
”Lathund” exempel. 
ÅTGÄRDSPROGRAM                                                   Datum:  
 
Elevens namn:                                                                  Klass:                                 
Personnummer:                                                                Skola: 
 
Närvarande: 
Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö.  
 
Bakgrund: (kan förvaras separat, eventuellt sekretess) 
Utredningar, Sociala, pedagogiska, medicinska och psykologiska, HAB, BUP, tidigare stöd, 
eventuella testresultat, undervisningsform, frånvaro, flytt.  
Hela skolsituationen för eleven ska framgå.  
 
Nuläge: (skolnivå, gruppnivå, individnivå) (elevens, föräldrars och pedagogers tankar om 
skolsituationen) 
Exempel på frågor på skolnivå:                                                                                                                               
- hur många pedagoger finns i klassen? 
- hur används lokaler? 
- hur används apt? 
- förekommer pedagogiska diskussioner? 
- finns samverkan med elevhälsan? 
- hur används mötestider?, finns struktur?, dokumentation? 
- kompetensutvecklas personalen? 
- får personalen handledning? 
 
Exempel på frågor på gruppnivå: 
- hur struktureras dagen? 
- hur introduceras ett innehåll? 
- övergångar mellan aktiviteter? 
- vilket material finns, och hur används det? 
- vilka arbetssätt används? 
- används alternativ pedagogik för barn/elever i behov av stöd?  
- hur görs barnet/eleven delaktig 
 
 
Exempel på frågor på individnivå :  
- vad fungerar bra? 
- under vilka förhållanden uppstår problem? 
- övergångar mellan aktiviteter? 
- kritiska situationer? 
- hur sker samspelet med kamrater/pedagoger? 
- vilket material använder barnet/eleven? 
- vilka arbetssätt fungerar bäst? 
 
Skriv enkelt och konkret. Fokus på vad skolan kan göra! Utgå från positiva förväntningar på 
eleven.  Hela skolsituationen för eleven ska framgå. En pedagogisk/social kartläggning för att 
öka förståelsen för elevens styrkor och svårigheter. Tänk på positiv formulering, fast saklig. 
Tänk på att inte göra eleven till ensam bärare av ett problem, utan ”i denna situation” är det så 



här – vad kan vi göra tillsammans för att eleven ska få möjlighet att utvecklas mot ställda 
mål?  
 
Tänk att det är ditt barn det handlar om – hur vill du då att det ska formuleras? 
 
Styrkor :  
Eleven kan. Använd inga värderingar. Sakligt.  
Ex. Kalle kan använda sig av överslagsräkning och räkning med naturliga tal och löser 
enklare ekvationer osv.  
 
Behöver stöd med:  
(Eventuell prioritering av ämne eller moment.) 
Ex. Se vad han kan och känna tillit till hans egen förmåga. 
Kunna tolka och använda de fyra räknesättens egenskaper och samband i olika situationer. 
Att komma igång med sina uppgifter, sitta i mindre grupp. 
 
Mål (långsiktigt): ( framåtsyftande, önskvärt, uppnåbart tillstånd)  
Utgå från läroplanen. Använd gärna formuleringar från ”analysschema”, centralt innehåll, tips 
är att titta även på särskolans kursplan för att få hjälp med konkret formulering. Glöm inte mål 
och riktlinjer.  
Vid vårterminens slut 20XX:  
har Kalles intresse för matematik stigit från 2 till 5 på intresseskalan 1-10 
har Kalles uppfattning om sitt kunnande i matematik stigit från 2 till 6 
deltar Kalle i matematiska samtal i klassen 
gör Kalle sina läxor utan tjat. 
 
Delmål (kortsiktigt):  Få mål, möjliga att uppnå. 
TÖFTade mål: tidsbegränsat, önskvärt, framtida tillstånd. 
Utvärderingsbara, går att svara ja eller nej på om de är uppfyllda. 
Den 20 april 20XX:  
Har Kalle läst en skönlitterär bok. Kan kalle de fyra räknesättens egenskaper samt användning 
 
Åtgärder:      (Så här gör vi för att nå målen)                                  Ansvarig:       
Skola – grupp – individ (exempel: se Nuläge) 
 
Arbetsform/Metod  
Skapa tillfälle för Kalle att få extra stöd                                                            Lena 
En till en – undervisning tre gånger i veckan under tre veckor.                       Lena, Sven 
   
Göra en arbetsgång för varje lektion med tid till utvärdering 
   
Tydliggör vad Kalle kan genom framgångsjournal efter varje                         Lena, Kalle 
tillfälle. 
 
Ge kalle möjlighet att få använda datorprogram. 
 
Lyssna på texten. Lena lägger över texterna på  ex  Skan read mobile             Lena                                            
                                                                                                          
 
 



 
Arbetssätt     
Laborativt material, exempelvis tärningar, räkneväskan.                                  
Använda skoldataprogrammen Matteknep samt Mattehuset. 
Använda  spel. 
Basbok. 
Skan read mobile spelare. 
Läsa en anpassad skönlitterär text/bok. Lena hjälper till att ta fram  
lämpligt material/bok. Kalle redovisar muntligt och skriftligt.                     Lena, Kalle               
 
                                             

                                                                                                              
                       
 
 
 
 
Uppföljning och Utvärdering den ____/____ ___  kl. _____Plats: _______________ 
 
Vi utvärderar genom att arbetslaget går igenom om åtgärder genomförts. Vad har gjorts och 
hur har det gått. KLF/Mentor ansvarar för utvärderingen. Utvärderingen för pedagoger sker 
veckan innan uppföljningen med föräldrar och elev. 
 
Ex. 
Vi utvärderar med samma övningar i ex PROVIA som Kalle gjort tidigare för att se om 
förbättring skett. 
 
Skriftlig recension bedöms av Lena, om målen är uppnådda. 
Kalle redovisar muntligt för två klasskamrater. 
 
Kalle får redovisa matematiska begrepp för Sven. 
 
 
 
 
Ansvarig: __________________________________________ 
 
 
Överenskommet den ____/____  ____ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDSPROGRAM       Dat um:  
 
Elevens namn:                                                                                           Klass: 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
Uppföljning (sker kontinuerligt) 
 
Är åtgärderna genomförda? 
 
 
 
Utvärdering av mål och stödåtgärder  
Effekt och kvalitet 
 
Koppla gärna åtgärder till en framgångsjournal. ”Belöning”. 
Arbetssättet och metoden måste utvärderas för att se om den var framgångsrik för eleven.   
Utvärdering 4-6 veckor. Tid och plats anges när ÅP upprättas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här går vi vidare: 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt åtgärdsprogram upprättas: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nästa uppföljning/ utvärdering:  
 
 
 
 
 
Överenskommet  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


