handlar om sinnesträning. Till sinnesträningen hör moment som
träning av sinnen, perception, rumsuppfattning, kroppsuppfattning och begreppsbildning. Det handlar
även om att ge eleven upplevelser, minnas, känna igen, upptäcka och särskilja.

I träningsskolan kategoriseras 84 mål som förberedelse till lärande. Det innebär närmare 30 procent av
målen i träningsskolan (se figur 1). Denna typ av mål var inte lika vanlig i grundsärskolan, där endast
19 av 414 mål handlade om förberedelse till lärande.

Det som framträder ur den här kategorin är att målen i träningsskolan till stor del handlar om
sinnesträning. Exempel på mål som anknyter till sinnesträning är: Att få upplevelse att delta i grupp,
Sortering/kategorisering av föremål, Lägga lika på bild och bild på föremål eller föremål på bild, Att
uppleva puls, takt och rytm, Att uppfatta kroppens olika rörelser, Att bli medveten om kroppens båda
sidor. 75 av träningsskolans mål kategoriserades till sinnesträning, det vill säga 25 procent av målen.

Idealelev

Gemensamt för de båda skolformerna är att det i målen framträder en bild av hur en elev ska vara.
Målet är att skapa en form av idealelev som i målen skrivs fram som positiv och intresserad. Eleven
ska även vara aktiv och ta egna initiativ. Exempel på dessa mål är: Skapa intresse för natur och
miljöfrågor, Att skapa en positiv attityd till musik, Att tycka det är roligt med fysisk aktivitet, ta fler
egna initiativ under lektionerna, Att bli mer aktiv när han arbetar tillsammans med andra

Beskrivningar av en idealelev förekommer i totalt 48 mål av 718. Det är 6 procent av målen. Det
förekommer i något högre utsträckning i träningsskolan där 30 av 304 mål kategoriseras till gruppen
idealelev. Det är 10 procent (se figur 1).

Omsorg

Mål som handlar om elevens välbefinnande har kategoriserats som omsorgsmål. Den sortens mål
förekommer framförallt i träningsskolan och handlar då framförallt om att skapa trygghet för eleven.
Att skapa trygghet, Att känna trygghet i vattnet och i badhusets olika miljöer, Att vara trygg under
aktiviteten, Att ge kroppslig trygghet

Omsorgsmålen förekommer inte i hög utsträckning. Av 304 mål i träningsskolan har 13 mål
kategoriserats som omsorgsmål. Det är endast 4 procent. I grundsärskolan sorterades endast 2 mål (av
414) under kategorin omsorg (se figur 1).

Sammanfattning

När det gäller grundsärskolans mål är det övervägande lärandemål som formulerats. Lärandemålen är
framförallt skrivna utifrån kursplanernas uppnåendemål och är konkreta och utvärderingsbara.
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I träningsskolan är det större spridning av typ av mål. Hälften av målen handlar om lärandemål och de
rör sig framförallt om ADL-träning, språklig träning, samspel, motoriska färdigheter och utveckling av
självständighet.

Målen i träningsskolan är inte i samma utsträckning konkreta och utvärderingsbara. De har i många
fall en vidare formulering och handlar både om hur skolan ska arbeta och vad eleven ska kunna.

I träningsskolan handlar en hög andel av målen om förberedelse för lärande, där framförallt
sinnesträningsmål är vanligt förekommande.

Texterna ur ett historiskt perspektiv

Mot bakgrund av särskolans historiska utveckling har texterna analyserats ur ett historiskt perspektiv.

Studien visar att särskolans individuella utvecklingsplaner är omfattande. Det skulle kunna ha att göra
med att särskolan sedan lång tid tillbaka skrivit planer för eleverna. Att särskolan tillhörde landstinget
fram till början av 1990-talet kan ha påverkat dokumentationen då planerna hade större sekretess
under den tiden. Betoningen på att individualisera undervisningen för särskolans elever har funnits
med sedan sinnesslöskolans tid. Planerna kan antas ha fungerat som individuella undervisningsplaner,
vilket är den benämning som används i Lsä 90. Dagens planer kan ha vissa spår av en funktion som en
undervisningsplan, vilket kan förklara att planerna är så omfattande.

En stor grupp av målen, framförallt i träningsskolan, handlar om en förberedelse för lärande. Det är
mål som skulle kunna tolkas ha sina rötter i sinnesslöskolans verksamhet. Den organiserades i försöks-
, arbets- och egentlig skolavdelning, där en av försöksavdelningens uppgifter var att förbereda
eleverna för den egentliga skolavdelningen.

Även sinnesträningen som är framträdande i träningsskolans målformuleringar skulle kunna ses som
spår av sinnesslöskolans verksamhet där sinnesträning var framträdande. Målen har även en tydlig
koppling till Lsä 73 på det sätt som sinnesträning beskrivs i den läroplanen. Ur målen i träningsskolan
framträder en bild av en utvecklingspsykologisk syn på utveckling och lärande, vilket skulle kunna ha
sina rötter i 50-talets utveckling där utvecklingspsykologin hade en framträdande roll.

Grundsärskolans mål är företrädelsevis kunskapsmål, vilket skulle kunna vara en reaktion på den kritik
som särskolan fått under senare tid i att verksamheten har varit alltför omsorgsinriktad och haft för lite
betoning på kunskap och lärande. Kunskapsmålens dominans skulle också kunna vara ett uttryck för
den kunskapsdiskurs som är dominerade i dagens samhälle.

Ur resultatet framträder att en stor del av målen i grundsärskolan formuleras som konkreta
utvärderingsbara mål. Det skulle kunna vara ett spår av tidigare styrdokument och texter. I Lsä 90 och
SIH´s skrift (Stenhammar, 1997) betonas att målen för eleverna ska vara tydliga och utvärderingsbara.
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Diskussion
Utifrån det övergripande syftet att undersöka innehållet i de individuella utvecklingsplanerna i
särskolan utvecklades tre frågeställningar, vilka blir utgångspunkt i följande resultatdiskussion.
Diskussionen förs utifrån resultatet av planernas utformning och målens innehåll. Resultatet diskuteras
sedan ur ett historiskt perspektiv.

Planernas utformning
Alla skolor i denna studie har någon form av gemensam mall där syftet är att text ska formuleras för
den enskilde eleven. Att undersöka skolornas mallar är intressant med tanke på att mallarna kan styra
den text som skrivs fram. Vilka rubriker som används kan visa på vad skolan anser är betydelsefullt att
lyfta fram i planerna. Det framkommer inte i studien hur det har gått till vid mallarnas utformning, om
det är direktiv från ledningens håll eller om mallarna är framtagna av lärarna. Resultatet visar på att
två av skolorna gör en tydlig koppling till styrdokumenten i planerna då kursplanernas uppnåendemål
finns med i de gemensamma mallarna. I den text som är formulerad till eleven visar det sig också att
målen framförallt är kopplade till kursplanens uppnåendemål. Det skulle kunna tyda på att mallarnas
utformning styr innehållet i planerna.  Målen är i likhet med Skolverkets utvärdering (2010) av IUP
med skriftliga omdömen, sällan kopplade till läroplanens mål beträffande elevinflytande och
delaktighet, kunskap om demokratins principer eller förmåga att göra eller uttrycka etiska
ställningstaganden. Det hade möjligtvis sett annorlunda ut om läroplanens mål lyfts fram i de
gemensamma mallarna. Att läroplanens mål träder i bakgrunden skulle även kunna förklaras med det
som Helldin (2002) beskriver som en konsekvens av en skola med ett starkt individualistiskt intresse
som tonar ner frågor om hur vi ska och kan leva tillsammans i ett demokratiskt samhälle.

Den individuella utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd för elevens lärande och sociala
utveckling (Skolverket, 2009b). I granskningen av skolornas mallar framkommer att det vanliga är att
planerna upprättas ämnesvis och framförallt utgår från kursplanernas uppnåendemål.  Endast en skola
lyfter fram den sociala utvecklingen. Det sker då under rubriken allmän beskrivning av elevens sociala
förmåga.  En rubrik som helt saknar koppling till styrdokumenten. ”Allmän beskrivning” kan tolkas
som att skolan är fri att beskriva eleven utan grund i läroplan eller kursplan. Resultatet visar också att
rubriken styr till att skriva subjektiva beskrivningar om elevens sociala egenskaper. Trots att det
utrycks i riktlinjerna för upprättandet av IUP att elevens utveckling ska relatera till de nationella målen
och den sociala utvecklingen inte får uttryckas som en subjektiv beskrivning av en elev som person
(Skolverket, 2009b).

I Skolverkets (2010) utvärdering framkommer att skolorna medger svårigheter med att formulera
skriftliga bedömningar om elevernas sociala eller övriga utveckling. Det skulle kunna vara en orsak
till att tyngden i de individuella utvecklingsplanerna i denna studie ligger på kursplanemålen. Det kan
vara svårt att formulera omdömen om elevens sociala utveckling i skrift då det kan innehålla många
nyanser och tolkas olika av den som ger omdömet och den som är mottagare. Det är möjligt att
skolorna därför väljer att ta upp social utveckling vid utvecklingssamtalet istället då det finns större
möjlighet att förklara vad läraren menar och också få elevens och vårdnadshavarens bild. Till viss del
är också den sociala utvecklingen en del av kursplanemålen.
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På två av skolorna är planerna utformade efter linjen mål, metod och utvärdering. Den tredje skolan
lyfter inte fram metod och utvärdering, men utvärdering förekommer ändå i några fall.

Det linjära upplägget skulle kunna tyda på att planerna grundar sig på det positivistiska synsätt som
Helldin (2002) beskriver. Betoningen på utvärdering skulle kunna tolkas som att en kumulativ
kunskapssyn ligger till grund för planernas utformning och innehåll. Helldin (2002) menar att
positivismens lineära orsak/verkan-sammanhang med tiden blir ett sätt att tänka och fungerar som en
oreflekterad grundansats. Det skulle kunna vara orsak till att utvärdering används i några fall trots att
det inte lyfts fram i den gemensamma mallen.

Målen upprättas i de flesta fall ämnesvis, vilket kan ha att göra med att skriftliga omdömen ska
upprättas för varje ämne. Risken med att enbart skriva ämnesvis är att helhetssynen på elevens lärande
går förlorad och att en förenklad syn framträder där lärande ses som isolerade färdigheter. En av
skolorna har ett dokument där framåtsyftande planering skrivs fram. Det öppnar en möjlighet till att
göra en sammanfattande plan utifrån det som beskrivits i varje ämne.

Målens innehåll

Ur resultatet framträder att grundsärskolan har en hög andel mål som handlar om lärande i någon form.
Resultatet är anmärkningsvärt då tidigare studier kritiserat särskolans verksamhet för att vara mer
omsorgsorienterad än kunskapsinriktad (Adelswärd & Nilholm 1998; Berthén, 2007;
Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2001). Att målen i så hög utsträckning är kunskapsorienterade
skulle kunna vara en konsekvens av att skolorna rättat sig efter kritiken mot verksamheten som för
omsorgsinriktad. Det kan även vara ett resultat av att skolorna svarar mot kunskapsuppdraget som
betonas tydligare i dagens läroplaner jämfört med tidigare. Frågan är om den starka betoningen på
kunskap är lika framträdande i praktiken som den är i planerna.

Vid en närmare granskning av målen visar det sig att målen företrädelsevis är kopplade till
kursplanernas uppnåendemål och sällan är kopplade till läroplanens mål beträffande elevinflytande
och delaktighet, kunskap om demokratins principer eller förmåga att göra eller uttrycka etiska
ställningstaganden, vilket stämmer överens med tidigare studier (Skolverket, 2010). De framskrivna
målen är enkla konkreta utvärderingsbara mål som berör kvantitativa kunskapskvaliteter. Planerna
visar både till sin utformning och till sitt innehåll på ett synsätt som förutsätter att verkligheten är
bedömningsbar, mätbar och linjär. Tidigare studier har visat att skolorna medger att de upplever det
som svårt att upprätta dokumentation kring social och övrig utveckling (Skolverket 2010). Genom att
lägga tyngden på kvantitativa kunskapskvaliteter undviker skolorna på så sätt att skriva om det som
upplevs svårare att bedöma. Risken är att skolorna undviker det som är svårt att bedöma och lyfter
fram det enkla bedömningsbara som viktigt.

Ur resultatet framträder en bild av särskolans idealelev. Resultatet är intressant i jämförelse med den
tidigare studie där grundskolans idealelev beskrivs som självreglerande, självständig, flexibel,
ansvarstagande och kreativ (Andreasson, 2007). Det kan beskrivas som kompetenser som är önskvärda
i dagens kunskapssamhälle. Dessa kompetenser förekommer visserligen i särskolan också, men i låg
utsträckning. Den bild som framträder i denna studie är att särskolans elever framförallt ska vara
positiva, intresserade och glada.

Resultatet visar att målen upprepas i flera fall då elever från samma grupp har samma mål i samma
ämne. Utifrån det framträder en bild av att verksamheten har en gemensam undervisning med
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gemensamma mål, men i planerna skrivs de fram som individuella mål. Skolorna betonar det
individuella och det gemensamma träder i bakgrunden. Då variationen i de individuella
förutsättningarna för elever i särskolan kan vara mycket stor ställer det särskilda krav på att
undervisningen anpassas efter varje elev, vilket kan vara anledningen till den starka betoningen på att
individualisera undervisningen. Här framträder det som Dyson (2001a) beskriver som ett
specialpedagogsikt dilemma då det gäller hur vi inom skolan hanterar elevers olikhet. Antingen
uppmärksammas olikhet som betydelsefullt för individuella behov och individuellt stöd ges till olika
individer eller så betonas inlärarnas likheter och strävan för en gemensam undervisning för alla är
betydelsefull. Dyson (2001a) menar att ju mer betoningen ligger på vad som skiljer eleverna desto mer
tenderar den att bortse från vad eleverna har gemensamt. Eleverna i särskolan har varierande
förutsättningar och det finns behov att individualisera undervisningen. Men det finns risker med en
alltför stark betoning på det individuella. Helldin (2002) menar att en stark inriktning på individen i
skolverksamheten försvårar gemensamhetsskapande procedurer. Med en stark individualisering finns
även risk att man söker orsaker till svårigheter hos individen och undviker att söka förklaringar på
skolnivå (Dyson, 2001b).

I denna studie visar det sig att planerna faktiskt i flera fall grundar sig på de gemensam undervisning
men att det gemensamma inte betonas i dokumenten. Det ligger visserligen i begreppet individuell
utvecklingsplan att det individuella är betydelsefullt. Men i direktiven betonas att den lokala
pedagogiska planeringen har avgörande betydelse för hela IUP-processen (Skolverket, 2009b).
Elevernas varierande förutsättningar kan vara anledningen till att skolorna anser att en gemensam lokal
pedagogisk planering är svår att upprätta. Istället betonas de individuella förutsättningarna och det
skapas en individuell pedagogisk planering. Det anmärkningsvärda är dock att gemensamma mål för
eleverna finns inbakat i den individuella planeringen. Vygotsky menar just att gemenskapen är
betydelsefull för ett barn med funktionsnedsättning. Elever i behov av särskilt stöd gagnas både
akademiskt och socioemotionellt genom att lära tillsammans med andra (Gindis, 1999). Med tanke på
att en lokal pedagogisk planering med gemensamma mål saknas i de flesta fall finns anledning att anta
att planerna är en form av individuell pedagogisk planering och fungerar mer som en
undervisningsplan än en utvecklingsplan.

De undersökta planerna är omfattande och innehåller i flera fall mål som upprepas i olika ämnen.
Vissa av målen är svåra att tyda och en sammanfattande helhetsbild saknas. Det gör att planen kan
vara svår att ta till sig och förstå. Det ger anledning att fundera över vilken funktion planen har och för
vem den är skriven. Med särskolans elevgrupp för ögonen är det tveksamt om planerna är skrivna för
att fungera som ett verktyg för eleven i sitt lärande. Att planerna är omfattande behöver inte betyda att
de bidrar till elevens lärande. Asp- Onsjö (2006) visar i en studie att omfattande dokumentation inte
alltid leder till att underlätta elevens skolsituation. I flera fall visade det sig att enkel dokumentation i
högre utsträckning bidrog till att eleven lättare uppnådde skolans mål.

Ett historiskt perspektiv
Totalt omfattar de 23 undersökta planerna 718 målformuleringar. Det blir i medeltal 31 mål per plan.
Liknande studie som genomförts på grundskolan resulterade i snitt 2,5 mål per plan (Areskog
Ronnstedt & Grönberg, 2007). Den jämförelsen skulle kunna visa på att särskolans individuella
utvecklingsplaner är mer omfattande än grundskolans, trots att de lyder under samma riktlinjer. En
anledning till att planerna är så omfattande skulle kunna vara att särskolan har en lång tradition av att
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upprätta skriftliga planer. Redan i läroplan för rikets särskolor 1959 fanns bestämmelser om att föra
elevakt för varje elev (Lundborg m.fl., 2000). Att särskolan tillhörde landstinget fram till 1990-talet
kan tänkas påverka upprättande av skriftliga planer på så sätt att de präglas av en bakgrund av
journalskrivande med en omfattande sekretess.

Resultatet visar att de framskrivna målen är enkla konkreta utvärderingsbara mål. Planernas betoning
på utvärdering kan visa på ett synsätt som förutsätter att verkligheten är bedömningsbar och mätbar. I
SIH´s skrift om individuell planering betonas att det ska finnas klara och tydliga mål som är
utvärderingsbara (Stenhammar, 1997). SIH´s skrift som var vägledande för planernas utformning från
mitten av 1990-talet till 2006 kan ha påverkat hur planerna ser ut idag.

Det som skrivs in som gemensamma mål för undervisningen i grundskolan framträder i särskolan som
individuella mål och får då mer en funktion av en undervisningsplan. De skriftliga planerna i särskolan
hade tidigare en funktion som undervisningsplan, vilket var den benämning som användes i Lsä 90
(Granlund & Stéenson, 1995).

Att individen betonas i verksamheten kan ha att göra med att dagens synsätt i stort präglas av
individualism (Helldin, 2002; Tideman, 2000). När det gäller särskolans verksamhet kan även den
historiska utvecklingen ha en inverkan på hur det ser ut idag. Individuellt anpassad skolgång har
beskrivits som centralt i särskolans verksamhet redan under sinnesslöskolans tid (Berthén, 2007). Det
är något som beskrivs som centralt för verksamheten även idag. I en studie av särskolans verksamhet
framkommer att individualisering är framträdande kännetecken i undervisningen då lärare i särskolan
beskriver sitt arbetssätt (Blom, 2003). Individualiserad undervisning tycks ha varit en betydelsefull
komponent i särskolans undervisning och är det än idag.

En stor del av målen i träningsskolan handlar om förberedelse för lärande. Det resultatet stämmer väl
överens med Berthéns (2007) studie, som visar att den tidigare försöksavdelningens innehåll och syfte
präglar innehållet i dagens särskola. Den förberedande undervisningen i träningsskolan handlar till stor
del om sinnesträning. Målen visar en tydlig koppling till Lsä 73:s beskrivning av ämnet sinnesträning.

Sinnesträning i särskolan grundar sig i ett antagande att det var defekter i sinnesorganen som var orsak
till utvecklingsstörningen (Brockstedt, 2000). Om undervisningen i särskolan har en stor tyngd på
sinnesträning riskerar skolan att lägga stort fokus till elevens svårigheter och problem och inte se till
andra betydande komponenter i elevens utveckling.  Att sinneträningen grundar sig i en tro att barnen
till viss del kunde botas eller i varje fall göras mottagliga för undervisning (Berthén, 2007) kan leda till
att hela skolgången tenderar att domineras av förberedande undervisning avskild från utveckling av
övrig kunskap. Risken är att helheten försvinner och det som eleven ska lära blir svårtillgängligt.
Sinneträning tenderar i några fall till att bli lösryckta övningar där lärandet inte ses i sitt sammanhang,
vilket kan göra det svårt för eleven att se en mening i undervisningen och lärandet.

Sammanfattande slutsatser
Studien visar att de undersökta planerna är omfattande i jämförelse med likande studier av
grundskolans IUP. En stor del av grundsärskolans mål handlar om lärande och då främst enkla,
konkreta utvärderingsbara mål. Det kan ses som en konsekvens av den kritik som riktats mot särskolan
där verksamheten anses vara för omsorgsinriktad och inte ger kunskapsutvecklande utmaningar. I
skolornas gemensamma IUP-mallar har texter från styrdokumenten förts in, vilket kan antas vara ett
försök att göra verksamheten mer kunskapsinriktad. Framförallt är det kursplanernas uppnåendemål
som lyfts fram. Det har lett till att de formulerade målen i planerna oftast är enkla, konkreta och
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utvärderingsbara mål som handlar om kvantitativa kunskapskvaliteter. Läroplanens mål tenderar att
hamna i bakgrunden. De enkla, utvärderingsbara målen kan även grunda sig i ett positivistiskt synsätt
och en kumulativ kunskapssyn. Där ses kunskap som isolerade färdigheter, där ett kunskapsstadium
efterträder ett annat. Det framträder även i de gemensamma planernas utformning. Risken är att det
leder till förenklad syn på lärande, och en tendens till att endast lyfta fram det enkelt mätbara som
viktigt.

Resultatet visar på att planerna i många fall kan ses som en individuell pedagogisk planering och kan
antas fungera som en undervisningsplan. I planerna betonas det individuella även om det ur texten
framgår att målen grundar sig på en gemensam undervisning med gemensamma mål. Planerna visar på
att de individuella förutsättningarna betonas och det gemensamma hamnar i bakgrunden. En lokal
pedagogisk planering skulle kunna lyfta fram gemensamma mål för undervisningen. Utifrån den
gemensamma undervisningen skulle sedan individuella mål kunna upprättas. Det skulle även kunna
göra planen mer tillgänglig och begriplig för elev och föräldrar då planen inte skulle bli så omfattande.

Framträdande i träningsskolans planer är att målen till stor del handlar om förberedelse för lärande och
då framförallt mål med sinnesträningsövningar. Mot bakgrund av särskolans historiska utveckling
visar studien att innehållet i de undersökta planerna till viss del präglas av tidigare verksamhet då
individualisering och förberedelse för lärande beskrivs som centralt för särskolans verksamhet genom
tiderna.

Vidare studier
I denna studie har planernas målformuleringar undersöks. I vidare forskning skulle fokus kunna riktas
mot hur eleven beskrivs i de skriftliga omdömen som ges i planerna. Ytterligare intressanta aspekter
att studera i texterna är genomförandedelen, där metoder och vägar för att nå målen beskrivs. Utöver
detta vore det intressant att undersöka planernas relation till hur det ser ut i praktiken. Hur upprättas
planerna och hur används de i verksamheten? I vilken grad är eleven delaktig i utformningen?
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