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Sammanfattning

Syftet med vår undersökning har varit att öka förståelsen för komplexiteten som
skolledningen och lärarna möter när en ny reform genomförs i skolan. Vi har grundat
undersökningen på hur en skola upplevde och genomförde reformen med den
individuella utvecklingsplanen, IUP. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer
med personer från skolledningen samt en lärargrupp. I våra intervjuer har svaren från
respondenterna varit att de upplevt att direktiven med reformen IUP varit otydliga.
Denna otydlighet har vi sökt svar på genom att undersöka en reforms väg från
regeringsbeslut till lokalt genomförande. I vår undersökning framgår det att olika
aktörer är med och påverkar vad det blir av reformerna. Detta kan innebära att en
reforms egentliga visioner kan komma att urholkas och i sin tur bli otydliga.
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Förord

Vi vill börja med att tacka varandra för ett lärorikt och spännande arbete. Vägen mot
målet har innehållit mycket skratt och aha-upplevelser men också tårar och frustration.
Vi har haft förmånen att ha en skicklig handledare, Inger Heimdahl, till vår hjälp genom
arbetet. Vi vill tacka henne för hennes uppmuntran, konstruktiva kritik samt hennes
förmåga att leda oss in på rätt väg då vi ibland tappat riktningen. Vi vill även ge ett stort
tack till Moa Sabel, vår personliga redigerare.

Men framförallt vill vi rikta ett tack till skolledningen och lärarna som gjort vår
undersökning möjlig.

Stockholm 2007

Johanna Nummi Ulrica Törner
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1 Inledning

Regeringen gick ut med ett pressmeddelande i mars 2005 om en ny reform.1 Denna
reform innebar att alla elever i Sveriges grundskolor skulle ha en individuell
utvecklingsplan, IUP. Den individuella utvecklingsplanen är ett tillägg i
grundskoleförordningen och skulle sättas i verket av skolorna den 1 januari 2006. Den
individuella utvecklingsplanen ska för eleven vara framåtsyftande. I IUP:n ska lärarna
skriftligen dokumentera vilka insatser som behövs för att eleven ska nå de nationella
målen i skolämnena, samt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för vad som står i
läroplanen samt kursplanerna.2 De nationella målen ska eleven ha uppnått efter det
femte respektive det nionde skolåret.3 Kommunerna och skolledningarna hade alltså nio
månader till förfogande att omsätta de nya direktiven i praktiken.

Vi kommer i detta arbete undersöka komplexiteten när en ny reform ska genomföras i
skolverksamheten. Vårt intresse och vårt upphov till detta arbete grundar sig i att vi
under delar av vår utbildning till lärare har haft möjligheten att närvara då reformen med
IUP skulle genomföras i skolans verksamhet. I samtal med lärare på vår
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har vi förstått att de ofta känner en frustration
när nya reformer ska genomföras. Lärarna har också uttryckt en önskan om att när
reformer ska realiseras borde det finnas klara direktiv att tillgå. Det krävs en skolledning
som tydligt kan hantera och organisera arbetet kring de nya riktlinjerna.

Vi kommer i vårt arbete presentera hur en skolledning och en lärargrupp på en skola
upplevde och genomförde reformen med IUP i startfasen. Vi kommer dessutom att
presentera hur lärarna idag arbetar med IUP i praktiken och vad de anser om reformen i
nuläget.

1.1 Definitioner
I undersökningen kommer begreppen formuleringsarenan, transformeringsarenan och
realiseringsarenan att användas. Formuleringsarenan definieras i litteraturen4,5 som
regering och riksdag samt de statliga myndigheterna inom skolväsendet.
Transformeringsarenan definieras som kommun, skolledning och lärare. Med
realiseringsarenan avses de enskilda lärarna samt elever och föräldrar. Ett annat begrepp

                                                  
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/37/30/f86a0029.pdf

2 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer – Den individuella utvecklingsplanen. (Stockholm 2005)

3 Regeringskansliet. Kursplaner för grundskolan. (Stockholm 1994)

4 Göran Linde. Det ska ni veta. En introduktion i läroplansteori. (Lund 2000)

5 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning. (Stockholm 2000)



2

som förekommer i vårt arbete är reformer. Skolreformerna definieras ofta i litteraturen6

som nya riktlinjer för skolutveckling. Reformerna beslutas på formuleringsarenan,
tolkas på transformeringsarenan och genomförs på realiseringsarenan.

1.2 Bakgrund
Då vi befann oss på vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, när den individuella
utvecklingsplanen skulle genomföras, blev det självklart för oss att undersöka
genomförandet av just denna reform. Det är inte reformen IUP i sig som är vårt
huvudsakliga undersökningsområde utan istället hur arenorna, transformeringsarenan
och realiseringsarenan, tar till sig nya reformer. Eftersom vi befann oss på VFU då IUP
skulle iscensättas, fick vi uppleva komplexiteten då nya direktiv ska förverkligas i
praktiken. Vi har mött många lärare som känt vanmakt till att återigen få en ny
förordning från formuleringsarenan. Många lärare anser att arbetet med IUP är öppen
för tolkningar precis som de upplevde när den senaste läroplanen, Lpo 94, skulle
genomföras. Då som nu har det väckts en debatt kring att nya direktiv många gånger
endast beskriver vad som ska åstadkommas men inte på vilket sätt det ska genomföras
eller organiseras.

Att få möjligheten att vara närvarande när den nya förordningen skulle sättas i verket
väckte en nyfikenhet hos oss. Vi kommer i vårt framtida arbete som lärare att få motta
nya reformer och omformulerade direktiv som påverkar vår yrkesroll. Vårt samhälle och
skola är i ständig förändring vilket medför att det tillkommer nya reformer och lagar.
Med varje ny reform följer även nya krav på lärarna.7 Nya reformer kräver även nya
sorters lärare med kunskaper i de nya reformerna. De ständiga formuleringarna samt
omformuleringarna av nya direktiv har konsekvenser för lärarens arbete.8 Det är
angeläget för lärarprofessionen att undersökningar görs om den komplexitet som lärarna
möter då de ska genomföra de beslut som har fattats på formuleringsarenan.

1.3 Syfte
Vårt syfte med denna undersökning är att öka förståelse för komplexiteten som
skolledningen och lärarna möter när en ny reform ska genomföras i skolan.

                                                  
6 Ingrid Carlgren & Berit Hörnqvist. Skola i utveckling. När inget facit finns… - om skolutveckling i en

decentraliserad skola. (Stockholm 1999)

7 Ingrid Carlgren & Ference Marton. Lärare av imorgon. (Stockholm 2005)

8 ibid.
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1.4 Frågeställningar
Vi har valt två problemformuleringar till vår undersökning. Frågeställningarna har olika
tidsperspektiv då vi valt att undersöka reformen med IUP i startfasen, som vid
undersökningstillfället låg två år tillbaka, samt i nuläget.

• Hur upplevde och genomförde skolledningen och lärarna reformen med IUP då
den först presenterades?

• Hur arbetar lärarna med IUP i praktiken och vad anser lärarna om reformen
idag?

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att undersöka hur en reform upplevts och genomförts av en skolledning och
lärarna på transformeringsarenan och realiseringsarenan. Vi har begränsat
undersökningen till en skola.

1.6 Reformen IUP:s utveckling – en tillbakablick
Under 1990-talet skedde stora förändringar inom det svenska skolsystemet. Skolan gick
från att vara regelstyrd till att bli mål –och resultatstyrd. Med detta menas att skolan
gick från att ha varit statligt detaljstyrd med regler och föreskrifter om hur tiden i skolan
skulle fördelas till att få övergripande nationella mål.9 Samtidigt fick den obligatoriska
skolan en ny läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. I samband
med att skolan blev mål –och resultatstyrd fick den ett nytt och vidgat
kunskapsuppdrag. Nu skulle skolan arbeta mot uppnåendemål och strävansmål.
Uppnåendemålen är de mål som eleverna minst ska ha uppnått i slutet av det femte
respektive det nionde skolåret. Strävansmålen är de mål som skolan i sin undervisning
ska sträva att eleverna arbetar mot utöver uppnåendemålen.10 För eleverna har den mål-
och resultatstyrda skolan inneburit att de i förväg skall få veta vilka målen är och vilket
resultat som krävs av dem. Hur skolan däremot ska arbeta så att eleverna når de
nationella uppnåendemålen har på grund av övergången från centraliseringen till
decentraliseringen utelämnats i Lpo 94 och förflyttats till lokal nivå,
transformeringsarenan.

De mål och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen, läroplanen och kursplanen skall

konkretiseras i den lokala planeringen.
11

I och med decentraliseringen ligger alltså ansvaret hur undervisningen ska genomföras
på varje enskild kommun och skola. Det kan även vara upp till varje enskild lärare att
själv avgöra hur denne vill organisera undervisningen. Eftersom undervisningen är en

                                                  
9 Birgitta Sundblad & Per Måhl & Bo Sundblad. Betyg och elevens rätt till kunskap. (Stockholm 1994)

10 Regeringskansliet. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. (Stockholm 1994)

11 Ibid. s.13
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professionell fråga vet lärarna själva vilka metoder som är lämpligast.12 Detta innebär
att då lärare efter sin utbildning innehar professionell kunskap har de också förmågan att
bedöma vilka undervisningsmetoder som lämpar sig bäst beroende på
undervisningssituation.13

Tre år innan Lpo 94 genomfördes, skedde även en annan stor förändring inom skolans
värld. Ansvaret för den svenska skolan flyttades 1991 från staten till kommunerna.
Dock behölls beslutanderätten över läroplaner, kursplaner och betygskriterier av
riksdagen och regeringen. I praktiken innebär det att beslutanderätten över svenska
skolsystemet och samtliga styrdokument ligger på formuleringsarenan medan ansvaret
för genomförande ligger på realiseringsarenan hos skolorna.

Fyra år efter att Lpo 94 trädde i kraft redogjorde regeringen i en skrivelse 1998/99:12114

att en utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning skulle arbetas fram. I
denna skrivelse presenterade regeringen sin grundläggande syn på lärande och
utveckling.15 Regeringen framförde då flera incitament i syfte att ge underlag åt en ökad
måluppfyllelse i skolan. En av åtgärderna var att tillsätta en expertgrupp. Expertgruppen
i sin tur skulle undersöka behovet av vilka insatser som behövdes för att stärka
måluppfyllelsen och den individuella planeringen i skolan.16 Resultatet av
expertgruppens analys ledde till att riksdagen klubbade en ny förordning, den
individuella utvecklingsplanen.

Regeringen arbetade fram en reform som i sin tur medförde kravet om att alla elever
skulle få en egen IUP. Denna reform trädde i kraft den 1 januari 2006. Den individuella
utvecklingsplanen ska ses som ett praktiskt redskap för att främja och stötta elevers
utveckling. Den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande.17

1.7 Skolverkets råd och kommentarer till IUP
Skolverket är den myndighet som ansvarar för utredningar och utarbetar underlag för
regeringsbeslut när det rör frågor kring det svenska skolväsendet. Skolverket har inför
kravet om individuella utvecklingsplaner utformat allmänna råd och kommentarer.
Skolverkets allmänna råd och kommentarer18 är det dokument som formuleringsarenan
bidragit med som riktlinje för skolor att använda sig av vid arbetet med IUP.

                                                  
12 Carlgren & Marton. (2005)

13 ibid.

14 http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/301.pdf

15 ibid.

16 www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf

17 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer. (2005)

18 ibid.
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Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar,

förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Ett allmänt råd måste utgå från en författning. […]

Råden bör således följas såvida skolan inte kan visa att den, fastän man handlar på andra sätt,

ändå uppfyller kraven i bestämmelserna.
19

Skolverkets allmänna råd om de individuella utvecklingsplanerna vänder sig till lärare
och skolledare i det obligatoriska skolväsendet.20 Dessa allmänna råd ska vara
vägledande och stödjande vid genomförandet av IUP. Rektorn på skolan har det yttersta
ansvaret för att skolan gör de insatser som krävs för att varje elevs utveckling främjas i
riktning mot de nationella målen.21

I skolverkets allmänna råd och kommentarer pekar man på tre utgångspunkter för IUP.
Dessa är uppföljning, utvärdering och utvecklingssamtal. Uppföljning av elevens
lärande innebär att läraren skriftligen dokumenterar elevens utveckling för att lättare
kunna bedöma om nya insatser måste sättas in eller förändras. Dokumentationen skapar
synlighet och ger en tydlig bild av elevens framsteg. Både eleven, vårdnadshavaren
samt läraren får en klar struktur och information om elevens utveckling i förhållande till
skolans mål vilket främjar det fortsatta arbetet.22 För att kunna ge en allsidig bild av
elevens lärande måste läraren utvärdera och bedöma elevens resultat och de insatser
som gjorts för att nå de uppsatta målen. Eleven ska även tränas i att själv kunna se sitt
eget lärande och kunna beskriva detta och sina kunskaper. Lärarens sammanfattade
bedömningar och observationer utgör underlag för utvecklingssamtalet som i sin tur
ligger till grund för den individuella utvecklingsplanen.23

Skolverket har punktat upp fem syften för den individuella utvecklingsplanen. Dessa
återges i skolverket allmänna råd och kommentarer.24

Den individuella utvecklingsplanen för eleven ska vara framåtsyftande och bör ge
eleven

• ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna
utvecklingen.

• ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier.

• konkret informationen om vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska
utvecklas i riktning mot målen.

• och vårdnadshavaren delaktighet i den individuella planeringen.

• kontinuitet vid byte av lärare, grupp och skola.

                                                  
19 ibid. s. 8

20 Det obligatoriska skolväsendet avser grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan.

21 Skolverket. (2005)

22 ibid.

23 ibid.

24 ibid.
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Skolverket har även beskrivit vad den individuella utvecklingsplanen bör ha för
innehåll. Det är viktigt att IUP är framåtsyftande och konkret beskriver vilka insatser
som behövs för att eleven ska ha framgång i sin kunskapsutveckling och sin sociala
utveckling. De insatser som genomförs ska ske i samarbete mellan skolan och hemmet
och ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. Det är viktigt att IUP:n
uttrycker positiva förväntningar på eleven eftersom detta har betydelse för elevens
framgång. IUP:n ska innehålla realistiska mål som är uppnåbara för eleven i relation till
kursplanerna och läroplanen. I IUP:n ska det även beskrivas hur eleven ska uppnå målen
både på lång och kort sikt. Om det finns några överenskommelser mellan lärare, elev
och vårdnadshavare hur man ska arbeta mot målen ska även det beskrivas i IUP:n. Det
är viktigt att IUP inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga eftersom den är
offentlig handling.25

2 Teoretiska perspektiv & Tidigare
forskning

I detta avsnitt kommer vi att redogöra teoretiska perspektiv och tidigare forskning
gällande vårt undersökningsområde. Vi kommer till en början att redovisa resultat
gällande vilken betydelse decentraliseringen haft för skolans utveckling, organisation
och styrning för att belysa problematiken då nya reformer ska genomföras. Vi kommer
även att klarlägga de teoretiska perspektiven kring formulerings -transformerings -och
realiseringsarenan som reformerna passerar samt de aktörer som medverkar på dessa
arenor. De centrala begrepp som förekommer i vårt arbete är skolutveckling,
decentralisering, skolreformer och arenor.

2.1 Skolutveckling
Generellt benämns skolutveckling som en förändring av skolan till någonting bättre.26

Begreppet skolutveckling används i många sammanhang och med olika innebörder.

Gemensamt tycks dock vara att man avser en, i någon mening, kvalitetsförbättring av

verksamheten.
27

Skolutveckling har ofta kommit att förknippas med att nya reformer ska genomföras i
skolverksamheten. Skolutveckling medför medvetna förändringar inom skolan och blir

                                                  
25 ibid.

26 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

27 Hans-Åke Scherp. Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation. Karlstad University Studies

2002:44. (Karlstad 2002) s.7
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till en naturlig del av arbetet i verksamheten.28 En av de mest omfattande utvecklingar
av skolan i senare tid har skett i och med decentraliseringen.

2.2 Decentralisering
Den skolutveckling som medförde decentraliseringen av skolan inleddes redan under
1970-och 1980-talet. Det skulle emellertid dröja fram till början av 1990-talet innan
decentraliseringen av skolan var ett faktum. Skolan skulle komma att förändras radikalt
då ett beslut fattades om ett nytt ansvars- och styrsystem för skolans arbete.29 Tidigare
när skolan var centralstyrd var det regeringen och riksdagen som beslöt
utbildningsväsendets innehåll och arbetsformer.30

De senaste reformerna har handlat om förändring av skolan från regel- till en målstyrning. Det

betyder att staten inte längre styr hur man organiserar verksamheten eller vilket det konkreta

innehållet i undervisningen ska vara. Från att staten har angett hur arbetet i skolan ska

organiseras och drivas anger den nu vad arbetet ska resultera i.
31

En av intentionerna med decentralisering var alltså att få till stånd lokal självständighet
och förnyelse av skolan.32

Staten skulle fortfarande besluta och ansvara för skolans styrdokument samt ge riktlinjer
för skolverksamheten medan kommunerna skulle svara för genomförandet. Statens
intresse för decentraliseringen var att ge friare utrymme för kommuner att åstadkomma
en positivare utveckling av skolan.33 En av grundtankarna till decentraliseringen var att
flytta centralstyrningen av skolans verksamhet ner till lokal nivå. Tanken med att få ner
styrningen till lokal nivå var att de som är i den dagliga skolverksamheten också har
kunskapen om hur undervisningen ska bedrivas och utformas för att eleverna ska nå de
nationella målen.34 Lärarnas professionella kunskapsbas och deras gemensamma
referensram skulle därmed utgöra grunden för denna skolutveckling.35

I samband med decentraliseringen fick den svenska skolan en ny läroplan och
kursplaner som hade en annan utformning jämfört med tidigare. Med dessa nya
styrdokument för skolan angavs mål och huvudsakliga riktlinjer för skolans arbete. Hur
undervisningen skulle organiseras, vilka metoder och innehåll lärarna skulle använda i
undervisningen försvann.36 Varje enskild skola fick istället själv bestämma hur arbetet
                                                  
28 Carlgren & Hörnqvist (1999)

29 ibid.

30 Lindensjö & Lundgren. (2000)

31 Carlgren & Marton. (2005) s.82

32 ibid.

33 ibid.

34 Lindensjö & Lundgren. (2000)

35 Carlgren & Marton. (2005)

36 Carlgren & Hörnqvist. (1999)
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skulle utformas och organiseras i riktning mot de nationella målen. Det huvudsakliga
ansvaret för skolans utveckling skulle i och med decentraliseringen ligga på varje
enskild kommun som nu blev skolhuvudman för skolorna. Kommunen skulle även
ansvara för personalens kompetensutveckling.37

2.2.1 Decentraliseringen utifrån kommunperspektiv

När den politiska styrningen av skolan förändrades och kommunerna fick det
huvudsakliga ansvaret för skolans utveckling innebar det att kommunerna som
skolhuvudmän skulle ansvara för tillsyn, uppföljning och utvärdering av det egna
skolväsendet. Flera kommuner misslyckades emellertid med denna uppgift vilket kan
tolkas som brister i kompetens, men även som en förväntan på att staten skulle träda in
och ta över ansvaret igen.38

När den nya ansvarsfördelningen skulle genomföras fanns det en föreställning om att
man på skolorna kunde förlita sig på kommunerna och att statens roll inte längre var så
betydelsefull. Många trodde att decentraliseringen skulle leda till organisatorisk
nydaning av skolan, avreglering och ett lokalt ansvar.39 Skolverket som statlig
myndighet valde medvetet en tillbakadragen roll i början av det nya
reformgenomförandet. Detta på grund av att markera den ändrade ansvarsfördelningen.
Utvecklingen av decentraliseringen gick dessvärre trögt. Eftersom staten genom
Skolverket också har ett ansvar för skolans utveckling var de därmed tvungna att träda
in för att främja reformgenomförandet.40 För att Skolverket inte skulle falla tillbaka i
statens tidigare styrande och reglerande roll, utvecklades projektet Skola i Utveckling.41

Detta projekt skapades i syfte att stimulera en utvecklingsprocess hos skolan och lärarna
som bottnade i deras egna behov, önskemål och förutsättningar. I projektet skulle
Skolverket inte åstadkomma i förväg bestämda förändringar eller aktiviteter.42 Tanken
var alltså att Skolverket skulle ha en servicefunktion i relation till skolorna och deras
utvecklingsarbete genom att utveckla olika former av stöd. Skolverket skulle bland
annat dela med sig av kunskap, bidra ekonomiskt, förmedla kontakter med andra skolor
och diskutera var möjligheter till kompetensutveckling låg.43 I en utvärdering av
projektet som varade i två år, hade de flesta skolor som varit delaktiga en positiv
hållning till Skolverkets nya roll.

                                                  
37 ibid.

38 Lindensjö & Lundgren. (2000)

39 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

40 ibid.

41 Skola i utveckling var ett projekt som alla skolor fick anmäla sitt intresse till. Av 1000 skolor som var

intresserade valdes 300 ut.

42 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

43 ibid.
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2.2.2 Decentraliseringen utifrån skolperspektiv

När skolorna hade kommunaliserats och skolan fick nya läroplaner skedde det mycket
omstruktureringar inom skolan. Skolledarnas roll skulle inte längre vara att i samma
utsträckning som tidigare förvalta en centralstyrd verksamhet. De skulle istället utveckla
en lokalstyrd skola. Skolledarna fick därmed kravet på ett mer ökat pedagogiskt
ledarskap.44 I det nya systemet som decentraliseringen medförde, krävdes det att
skolledarna skulle axla det pedagogiska huvudansvaret.45 Skolledarna var dessvärre inte
alltid förberedda på dessa förändringar. De fick svagt stöd från staten för att klara av sin
omdefinierade roll. Följden blev många avhopp och sjukskrivningar.46

När nya reformer presenteras är skolledarna särskilt viktiga i startfasen. De har ansvaret
för att förankra nya direktiv hos personalgruppen för att kunna skapa legitimitet för de
nya riktlinjerna, som i sin tur underlättar genomförandet av nya reformer. Skolledarna
spelar även en viktig roll i den pågående reformprocessen, både som uppmuntrare och
problemlösare när hinder uppstår.47 En avgörande betydelse för skolledarnas
förutsättningar att kunna leda skolornas verksamhet, är att de har en helhetsbild i sin
förståelse för skolutveckling. Skolledarna måste både förstå skolutvecklingens innehåll
och process för att kunna leda personalgruppen i rätt riktning.48

Även lärarens uppgifter kom att ändras markant i och med decentraliseringen. Från att
ha tolkat mål och huvudmoment i de tidigare nationella läroplanerna skulle lärarna nu
själva ta ansvar för val av innehåll och arbetsformer inom ramen för de nationella mål
som ställts upp i läroplaner och kursplaner.49 Därmed förväntades lärare inte enbart
längre vara genomförare av läroplanerna utan även vara de som skapade miljöer för
lärande samt utformade elevernas läroplaner.50 För att eleverna ska nå de uppsatta
nationella målen har lärarna fått ansvaret att själva konstruera arbetsuppgifter och välja
arbetsformer i sin egen undervisning.51

En annan följd av 1990-talets skolreformer var att lärarna fick ett större krav på sig om
ett arbete utanför klassrummet. Detta arbete handlade om att formulera, argumentera
och kommunicera ett tänkande om såväl uppläggningen och innehållet i skolarbetet
samt bedömningen av eleverna.52 Utöver detta fick lärarna också till uppgift att utveckla
nya sätt att organisera och leda verksamheten i skolan. Lärarna skulle förändra såväl

                                                  
44 Göran Linde. Kunskap och betyg. (Lund 2003).

45 Linde. Det ska ni veta. (2000)

46 Linde. (2003)

47 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

48 Scherp. (2002)

49 Linde. (2003)

50 Carlgren & Marton. (2005)

51 Linde. (2003)

52 Carlgren & Marton. (2005)
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innehåll som form samt skapa ett nytt tänkande för att kunna arbeta med det lokala
läroplansarbetet.53

2.3 Arenor
Beslut om nya reformer fattas på formuleringsarenan för att sedan tolkas på
transformeringsarenan för att till sist genomföras på realiseringsarenan. Vi kommer att
presentera de teoretiska perspektiven om de olika arenorna samt dess aktörer.

2.3.1 Formuleringsarenan

På formuleringsarenan är huvudaktörerna regeringen och riksdagen som utarbetar beslut
om skolans övergripande mål och styrdokument. Det har emellertid på grund av
decentraliseringen under det senaste decenniet uppträtt fler aktörer som vill vara aktiva i
den politiska beslutsprocessen om skolans styrning.54 Intresset och engagemanget för att
stödja och delta i arbetet för skolutveckling har blivit allt större från såväl lärarnas som
kommunernas organisationer.55

Även stabila intressegrupper med betydande resurser ökar på trycket om nya reformer.
Trycket på nya reformer och nedskärningar av offentliga resurser till skolan har medfört
att nya reformer genomförs allt oftare på bekostnad av något redan existerande.56

Detta har å ena sidan fått till följd att förnyelse måste bygga på att kritiskt ifrågasätta etablerade

former och metoder. Å andra sidan påverkar tillväxtens uppbromsning utbildningens förmåga

till förnyelse, och minskar tilltron till den. […] Initiativet förflyttas från etablerade maktcentra till

olika intressegrupper, missnöjesgrupper osv. Med andra ord, ökar trycket på nya reformer

samtidigt som förmågan att genomföra dem minskar.
57

Dessa påtryckningsfaktorer innebär att det blir svårare för aktörerna på
formuleringsarenan att fatta beslut. De politiska beslut som fattas blir allt mer abstrakta
för att dessa ska ge ett brett tolkningsutrymme för att vinna stöd hos de olika
intressegrupperna. Detta kan i sin tur leda till att avståndet mellan formuleringsarenan
och realiseringsarenan ökar.58 Formuleringen av visioner på formuleringsarenan är en
sak medan genomträngningen av dessa på realiseringsarenan är en helt annan. På alla
plan genom processen då nya reformer kommer till finns det traditioner och ramar som
påverkar vad det blir av visionerna.59 Om det görs en åtskillnad mellan formuleringen
av mål och riktlinjer och själva genomförandet av dessa på lokal nivå, finns det skilda
förklaringar till hur ett lokalt skolsystem kan förändras i förhållande till de centralt
                                                  
53 ibid.

54 Lindensjö & Lundgren. (2000)

55 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

56 Lindensjö & Lundgren. (2000)

57 ibid. s. 174

58 ibid.

59 Carlgren & Marton. (2005)
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beslutade reformerna. En av förklaringarna till detta kan vara att aktörerna på
realiseringsarenan där genomförandet av formuleringsreformer ska ske, utformas under
andra villkor än de som gällt vid formulerandet. En annan orsak skulle också kunna vara
att om formuleringsarenan kommer med allt mer abstrakta mål möjliggörs allt för öppna
tolkningar på både transformeringsarenan och realiseringsarenan. Detta kan i sin tur
medföra att för tolkningsbara mål blir oförenliga med formuleringsarenans egentliga
intentioner.60 Minskad styrning från formuleringsarenan har bidragit till att en del av
makten har förflyttas till realiseringsarenan. Detta har i sin tur lett till trögheter i
genomförandeprocesser på den lokala nivån.61 Det svenska skolsystemet med
övergripande mål och tänkta flexibilitet på lokal nivå bygger på att man måste tänka på
ett nytt sätt om stabilitet i systemet. Det finns en risk att de variationer som uppstått på
lokal nivå i samband med decentraliseringen uppfattas som brister i skolsystemet och
leder till att kraven på kontroll, regler och återgång till centralstyrning ökar.62

2.3.2 Transformeringsarenan

På denna arena ska besluten om nya reformer och förordningar som tagits på
formuleringsarenan transformeras och tolkas av kommunen, skolledare och lärare för att
möjliggöra genomförandet på realiseringsarenan. Skolledarna tillsammans med lärarna
blev genom decentraliseringen huvudaktörer på transformeringsarenan då de fick till
uppgift att tolka och omsätta formuleringsarenans reformer, mål och styrdokument.
Skolledarna och lärarna skulle därmed bearbeta de övergripande målen i läroplanen och
kursplanerna till lokala detaljerade läroplaner på skolan.63

Ett av syftena med decentraliseringen var alltså att skapa en ökad frihet och ansvar för
lärarna att utforma sin egen undervisning inom ramen för de nationella riktlinjerna.64

Denna övergång från central till lokal styrning har inneburit att frågan var ansvaret ska
ligga skärpts. Det ställs därför inte bara krav på lärares professionella förmåga utan
också på deras professionella ansvar.65 Hur skolorna lokalt väljer vilka vägar, vilka
metoder och hur de vill organisera verksamheten i skolan ska staten i princip inte ha
några synpunkter på. Skolan har endast som riktlinje att uppfylla målen samt arbeta mot
målen.66

Skolledarna har genom decentraliseringen fått en större och mer betydelsefull roll för
den pedagogiska ledningen på skolan och har blivit en viktig aktör på

                                                  
60 Lindensjö & Lundgren. (2000)

61 ibid.

62 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

63 Linde. Det ska ni veta. (2000)

64 ibid.

65 Skolverket Att organisera kunskap - om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden.

(Stockholm 2001)

66 Carlgren & Hörnqvist. (1999)
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transformeringsarenan.67 Skolledarnas huvuduppgift är inte längre enbart att planera och
organisera verksamheten. Nu ska de också kunna fördjupa lärarnas förståelse för
uppdraget samt leda lärarna i deras dagliga arbete.68 Det är skolledarens yttersta ansvar
att lärare och övrig personal som är involverade när en ny reform ska genomföras, har
insikt i reformens mål och syfte.69

Decentraliseringen har även medfört att kommunerna blivit skolhuvudmän.
Kommunerna har övertagit ansvaret för skolornas utveckling i kommunen och blivit en
länk i transformeringen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.70 Detta
innebär att kommunerna är de första som mottar och tolkar formuleringsarenans beslut
om nya direktiv och har ansvaret som skolhuvudmän att delge skolorna direktiven. I
kommunernas barn- och utbildningsnämnder fattar även kommunalpolitiker beslut
rörande deras lokala skolor gällande ekonomi, resurser och kompetensutveckling av
personal på skolan. Kommunerna i sig bildar alltså små lokala formuleringsarenor.71

Detta kan leda till att beslut som har fattats på formuleringsarenan kan komma att
upphävas lokalt, vilket är en av effekterna av decentraliseringen. När lokala
formuleringsarenor fattar egna beslut koncentreras besluten ofta till ett fåtal personer
och det blir därmed svårt för andra i skolverksamheten att få det inflytande
decentraliseringen skulle medföra.72 En av riskerna med detta innebär att den tidigare
centralstyrningen av skolan reproduceras i kommunen vilket medför att det inflytande
som var tänkt genom decentraliseringen inte når de professionella på
realiseringsarenan.73

2.3.3 Realiseringsarenan

Det är på denna arena som de politiska besluten ska genomföras. De politiska besluten
har innan de hamnar på denna arena, tolkats och transformerats av både kommunen,
skolledarna samt lärarna. I praktiken, dvs. i klassrummet, realiseras nya reformer av
både lärarna och eleverna. I centrum på realiseringsarenan står kommunikation och
aktivitet i klassrummet. Till aktiviteten hör även elevernas mentala processer i
tillägnandet av undervisning och innehåll.74 På realiseringsarenan har alltså eleverna
även möjlighet att påverka. De kan genom att visa sitt ogillande förmå läraren att
förändra innehållet i undervisningen. En ny kategori aktörer på denna arena är även
elevernas föräldrar som fått mer inflytande över sina barns skolgång.75 I skolans senaste

                                                  
67 Linde. (2000)

68 Scherp. (2002)

69 Regeringskansliet. Elevens framgång – Skolans ansvar. (Stockholm 2001)

70 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

71 Lindensjö & Lundgren. (2000)

72 ibid.

73 Skolverket. Organisera kunskap. (2001)

74 Linde. Det ska ni veta. (2000)

75 ibid.
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läroplan har ansvaret mellan skolan och hemmet synliggjorts för att skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.76 En annan orsak till att
föräldrarna tagit sig in på denna arena är möjligheten att kunna välja skola själv. Det
uppstår då konkurrens om elever mellan olika skolor. Detta kan medföra att föräldrarnas
synpunkter om skolan och undervisningen får ett ökat inflytande.77

Decentraliseringen har inneburit att lärarna tillägnats större ansvar och makt att själva
styra och bestämma över undervisningens upplägg och innehåll. Detta har ofta resulterat
i att genomförandet av reformer har kommit att skilja sig från det som
formuleringsarenan en gång beslutat.78 En av orsakerna till detta kan vara att lärarna har
olika tolkningar och synsätt på vad politiska beslut innebär. Därför borde reformer gå
hand i hand med att lärarna får kompetensutveckling för att reformen ska kunna
medföra den kvalitetshöjning som var tänkt.79

Då skolan är en professionell organisation som bedrivs av skolledare och lärare med
lång och specifik utbildning har de rätten att bestämma över undervisningen.80 Den
enskilda läraren äger av tradition rätt att själv uppskatta hur undervisningen ska
genomföras.81 I och med att genomförandet har överlämnats till den lokala nivån och de
professionella har det inneburit att staten inte längre står för den enda sanningen. Nu
finns det alternativ och sanningen har härmed blivit lokal. Stora krav ställs därmed på
skolledningen och lärarnas profession i verksamheten då de ska kunna formulera och
argumentera för sin tolkning med och mot kollegor, elever och föräldrar.82

För att en ny reform ska kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt måste den förstås som
relevant för lärarna och innebära ett utbyte för dem i deras arbete.83 Detta innebär att
den pedagogiska ledningen, alltså skolledarna inte kan förmå lärarna att ta till sig nya
reformer utan att motivera syftet för dem.84 Formuleringsarenan måste därför ta sig an
lärarnas faktiska problem om reformer ska främjas. Reformerna kräver därmed goda
motiveringar som är relaterade till lärarnas verklighet.85 Då skolans problem inte alltid
är generella utan ofta specifika kan inte alla reformer vinna tilltro. Därför krävs det av
de lokala skolorna att de översätter reformernas motiv för att genomförandet ska kunna
bli aktuellt. Skolorna ska därmed inte enbart reproducera det som formuleringsarenan
beslutat om utan aktivt tolka reformernas avsikter och mål för att de ska kunna anpassas

                                                  
76 Regeringskansliet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Stockholm 1994)

77 Linde. (2000)

78 Lindensjö & Lundgren. (2000)

79 Regeringskansliet. Elevens framgång. (2001)

80 Lindensjö & Lundgren. (2000)

81 Skolverket. Organisera kunskap. (2001)

82 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

83 Lindensjö & Lundgren. (2000)

84 Skolverket. Organisera kunskap. (2001)

85 Lindensjö & Lundgren. (2000)
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på den lokala skolan.86 Det finns emellertid alltid en risk att lärare ser kravet med nya
reformer som en belastning och ytterligare en arbetsuppgift istället för en
kvalitetshöjning i sitt arbete.87

Utvecklingen i skolan kan inte enbart relateras till de nationella målen eftersom de
nationella målen inte är bestående och fullkomliga för all framtid. Därför bör istället den
lokala skolutvecklingen bidra till revideringen och förbättringen av de nationella
måldokumenten för att skapa en rörlig utveckling av skolan.88 För att generera en
kvalitativ utveckling av skolan krävs det en ständig dialog mellan formuleringsarenan
och realiseringsarenan. Erfarenheter och nya idéer som uppstår på lokal nivå där
skolverksamheten är aktuell måste därför få ha en avgörande roll då nya reformer
genomförs.89

3 Metod och genomförande

3.1 Metodbeskrivning
Metoden vi har valt att använda oss av är intervjun. Intervjun som metod ligger närmast
lärarens egna yrkesroll. Detta för att intervjun i stor utsträckning är baserad på att lyssna
och ställa utvecklande frågor som kan liknas vid lärarens egen undervisningssituation.90

Vi har i vår undersökning valt att tillämpa den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet
med denna intervjumetod är att intervjuaren försöker förstå den intervjuades synvinkel
och därefter utveckla innebörden av dennes erfarenheter.91 Detta sker i ett samspel där
intervjupersonen ges tid att uttrycka sina erfarenheter och ståndpunkter. Samtidigt får
intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att vidga förståelsen av svaren. Det
konstrueras kunskap i en kvalitativ forskningsintervju via samspelet i samtalet mellan
intervjupersonen och intervjuaren.92 Den kvalitativa forskningsintervjun är tekniskt sett
halvstrukturerad. Detta innebär med andra ord att den inte har strängt strukturerade
frågor men den är inte heller ett öppet samtal.93

                                                  
86 ibid.

87 Skolverket. Organisera kunskap. (2001)

88 Carlgren & Hörnqvist. (1999)

89 ibid.

90 Gerhard Arfwedson. Didaktiska examensarbeten – i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem,

gymnasium, etc. (Stockholm 2005)

91 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund 1997)

92 ibid.

93 ibid.
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Den kvalitativa forskningsintervjun genomförs kring ett bestämt område med förslag till
frågor. Med hjälp av denna metod och det område vi valt att undersöka hade vi fyra
grundfrågor94 som vi använde som stöd under alla intervjuer. Dessa frågor kallas även
för ramfrågor.95 Ramfrågorna bör inte uppgå till fler än fem. Våra grundfrågor har
ställts till alla våra intervjupersoner oberoende om det var skolledningen eller lärarna vi
intervjuade. Det tillkom däremot nya eller andra följdfrågor under intervjuernas gång.
Detta var naturligt då svaren skiftade beroende på vem som blev intervjuad. När
forskaren genomför en serie intervjuer blir det naturligt att följdfrågorna skiftar
eftersom de ska följa den intervjuades tankegångar.96

Intervjupersonen har i den halvstrukturerade intervjun stor möjlighet att utforma svaren
och själv påverka intervjuns riktning. Fördelen med den halvstrukturerade intervjun är
att intervjuaren får del av intervjupersonens upplevda erfarenheter genom de
frågeproblematiseringar som råder för undersökningen.97 Även då forskaren får ta del av
intervjupersonens egna erfarenheter måste forskaren vara medveten om att människor
som deltar i intervjuer ofta tenderar att svara inte endast som individer utan även som
representanter för olika grupper de ingår i.98 Detta innebär att intervjupersonen kan ge
olika svar beroende på om denne svarar som enskild individ eller som representant för
en grupp, exempelvis lärarkåren eller skolledningen.

Viktigt att ha i åtanke för intervjuaren som tillämpar den kvalitativa intervjun är att
förstå risken av att den lätt kan sväva över till en strukturerad intervju eller bli en
muntlig enkät. Det finns även en risk att den kvalitativa intervjun blir till ett
osystematiskt samtal. För att förhindra detta är det viktigt att intervjuaren lyssnar och
försöker förstå vad intervjupersonen säger. Den kvalitativa intervjun kräver alltså en
balansgång mellan de faror som kan uppstå.99

Till vår hjälp bandupptogs intervjuerna. Vårt främsta motiv till bandupptagning var att
undgå misstolkningar eller övertolkningar av svaren. När bandspelare används som
redskap under en intervjusituation behöver inte intervjuaren just i ögonblicket
skriftligen föra ner svaren på papper. Intervjuaren kan istället ge sig hän åt
intervjupersonen samt fokusera på att reflektera över svaren och föra intervjun vidare.100

Att flera gånger kunna lyssna igenom intervjun underlättar även analysarbetet eftersom
situationen vid intervjutillfällena skulle kunna ha inflytande på helhetsintrycket av vad
som egentligen sades.

                                                  
94 Se bilaga 1

95 Arfwedson. (2005)

96 ibid.
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99 Bo Johansson & Per Olof Svedner. Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig
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Vid våra intervjutillfällen valde vi två olika slags intervjuupplägg, enskilda intervjuer
samt en parintervju. Anledningen till att vi utförde skilda intervjuupplägg var för att två
av lärarna uttryckte sin önskan om bli intervjuade tillsammans. Vid parintervjuer
upplever intervjupersonerna ofta en trygghet i situationen då de kan stötta varandra
genom intervjun. De intervjuade kan även turas om att återge sådant som de upplever är
viktigt.101 Dessutom hjälper en parintervju de berörda att minnas vilket var orsaken till
att de två lärarna ville bli intervjuade tillsammans. Vid en parintervju finns det alltid en
risk att den ena deltagaren dominerar över den andra. För att undvika att detta sker kan
intervjuaren medvetet rikta frågor omväxlande till paret.102

Vi utförde våra intervjuer tillsammans. När det är två som intervjuar kan man hjälpas åt
att uppmärksamma vad som sägs och kan på detta sätt komplettera varandra genom att
fylla i varandras luckor.103 Då vi inte är erfarna intervjuare har det varit en trygghet att
kunna genomföra intervjuerna tillsammans. Även i bearbetningen av intervjumaterialet
har det varit en trygghet att vara två som analyserat svaren.

3.2 Urval
I vår undersökning har vi intervjuat två personer från skolledningen. I skolledningen
ingår rektor, biträdande rektor, fyra arbetslagsledare som representerar varsitt arbetslag,
en specialpedagog samt en fritidspedagog. En av de intervjuade från skolledningen
arbetar även som lärare på skolan. Denna person intervjuade vi utifrån två aspekter, en
som medverkande i skolledningen och en som lärare. Vi valde medvetet att intervjua
denna person eftersom denne innehar två olika positioner och därmed är en naturlig länk
mellan skolledning och lärarna. Därutöver intervjuade vi tre lärare på realiseringsarenan
som är verksamma på de lägre åldrarna. Vi har alltså intervjuat fem personer, men
genomfört sex intervjuer då en av personerna blev intervjuad både som representant i
skolledningen samt som lärare.

De intervjuade har varit delaktiga i skolans verksamhet under hela processen från det att
regeringsbeslutet om IUP fattades till att kravet om att IUP skulle förverkligas. Vid
urvalet av intervjupersoner kan man välja mellan att genomföra informant104 eller
respondentintervjuer. Vi genomförde respondentintervjuer vilket innebär att de
intervjuade själva varit delaktiga i den företeelse vi valt att undersöka.105 Då vi med
våra frågeställningar ville belysa hur reformen med IUP iscensattes på skolan har det
varit ytterst viktigt att de intervjuade haft goda kunskaper och erfarenheter för att kunna
ge så uttömmande svar som möjligt.

Valet av skola gjordes utifrån att en av oss genomfört den verksamhetsförlagda
utbildningen på skolan. Detta har varit till fördel därför att den ena av oss känner
                                                  
101 ibid.

102 ibid.

103 ibid.

104 Informantintervju är då den intervjuade har goda faktakunskaper och kan ge information.

105 Idar M. Holme & Bernt K. Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Lund 2001)
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personalen på skolan väl. Då respondenterna ska ge sin syn samt göra personligt
ställningstagande till våra frågor, krävs det att de känner förtroende för intervjuaren.106

3.3 Genomförande
Inför vår undersökning besökte vi biträdande rektor på den berörda skolan för att få
medgivande om att genomföra en undersökning. Vi berättade kort om vårt syfte med
arbetet samt överlämnade vår synopsis. Vi förklarade att vi ville intervjua lärare samt
personer från ledningsgruppen som varit delaktiga när reformen om IUP skulle
sjösättas.

Vi skulle komma att intervjua fem personer men genomföra sex intervjuer. Fyra av
personerna arbetar som lärare varav en av dem även sitter i skolledningen. Denna
person genomförde vi två intervjuer med, en som lärare och en som representant för
skolledningen. Denna person intervjuades med en veckas mellanrum för att intervjuerna
inte skulle flyta ihop. Den femte personen arbetar enbart i skolledningen.

En vecka innan vi genomförde intervjuerna med de berörda respondenterna skickade vi
våra grundfrågor till dem via mail. I mailet förklarade vi även att vi gärna ville
banduppta intervjuerna för att det skulle underlätta vår bearbetning av materialet.
Respondenterna blev också varskodda om att intervjun skulle ta cirka 30 minuter.
Intervjuerna skedde under olika dagar spridda över en tvåveckorsperiod.

Vi lät respondenterna själva välja var i skolan de ville att intervjuerna skulle äga rum.
Intervjuer bör genomföras i den kontext där den hör hemma eftersom svaren får större
konkretion och håller ramarna för intervjun.107 Våra respondenter valde att bli
intervjuade i sina klassrum eller arbetsrum. Respondenten som intervjuades under två
tillfällen valde att bli intervjuad i sitt klassrum när intervjun fokuserade på dennes
lärarroll, respektive sitt arbetsrum när denne representerade skolledningen.

Respondenterna bör få samma information om syftet med intervjun.108 Därför valde vi
att inleda våra intervjuer på likartat sätt. Vi presenterade avsikten med undersökningen
och vilken roll intervjuerna skulle ha för vårt arbete. Innan varje intervju avslutades
sammanfattade vi huvuddragen i respondentens svar för att försäkra oss om att vi
förstått vad den intervjuade gett uttryck för. Detta ger respondenten möjlighet att själv
kommentera om någonting uppfattats på felaktigt sätt eller om det finns något att
förtydliga.109
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107 Arfwedson. (2005)

108 ibid.

109 Kvale. (1997)
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3.4 Bearbetning
Efter varje intervjutillfälle lyssnade vi igenom intervjumaterialet ett flertal gånger.
Under avlyssningen hade vi våra frågeställningar till hands och överförde de svar vi fick
på respektive fråga till text. Härmed valde vi också bort överflödig data och skiljde
samtidigt mellan väsentligt och oväsentligt material. När alla intervjuer var nertecknade
på papper läste vi igenom intervjuerna i sin helhet. Därefter sammanställde vi svaren
efter våra två frågeställningar. Resultatet låg sedan till grund för våra jämförelser och
tolkningar. Därmed synliggjordes likheter och skillnader i respondenternas utsagor.

3.5 Generaliserbarhet
Resultaten och slutsatserna vi fått fram i denna undersökning är inte allmängiltiga utan
representerar enbart en skola samt de personer som har medverkat i våra intervjuer. Det
går därför inte att dra några generella slutsatser av våra resultat. Undersökningens
resultat kan däremot alltid leda till resonerande, argumenterande och teoretiserande.110

3.6 Etiska aspekter
Inför de intervjuer vi genomförde tillfrågade vi de personer som var aktuella för
undersökningen om deras medgivande för att delta i intervjuerna. Vi kontaktade
respondenterna på deras arbetsplats och informerade då om undersökningens syfte och
mål. Vi beskrev även respondenternas roll i undersökningen, att deras svar skulle ligga
till grund för vårt arbete. Vi var tydliga med att informera att både skolan samt
respondenterna skulle avidentifieras. Detta på grund av att konfidentialiteten är en viktig
del att ta hänsyn till när det gäller de etiska aspekterna kring intervjuer.111 Vi har därför
valt att benämna de olika respondentdeltagarna med bokstäverna A-E. Vi har
frågeställningar som kan anses känsliga vilket gör att även anonymiteten mellan
respondenterna är ytterst viktig. Vi menar då framförallt lärarnas anonymitet eftersom
intervjufrågorna handlar om hur de upplevde skolledningens roll under införandet av
IUP.

Intervjuaren måste även ta hänsyn till de följder som frågorna i intervjuerna kan få för
de intervjuade. Som intervjuare måste man vara ytterst känslig för hur långt man kan gå
i sina frågor för att intervjusituationen inte ska få negativa konsekvenser för
respondenten.112

Forskaren har ett vetenskapligt ansvar för respondenten i de intervjuer som genomförs.
Detta innebär att undersökningen ska återge kunskap som är värd att veta och är så
kontrollerad som möjligt.113 Det är forskarens etiska ansvar att så långt som möjligt ha
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stöd för den kunskap som förmedlas i undersökningen. Det är även viktigt att forskaren
undviker att jämställa sig för mycket med respondenterna och därmed förlora sitt
kritiska tänkande på den kunskap som kommer fram vid intervjuerna.114

3.7 Tillförlitlighetsproblem
Risken finns alltid att frågorna i intervjusammanhangen är vinklade så att intervjuaren
styr undersökningen i den riktning denne eventuellt vill ha den. Det är därför viktigt att
intervjuaren är klar över sina förföreställningar så att de inte styr respondentens svar.
Intervjuaren bör istället inrikta sig på att följa respondentens tankegångar.115 Det är
också viktigt att frågorna i intervjusammanhangen är neutrala samt formulerade på ett
sådant sätt att intervjuarens frågor inte blir subjektiva eller ledande. Det gäller även som
intervjuare att vara vaksam över att ens agerande kan ha inverkan i
intervjusammanhanget. Viktigt är alltså att intervjuaren är medveten om att dennes
attityd och reaktioner kan påverka hur respondenten svarar.116

Då vi genomförde kvalitativa forskningsintervjuer hade vi möjligheten att komma
respondenterna nära. Närheten mellan intervjuaren och respondenten leder ofta till att
det är lättare att få mer uttömmande och sanningsenliga svar. Samtidigt bör intervjuaren
vara medveten om att närheten som skapas i kvalitativ forskningsintervju kan orsaka att
respondenten agerar på ett sätt som denne tror att intervjuaren förväntar sig.117

Vi har i samband med sammanställningen av intervjuarna varit medvetna om det faktum
att respondenternas tidigare erfarenheter kan ha påverkat deras svar. Såväl som ålder,
yrkesverksamma år och delade erfarenheter inom respondentgruppen kan bidra till att
resultatet möjligtvis blir färgat av respondenternas bakgrund.

4 Resultat

Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån våra två frågeställningar. Vi kommer att
sammanfatta, referera och citera de utsagor som framkommit under intervjuerna och
som är aktuella för våra frågeställningar.

4.1 Respondentgruppen
Respondentgruppen bestod av fem personer varav alla är lärare i grunden. De är alla
utbildade mot grundskolans tidigare år. Lärarna har varit verksamma i yrket mellan
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5 – 32 år. Två av respondenterna representerar skolledningen varav den ena även ingår i
vår lärargrupp som utgör fyra personer tillsammans med denne. Vi har därmed
genomfört sex intervjuer med fem personer. För att tillgodose anonymitetskravet har
respondenternas namn ersatts av en bokstavsbeteckning i resultatet.

• Person A – Lärare för år 2

• Person B – Lärare för år 1

• Person C – Lärare för år 4

• Person D – Lärare för år 3

• Person E – Representant för skolledningen, verksam i skolledningen 10 år.

• Person F – Representant för skolledningen, verksam i skolledningen 6 år.

4.1.1 Hur upplevde och genomförde skolledningen och lärarna reformen
med IUP då den först presenterades?

Hösten 2005 anordnade barn- och utbildningsnämnden i kommunen ett möte om IUP
för alla kommunala skolor i kommunen. Till detta möte var alla skolledningar kallade.
Enligt personerna E och F från vår skolledning fick de få direktiv att följa. Direktiven
från kommunen var att reformen med IUP skulle innehålla högst tre mål, vara
framåtsträvande samt innehålla skriftlig information till föräldrarna.

Jag blir så trött på dessa få direktiv som vi jämt får. Man får ju själv skapa hjulet hela tiden.

Varför är det så svårt att uppifrån, regeringen att tala om vad vi ska göra.
118

Skolledningen bestämde att genomförandet av reformen IUP skulle ske via ett
samarbete med alla lärare. Detta skedde enligt E och F i ledningsgruppen genom att
ledningen lät lärarna genom arbetslagen vara delaktiga i hur IUP skulle utformas på
skolan. E och F påpekar att skolledningens enda direktiv till lärarna var att utforma en
gemensam IUP-blankett.119

Som underlag i arbetet med IUP köpte skolledningen in ett exemplar av Skolverkets
allmänna råd och kommentarer till varje arbetslag. Enligt våra fyra lärare har de alla
tagit del av skolverkets råd och kommentarer kring IUP. Ingen av lärarna kunde
däremot återge syftena eller målen med IUP och hur förslagen för arbetsprocessen som
skolverket presenterat löd. Ingen av respondenterna har deltagit i någon
kompetensutveckling för genomförande av reformen med IUP. Enligt E och F
tillkallades skolans ledningsgrupp enbart till det ovannämnda informationsmötet hos
kommunen. Den information om reformen som lärarna delgavs skedde via
arbetslagsledarna som alla är representanter i ledningsgruppen. I arbetslagen arbetade
lärarna fram förslag till hur en IUP-blankett skulle se ut. Arbetslagsledarna förde sedan
fram förslagen till ledningsgruppen. I ledningsgruppen enades man till slut om ett
förslag om hur skolans gemensamma IUP-blanketten skulle se ut.
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E och F menar att skolledningens syfte med att låta lärarna vara delaktiga i utformandet
av IUP, var att alla lärare skulle få vara med från början om att sjösätta reformen.

Det är ju trots allt lärarna som ska skriva elevernas IUP:n.
120

Samtliga av de intervjuade lärarna samstämmer med skolledningen att de varit delaktiga
och haft ett stort inflytande i skolans utformning av IUP. Samtidigt tycker lärare A att
skolledningen kastade ut reformen med IUP till arbetslagen för att de skulle strukturera
upp arbetet kring IUP. Lärarna, A, B och C är överens om att delaktigheten varit
kostsam i tid. Dessa lärare anser att det inte enbart varit förslagen till IUP-blanketten
som tagit mycket tid i anspråk utan även alla diskussioner och möten kring arbetet med
IUP-blanketten. Enligt lärare A, B och C har många diskussioner kring reformen kretsat
kring vad som ska skrivas och hur man som lärare ska uttrycka sig i IUP:n. Om
direktiven från ledningen varit tydliga och mer direkta i början hade timmar av onödiga
möten kunnat undvikas. Lärare A uttrycker även att då direktiven inte varit tydliga har
det inneburit att IUP också ser olika ut på olika skolor. Lärare A hade önskat att
regeringen skulle ha tagit större ansvar i IUP:s utformande.

Vi pratar om en lika skola för alla. Skolan ska vara jämlik i Sverige. Då tycker jag att barn ska

ha samma IUP med samma mål, alltså se likadana ut. Vissa skolor kanske har mål i alla

ämnen medan vi bara har i tre. Så vet jag att det är.
121

Lärare C uttrycker ändå att det kanske inte varit möjligt med färdiga direktiv då
skolledningen ville att alla skulle vara delaktiga i processen.

I starten då IUP skulle sjösättas på skolan blev det ett missförstånd. Detta missförstånd,
menar personerna E och F från skolledningen, uppstod på grund av att direktiven från
kommunen var luddiga trots att de var få. Missförståndet gällde den skriftliga
informationen. Den skriftliga informationen ska eleven och vårdnadshavaren få ta del av
innan utvecklingssamtalet vilket E och F inte tycker klargjordes på mötet. Skolan hade
redan innan mötet på kommunen arbetat med skriftlig information under många år
vilket medförde att de utgick från att skolan kunde arbeta vidare på samma sätt som
tidigare. Den skriftliga informationen hade lärarna tidigare med sig till
utvecklingssamtalet och var inget som skickades hem innan samtalet. Missförståndet
uppdagades då en representant från barn –och utbildningsnämnden från kommunen
gjorde ett besök på skolan under våren 2006 för en utvärdering om hur arbetet med IUP
fortskridit. Nämnden påpekade att den skriftliga informationen skulle utgå innan
utvecklingssamtalen och att skolan var tvungen att ändra sitt arbetssätt.

Lärarna var nu tvungna att revidera arbetet med IUP som hade kommit igång. Detta
ledde till nya möten och diskussioner som främst kom att handla om hur lärarna skulle
uttrycka sig i den skriftliga informationen för att undvika missförstånd mellan skola och
vårdnadshavare. Samtliga lärare anser att denna förändring som kommunen krävde var
tidskrävande. Lärare A, B och D menar att det tidigare arbetssättet med skriftlig
information var bättre eftersom den delgavs vårdnadshavaren under samtalet. Nu när
lärarna måste skicka hem informationen innan samtalet har det blivit mer känsligt för

                                                  
120 Person E

121 Lärare A



22

hur lärarna uttrycker sig om eleven. På grund av detta har lärarna på skolan ordnat en
ordbank med samlade ord och uttryck som de kan ha till sin hjälp då de skriver den
skriftliga informationen.

Från början då processen med IUP startade hade tre av lärarna, A, B och D, en negativ
inställning till den nya reformen. Lärarna uttrycker att negativiteten bottnade i att de
redan på förhand visste att reformen med IUP skulle ta mycket tid. Planer tar mycket tid
att genomföra och nu skulle ytterligare en ny plan förverkligas i skolan. Det tar tid att
formulera, skriva och strukturera upp arbetet kring en ny plan.

En sak som är säker är att det har tagit väldigt mycket tid, väldigt mycket tid. Men man kan

också känna att man har fått strukturera upp sina tankar. Så tiden har inte varit helt

bortkastad.
122

Även personerna E och F från skolledningen upplevde att många av lärarna kände ett
motstånd till arbetet med IUP.

Det finns alltid ett motstånd när något nytt ska in, men med tiden brukar det ge med sig. 
123

Lärare C tror att den negativa inställning som många lärare hade från början berodde på
en osäkerhet hos dem. Med reformen IUP fick lärarna ett nytt krav på sig vilket enligt
lärare C medfört att elevernas resultat blivit mer synliga.

Jag kan tänka mig att andra upplever IUP som ett konkurrensmedel om man är den

personligheten som vill framhäva sig. Man vill kunna presentera en massa resultat och visa hur

bra sina elever är för att framhäva sig själv också. […] Så den stressen och osäkerheten kan

jag tänka mig att kollegor känner. Jag kan uppleva det själv ibland.
124

För lärare C har den individuella utvecklingsplanen egentligen inte inneburit en så stor
förändring av dennes tidigare arbetssätt. Lärare C hävdar att elevernas utvecklingsplaner
funnits med som en självklarhet i dennes arbetssätt och att IUP är ett nytt namn på en
gammal arbetsmetod. Även lärarna A, B och D är överens om att IUP egentligen inte är
något nytt i skolans verksamhet. De ställer sig frågande till varför lärarna tvingas på
reformer om någonting som redan förekommer.

4.1.2 Hur arbetar lärarna med IUP i praktiken och vad anser lärarna om
reformen idag?

Samtliga lärare beskriver att de idag har en mer positiv attityd till reformen IUP. Även
E och F från skolledningen har sett en positivare attityd från lärarnas sida. De tror att
detta beror på, vilket även samtliga lärarna uttrycker, att IUP:n höjt statusen för
lärarprofessionen. Lärarna menar att statusen höjts på grund av att de nu kan visa en
utvecklingsplan för varje enskild elev.
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IUP höjer våran status för att vi visar tydligare var eleven ska någonstans och hur vägen dit ser

ut.
125

Reformen med IUP har tydliggjort de nationella målbeskrivningarna för eleven. Lärarna
menar att den kontinuerliga uppföljningen av elevens utveckling samt hur eleven ska nå
målen medför en ökad professionalitet för läraryrket.

De fyra lärarna är överens om att den individuella utvecklingsplanen är en utvärdering
för att se om eleven nått målen. Det är målen som ligger till grund för elevens
utvecklingssamtal. Lärarna menar att arbetet med IUP:n sker innan samtalet som en
sammanställning om elevens nuläge. Under samtalet är IUP:n ett underlag för nya mål
och efter samtalet fungerar IUP:n som uppföljning av de uppsatta målen till nästa
utvecklingssamtal. Samtliga av lärarna upplever att IUP:n synliggjort mer exakt var
eleven ligger i förhållande till de nationella målen på både gott och ont.

Egentligen, vi hjälper till att stressa ungar idag. Det är en sådan jakt efter dessa mål hela tiden.

Sträva framåt, sträva framåt. […] Varför kan man inte få vila i det som är bra. Jag vill få bort

jakten, jagandet.
126

På skolan har lärarna gemensamt med skolledningen bestämt att elevernas individuella
utvecklingsplaner ska omfatta de tre basämnena svenska, matematik och engelska samt
den sociala utvecklingen hos eleven. De fyra lärarna är överens om att IUP:n har
medfört att de diagnostiserar och dokumenterar mer löpande varje elevs utveckling i
förhållande till de nationella målen. Detta har lett till att elevernas kunskapsutveckling
även bedöms mer regelbundet. Lärarna A och B upplever att IUP:n är ett
bedömningsinstrument som lett till att det blivit en mer stressfylld situation för lärarna.

Någonstans har vi piskan på oss att alla når uppnåendemålen.127

Samtidigt anser de fyra lärarna att IUP:n är ett verktyg som hjälper dem att se om eleven
nått de mål som satts upp vid det tidigare utvecklingssamtalet.

Fördelen är att man på något sätt tvingas att ha bättre koll på hur barnen går framåt i de olika

ämnena. Du är tvungen att checka av på ett annat sätt.
128

Lärarna samstämmer i att den individuella utvecklingsplanen fördelaktigt synliggjort de
nationella målen bättre både för eleven och för vårdnadshavarna. De säger också att IUP
fått positiv respons från föräldrarna i skolan. Lärarna upplever att föräldrarna känner att
utvecklingssamtalen fått ett mer konkret innehåll jämfört med tidigare. Lärarna anser
också att IUP:n har tydliggjort det egna lärandet och kunskapsutveckling för eleven.
Lärare C säger att IUP:n är mycket bra för lärarens egna utvärdering av eleverna.

För att alla parter i utvecklingssamtalet ska vara förberedda om innehållet i samtalet,
skickar lärarna hem skriftlig information om elevens status. Detta anser lärare C
underlättar utvecklingssamtalet eftersom läraren då kan lägga krut på kärnan i samtalet.
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Fokus kan då ligga på de mål som eleven ska ha i sin IUP samt vad eleven ska sträva
mot till nästa samtal. De övriga lärarna instämmer i att det är bra att eleven och
vårdnadshavarna är förberedda inför samtalet, men att det blivit mer tidskrävande då
man som lärare måste väga vartenda ord och begrepp i den skriftliga informationen för
att undvika missförstånd.

Innan ett utvecklingssamtal får eleven även besvara en enkät om vad denne anser om
utvecklingen hos sig själv både kunskapsmässigt och socialt. Lärare D anser att eleven
därmed lär sig reflektera över sitt eget lärande vilket också medför en högre kvalité på
samtalen. Även vårdnadshavarna får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever
skolsituationen för sitt barn.

Samtliga lärare skriver elevernas IUP innan samtalet. I IUP:n står det var eleven
befinner sig i nuläget i de tre basämnena, vilka mål eleven ska sträva mot i basämnena
till nästa samtal och hur eleven ska nå målen. Hur många mål varje elev har i de olika
ämnena beror på vad läraren anser att eleven klarar av. Dock skriver ingen av de fyra
lärarna mer än tre mål per ämne. Vid själva utvecklingssamtalet får eleven och
vårdnadshavarna ge sin synpunkt om de vill ändra eller lägga till något. Vid samtalets
slut skriver eleven, vårdnadshavarna och läraren under IUP-blanketten. Underskrifterna
ska styrka det som står i IUP. Detta tror lärarna medför att eleverna lär sig ta eget ansvar
för sin skolgång. Lärare D klistrar upp de bestämda målen för varje elev på deras bänkar
så att eleverna lättare kan planera sitt eget arbete.

Samtliga lärare menar att IUP:n har medfört att man i det vardagliga arbetet har
synliggjort alla elever på ett tydligare sätt. Lärare A och B tycker att det samtidigt lett
till att de känner en stress över att skillnaderna mellan eleverna blivit mer påtaglig.
Enligt dessa lärare får de starka eleverna många gånger stå tillbaka då de inte alltid har
tillräckliga utmaningar åt dessa elever.

De starka eleverna, vad ska vi slänga i händerna på dem?
129

Ingen av de fyra lärarna tycker att elevernas individuella utvecklingsplaner har medfört
att deras arbetssätt eller undervisning skulle ha förändrats. Lärarna arbetar som de alltid
gjort vilket innebär att genomgångar sker i helklass och att eleverna sedan får arbeta
individuellt eller i grupp. Lärarna är enade om att elevernas IUP är ett verktyg som de
använder vid utvecklingssamtalet.

5 Analys av resultatet

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta och belysa några viktiga aspekter som
framkommit i resultatet av våra intervjuer. Under de fyra rubrikerna som följer utgår vi
från våra två frågeställningar. Detta gör vi för att förtydliga analysen av resultatet.
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5.1 Skolledningens och lärarnas upplevelser av
reformen IUP i startfasen
Som det framgår av resultatet hade lärarna A, B och D en negativ inställning till
reformen IUP i början. Tidigare forskning menar att det alltid finns en risk att lärare ser
nya reformer som en belastning och ytterligare arbetsuppgift istället för en
kvalitetshöjning av arbetet.130 Enligt lärarna A, B och D var orsaken till den negativa
inställningen att de visste att genomförandet av den nya reformen skulle ta mycket tid
som det alltid gör när nya reformer ska genomföras. Lärarna A, B och D menar att
mycket av tiden har gått åt att sitta i möten för att strukturera upp, formulera och
bearbeta arbetet kring IUP. Tidigare forskning visar att decentraliseringen medfört att
lärarna fått ett större krav på sig om ett arbete som ska ske utanför klassrummet. Detta
arbete har handlat om att argumentera, formulera och samtala om uppläggningen och
innehållet i skolverksamheten.131 Enligt tidigare forskning måste även syftet motiveras
för lärarna när nya reformer ska genomföras, vilket är skolledarens ansvar.132 En annan
aspekt för att en reform ska kunna mötas av positiv hållning är att den måste innebära
ett utbyte och en vinning för lärarna i deras arbete.133 Personerna E och F från
skolledningen påpekade också att skolledningen upplevde lärarnas motstånd i startfasen
av reformen IUP, de menar att det ofta är så då nya reformer ska sjösättas. För att
undvika motstånd hävdar tidigare forskning att skolledaren måste både kunna förstå en
reforms innehåll och processen kring den för att kunna leda personalgruppen i rätt
riktning.134 Skolledarens roll är också att kunna uppmuntra och vara problemlösare då
hinder uppstår i processen.135

Personerna E och F från skolledningen upplevde att de på kommunens möte om IUP
fick få direktiv att följa och att direktiven dessutom var oklara. Som person F från
skolledningen uttryckte sig:

Jag blir så trött på dessa få direktiv som vi jämt får. Man får ju själv skapa hjulet hela tiden.

Varför är det så svårt att uppifrån, regeringen att tala om vad vi ska göra.

Tidigare forskning visar på komplexiteten i att nya reformer och direktiv ska bearbetas
av skilda aktörer på de olika arenorna. Det är kommunerna som är de första som mottar
och tolkar formuleringsarenans beslut om nya direktiv och det är alltså kommunen som
har ansvaret som skolhuvudmän att delge formuleringsarenans direktiv till skolorna på
realiseringsarenan.136 Kommunen som befinner sig på transformeringsarenan är alltså
den första att transformera och tolka nya reformer. Detta innebär att kommunen
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övertagit ansvaret för skolornas utveckling från formuleringsarenan och därmed blivit
en länk i transformeringen mellan formulerings –och realiseringsarenan.137 Det är
emellertid skolledaren och lärarna som är huvudaktörer på transformeringsarenan då
även de i sin tur ska omsätta och tolka de formuleringsreformer som de mottagit från
kommunen.138

Efter det möte på kommunen som E och F från skolledningen återger, bestämde
skolledningen att inkludera lärarna i arbetet med IUP direkt då de ansåg det viktigt att
lärarna var med från starten. Detta kan förklaras med, som tidigare nämnts, att lärarna
tillsammans med skolledarna har genom decentraliseringen blivit huvudaktörer på
transformeringsarenan då de fått till uppgift att tolka och omsätta formuleringsarenans
reformer, mål och styrdokument.139 Samtliga lärare har upplevt att de varit delaktiga och
haft stort inflytande i arbetet att ta fram skolans gemensamma IUP. Här upplevde dock
lärare A att delaktigheten innebar att skolledningen kastade ut reformen med IUP till
lärarna för att de skulle strukturera upp arbetet. Lärare A, B och C tyckte att direktiven
inte var tillräckligt konkreta och direkta som de hoppats på. Det är skolledarens yttersta
ansvar enligt tidigare forskning att lärarna får tydliga mål och syften om reformen för att
reformen ska kunna genomföras på fördelaktigt sätt.140 Det framgår även av tidigare
forskning att skolledaren är viktig då nya reformer ska genomföras. Skolledaren har
ansvaret för att förankra nya reformer hos lärarna för att kunna skapa en legitimitet för
de nya riktlinjerna. Detta underlättar också genomförandet av den nya reformen.141

Lärare A utrycker också att då direktiven inte varit konkreta har det inneburit att IUP
även ser olika ut på olika skolor. Lärare A upplever att regeringen borde ha tagit ett
större ansvar i IUP:s utformande och uttrycker sig såhär:

Vi pratar om en lika skola för alla. Skolan ska vara jämlik i Sverige. Då tycker jag att barn ska

ha samma IUP med samma mål, alltså se likadana ut. Vissa skolor kanske har mål i alla

ämnen medan vi bara har i tre. Så vet jag att det är.

För att kunna besvara citatet ovan om varför IUP kan komma att se olika ut på olika
skolor måste en förståelse av decentraliseringens avsikter anammas. Tidigare forskning
påvisar att formuleringsarenan har genom decentraliseringen överlämnat ansvaret för
skolans styrning till transformerings –och realiseringsarenan.142 Enligt tidigare
forskning medför detta en risk i att variationer uppstår på lokal nivå mellan skolor.
Detta kan uppfattas som brister i skolsystemet och kan i sin tur leda till att kraven på
kontroll, regler och återgång till centralstyrning ökar.143
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5.2 Skolans genomförande av den nya reformen
Vi beskrev under föregående rubrik att skolledningen informerades om reformen IUP på
ett möte hos kommunen där de fick få direktiv att följa. Kommunens direktiv var att
IUP:n skulle innehålla högst tre mål, vara framåtsträvande samt innehålla skriftlig
information till föräldrar. Att kommunen gav få riktlinjer till skolan kan förstås utifrån
tidigare forskning att formuleringsarenan endast bör ge huvudsakliga riktlinjer om nya
reformer till kommunen. Kommunen i sin tur har ansvaret för genomförandet i de lokala
skolorna.144 Samtidigt som kommunen har huvudsakliga ansvaret för genomförandet
hävdar tidigare forskning att varje enskild skola har rätten att själv bestämma hur arbetet
ska utformas och organiseras.145 Grundtanken med att ge realiseringsarenan rätt att
utforma arbetet som de själva vill på skolan, menar tidigare forskning, är för att lärarnas
professionella kunskap och gemensamma referensram ska utgöra grunden för
skolutveckling.146 Tidigare forskning uttrycker att det även krävs att skolorna på
realiseringsarenan översätter och aktivt tolkar reformernas motiv för att de ska kunna
anpassas till den lokala skolan.147

I våra intervjuer med E och F från skolledningen framkom det att när kommunen
genomförde en utvärdering på skolan om hur arbetet med reformen IUP fortskridit,
uppdagades ett missförstånd angående direktiven kommunen givit skolan. Som det
framgår av vårt resultatavsnitt var skolan tvungen att revidera arbetet. Kommunerna
som skolhuvudmän har i enlighet med tidigare forskning ansvar för tillsyn, uppföljning
och utvärdering.148 I kommunen fattar även kommunpolitikerna beslut om de lokala
skolornas ekonomi, fördelning av resurser och kompetensutveckling av skolpersonal.
Detta medför, menar tidigare forskning, att kommunerna i sig bildar små lokala
formuleringsarenor.149 Trots att skolan har rätt till att själv bestämma hur
genomförandet ska gå till så kan kommunen alltså förmå skolan att ändra sitt arbetssätt.
Här menar tidigare forskning att risken finns att den tidigare centralstyrningen
reproduceras av kommunen istället för att nå de professionella på realiseringsarenan.150

Som vi även beskrivit tidigare, beslöt skolledningen efter mötet på kommunen att
inkludera lärarna i genomförandet av IUP:n för att de skulle vara med från början.
Enligt E och F från skolledningen var det enda direktivet till lärarna att utforma skolans
gemensamma IUP. Då skolledare tillsammans med lärarna är huvudaktörer på
transformeringsarenan har de enligt tidigare forskning en gemensam uppgift i att tolka,
bearbeta och omsätta formuleringsarenans reformer.151 Vi nämnde emellertid tidigare att
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lärare A upplevde att skolledningen kastade ut reformen med IUP till arbetslagen för att
lärarna skulle strukturera upp arbetet. Det är enligt tidigare forskning skolledarna som
har huvudansvaret för det pedagogiska ledarskapet.152 Det är skolledarnas uppgift att
förankra nya direktiv hos lärarna för att underlätta genomförandet av nya reformer.153

Samtliga respondenter, både lärarna och personerna från skolledningen, är överens om
att den information som lärarna delgavs om reformen IUP, skedde via arbetslagsledarna
som alla är representanter i ledningsgruppen. Ingen av respondenterna har fått någon
kompetensutveckling gällande reformen IUP. Tidigare forskning pekar på vikten om att
reformer borde gå hand i hand med att skolledare och lärare får kompetensutveckling.
Detta för att nya reformer ska kunna medföra den kvalitetshöjning som
formuleringsarenan har som mål och syfte.154 Denna kompetensutveckling ansvarar
kommunen för.155

5.3 Lärarnas arbete med IUP i praktiken
I resultatavsnittet beskrev vi mer ingående hur lärarna realiserat IUP i praktiken.
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna på skolan arbetar efter en gemensam IUP-
blankett. I IUP-blanketten ska de tre basämnena svenska, matematik och engelska samt
den sociala utvecklingen hos elevens utgöra grunden för elevernas IUP. Enligt E och F
från skolledningen har skolledningen bestämt denna gemensamma struktur för att
elevernas IUP ska vara likartade. Realiseringsarenan får organisera skolverksamheten
hur de själva vill, menar även tidigare forskning, så länge skolan följer ett arbete mot de
nationella målen.156

Samtliga lärare påstår att arbetet med IUP har medfört att de diagnostiserar och
dokumenterar elevernas utveckling mer löpande vilket medfört att elevernas
kunskapsutveckling även bedöms mer regelbundet. I tidigare forskning förklaras
skolutvecklingen generellt som en kvalitetsförbättring av skolan till någonting bättre.157

Utvecklingen av skolan ska medföra medvetna förändringar inom skolan och blir en
naturlig del av verksamheten.158 Trots att lärarna menar att IUP medfört att de
diagnostiserar elevernas utveckling oftare och bedömer elevernas kunskapsutveckling
mer regelbundet, hävdar samtliga av lärarna att reformen med IUP inte ändrat deras
arbetssätt eller undervisning. Lärarna säger samtidigt att IUP:n medfört att alla elever
synliggjorts på ett tydligare sätt och att skillnaderna mellan elever blivit mer påtaglig.
Denna tydlighet gjorde att lärare A ställde sig själv frågande under intervjun om vad
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lärarna ska slänga i händerna på de starka eleverna. Komplexiteten i att lärarna har fått
större frihet och inflytande i den egna undervisningen, dvs. hur lärarna väljer vilka
vägar, vilka metoder och hur de vill organisera sin undervisning, har enligt tidigare
forskning inte endast ställt krav på lärarnas professionella kunskap utan också på deras
professionella ansvar.159

Vi nämnde tidigare i resultatavsnittet att skolledningen enligt E och F från
ledningsgruppen, köpte in Skolverkets allmänna råd och kommentarer för lärarna att ha
som underlag i arbetet med IUP. Enligt samtliga i lärargruppen hade de tagit del av
skolverkets råd och kommentarer kring IUP men de kunde däremot inte minnas syftena
eller målen som skolverket skrivit. De fyra lärarna tycker att syftet med IUP är att
använda den som ett verktyg inför utvecklingssamtalet. Tidigare forskning menar att
visionerna om nya reformer på formuleringsarenan är en sak medan genomförandet av
dessa på realiseringsarenan är en helt annan. Genom processen då nya reformer kommer
till finns det traditioner och ramar som påverkar vad det blir av visionerna.160 Eftersom
många reformer är öppna för tolkningar då transformerings- och realiseringsarenan ska
ha rätten till att anpassa reformerna till den egna skolan, finns risken att
formuleringsreformernas syften inte förverkligas.161

Respondenterna i lärargruppen samstämmer i att alla lärare på skolan skriver elevernas
IUP innan utvecklingssamtalet då själva IUP-blanketten gås igenom. För att alla parter
ska vara förberedda om innehållet i utvecklingssamtalet skickar lärarna hem skriftlig
information om elevens status. Vid samtalet får eleven och vårdnadshavarna ge sin
synpunkt om de vill ändra eller lägga till något. Tidigare forskning påstår att både elever
och föräldrar har fått mer inflytande över skolverksamheten på realiseringsarenan.162 I
styrdokumenten för skolan står det att ansvaret för elevens skolgång ligger både på
skolan och hemmet för att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och
lärande.163

5.4 Lärarnas upplevelser av reformen idag
Sammanfattningsvis kommer vi att belysa några intressanta aspekter om lärarnas
inställning till reformen IUP idag, utifrån det vi fått fram i resultatavsnittet.

Samtliga av lärarna har idag en mer positiv attityd till IUP. De upplever att IUP:n höjt
statusen för lärarprofessionen då lärarna tydligare ska visa en utvecklingsplan för varje
enskild elev. Tidigare forskning påpekar vikten av att lärarna måste uppleva en
kvalitetshöjning i sitt arbete om nya reformer ska få positiv respons från lärarkåren.164
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De fyra lärarna anser att IUP:n synliggjort var eleven befinner sig på både gott och ont.
På samma gång som IUP:n synliggjort de nationella målen för eleven och
vårdnadshavarna i större utsträckning än tidigare, upplever lärare A att lärarna hjälper
till att stressa elever på grund av alla mål som eleverna ska uppnå. Lärare A uttryckte
sig såhär:

Egentligen, vi hjälper till att stressa ungar idag. Det är en sådan jakt efter dessa mål hela tiden.

Sträva framåt, sträva framåt. […] Varför kan man inte få vila i det som är bra. Jag vill få bort

jakten, jagandet.

Eftersom IUP:n synliggjort alla elever på ett tydligare sätt har detta lett till att lärare A
och B känner en stress över att skillnaderna mellan eleverna också blivit mer påtaglig.
Lärare A och B uttrycker att IUP:n är ett bedömningsinstrument som gjort situationen
mer stressfylld även för lärarna. Lärare B upplever att lärarna fått piskan på sig att alla
elever ska nå uppnåendemålen. Samtidigt anser de fyra lärarna att IUP:n är ett verktyg
som fördelaktigt tvingat dem att ha bättre koll på hur det går för eleverna i de olika
ämnena. Det beskrivs i tidigare forskning hur lärarna genom decentraliseringen fått
större ansvar över undervisningens upplägg och innehåll.165 Lärare ska inte enbart vara
genomförare av läroplanerna utan de ska kunna skapa miljöer för lärande.166 För att
eleverna ska nå de nationella målen påtalar tidigare forskning lärarnas ansvar att själva
konstruera arbetsuppgifter och välja arbetsmetoder för sin undervisning för att stödja
eleverna i riktning mot de nationella målen.167 Tidigare forskning menar att tanken med
att få ner centralstyrningen till lokal nivå var att de som är i den dagliga
skolverksamheten besitter kunskapen om hur undervisningen ska bedrivas och utformas
för att eleverna ska nå de nationella målen.168

Den skriftliga informationen om elevens status som ska skickas hem innan ett
utvecklingssamtal upplever samtliga av lärarna är bra eftersom den förbereder
vårdnadshavarna och eleven inför samtalet. Samtidigt tycker lärare A, B och D att det
blivit mer tidskrävande att skriva den skriftliga informationen eftersom de måste väga
vartenda ord i informationen för att undvika missförstånd gentemot föräldrarna.
Tidigare forskning belyser att det ställs stora krav på lärarnas profession i verksamheten
då de ska kunna formulera och argumentera för sin tolkning med och mot föräldrar.169
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6 Diskussion & Slutsats

Syftet med vår undersökning har varit att öka förståelse kring komplexiteten som
skolledning och lärare möter när en ny reform ska genomföras i skolan. Våra intervjuer
med skolledningen och lärarna fick oss att förstå att problemen med genomförandet av
reformen IUP bestod i att de upplevde att det saknades konkreta direktiv om reformens
syfte och mål. Vi har dragit slutsatsen, med hjälp av vårt resultat och den tidigare
forskningen vi tagit del av, att komplexiteten kring genomförandet av nya reformer
bottnar i skilda orsaker. Vi har endast valt att lyfta fram och fokusera vår diskussion
kring den orsak som vi tror mest påverkade genomförandet av reformen IUP, nämligen
tolkningsprocesserna av de olika aktörerna.

Decentraliseringen har medfört att det finns olika aktörer på transformeringsarenan som
ska transformera och tolka formuleringsreformer. Detta kan medföra svårigheter då
flera olika aktörer har rätten att tolka och transformera direktiven kring reformerna.
Tidigare forskning menar att det är lärarna och skolledarna som är huvudaktörer på
transformeringsarenan.170 Syftet med decentraliseringen var att få ner styrningen till
lokal nivå eftersom personalen i skolverksamheten har den professionella kompetensen
om hur skolan ska organiseras.171 Detta borde innebära att lärare och skolledare ska
inneha den första tolkningsrätten till nya reformer eftersom de betraktas som
huvudaktörer.

Vi påstår istället att det är kommunen som blivit huvudaktören på
transformeringsarenan. Denna aktör äger kanske den mest inflytelserika rollen i
transformeringen. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden i kommunen är de första
som mottar nya direktiv och ger sin transformerade tolkning om reformernas innebörd.
De ansvarar sedan för att direktiven når skolledarna.172 Vi tror dock att det inte enbart är
kommunens tolkningar som påverkar reformerna. Även kommunens ekonomi och
intresse kan ha en inverkan på hur reformerna levereras till skolledarna och slutligen hur
reformerna sedan genomförs på skolorna.  Vi anser därför att det nästintill blir omöjligt
för lärare och skolledare att vara huvudaktörer på transformeringsarenan då rollen som
huvudaktör egentligen ligger hos kommunen. Vi menar att en av orsakerna till
komplexiteten kring skolreformer är just att skolan inte är den första som tolkar
formuleringsarenans beslut. Skolledare tolkar istället kommunens transformering av
formuleringsbesluten. Vi påstår därför att skolledare ofta får en andrahandsversion av de
ursprungliga reformernas mål och syften.

Vår intervjuade skolledning upplevde kommunens direktiv om IUP som få och otydliga.
Att som skolledning försöka förankra något till personalgruppen som ledningen
uppfattat oklart medför problem. För det första blir skolledningen tvungen att göra en
tolkning av kommunens direktiv. Skolledningen gör alltså en andrahandstolkning av de
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direktiv som formuleringsarenan givit. Detta medför enligt oss ytterligare hinder i
genomförandet av skolreformer. Om inte skolledningen har fått klart för sig vilka syften
och mål en reform har blir det svårt för dem att förmå lärarna att tycka att reformen är
en kvalitetshöjning i deras arbete. Detta kan leda till att reformens egentliga visioner går
förlorade.173 En skolledning som har fått otydliga direktiv borde därmed bli en otydlig
ledningsgrupp för lärarna menar vi. Tidigare forskning påvisar att skolledarna är särskilt
viktiga i startfasen av genomförandet av nya reformer. De har det yttersta ansvaret i att
förankra den nya reformen hos lärarna för att kunna skapa legitimitet för de nya
riktlinjerna.174 Skolledarna spelar även en viktig roll i hela den pågående
reformprocessen både som uppmuntrare och som problemlösare då hinder uppstår.175

En skolledning som är otydlig borde få svårigheter att axla rollen som uppmuntrare och
problemlösare för sin personalgrupp.

I resultatet framkommer det att lärarna ansåg att direktiven om IUP från skolledningen
var otydliga vilket kan bero på att skolledningen fick oklara direktiv från kommunen.
Direktiven som lärarna fick ta emot av skolledningen resulterade i att syftet och målen
med IUP skulle ytterligare ges en tolkning. Lärarnas tolkning av direktiven innebar
alltså att de kom att göra en tredje tolkningen av formuleringsarenans direktiv. Lärarnas
tolkning var det som i sin tur realiserades i skolverksamheten.

I alla dessa tolkningsutrymmen bland olika aktörer som decentraliseringen har skapat,
hävdar vi att det ligger en stor risk i att formuleringsreformer har svårt att bli
genomförda i skolverksamheten på det sätt som ambitionen var från början. En reform
uppifrån formuleringsarenan som ska genomföras nere på realiseringsarenan har således
inte en helt enkel väg att passera om den ska förbli intakt. Reformerna ska passera
igenom de olika aktörernas tolkningar och risken finns att de egentliga visionerna om
reformen urholkas. Då de olika aktörerna har rätt till att göra tolkningar och
transformeringar av reformen är det självklart att den mänskliga faktorn påverkar hur
reformens utformning kommer att te sig på varje enskild realiseringsarena, vilket är ute i
klassrummen.

I våra intervjuer har det egentligen inte framkommit att respondenterna själva skulle ha
upplevt att komplexiteten kring reformen IUP bottnat i att direktiven tolkats av olika
aktörer innan de nådde skolan. De har endast kunnat ge uttryck för att problemen i
genomförandeprocessen har legat i att direktiven om IUP varit otydliga uppifrån
formuleringsarenan. Vi hävdar dock att denna otydlighet uppstår hos de olika aktörerna
i deras olika tolkningsprocesser.

Den tolkningsprocedur som reformer genomgår i vårt decentraliserade skolsystem gör
att vi blivit fundersamma kring vilken aktör som bär det egentliga huvudansvaret om en
reforms syfte och mål fallerar på realiseringsarenan. Är det staten, som ansvarar för
formuleringen av reformen? Är det kommunen som skolhuvudmän, som ansvarar för att
direktiven når skolorna? Är det skolledaren, som ska förankra direktiven hos lärarna?
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Eller är det lärarna som professionella pedagoger, som ska genomföra reformen i
skolverksamheten? Vi tror att ett rimligt svar om ansvarsfrågan, om den hade ställts
under intervjuerna, hade varit att aktörer ovanför den egna positionen utpekats som
ansvariga.

Vår arbetsprocess med undersökningen har medfört att vi kan dra slutsatsen att en av
orsakerna till komplexiteten kring genomförandet av nya reformer ligger i de olika
aktörernas tolkningsrätt. I lärarens yrkesprofession ansvarar denne för både
transformeringen och genomförandet av reformer. Vi påstår därför att lärarna även
borde delegeras ansvaret att ta del av den första versionen av nya skolreformer för att
visionerna som fanns från början inte ska gå förlorade.

7 Slutord

Det har varit mycket intressant att göra denna undersökning kring en reforms
genomförande då vi fått en ökad kunskap om vilka möjligheter vi som framtida lärare
har att påverka reformer. Lärarna har som huvudaktörer på transformeringsarenan
befogenheten att tolka och transformera reformen och göra den till sin ”egen” för att
sedan realisera den i skolverksamheten. Vår undersökning har framförallt medfört att vi
har förstått att nya reformer ofta kommer till lärarna i tredjehandsupplaga. Detta har
givit oss en lärdom om hur viktigt det är i vårt kommande yrke att söka reformernas
ursprungliga syften och mål. Visionen med reformen är oftast att förändra skolan till
någonting bättre. Vi kommer i vårt yrke att se det som en skyldighet att ta del av
reformens första utsaga. Med denna lärdom hoppas vi kunna möta nya reformer med en
positiv attityd redan från början.
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1

Bilaga 1

Grundfrågor

1. Hur upplevde du reformen med IUP när den först presenterades?

2. Hur genomförde skolan reformen?

3. Hur arbetar lärarna med IUP i praktiken?

4. Vad anser lärarna om reformen idag?
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