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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskaperna om några lärares 
uppfattningar om hur de arbetar med de individuella utvecklingsplanerna. 
Mina teoretiska utgångspunkter har varit Foucaults maktanalys (1998) och 
Permer & Permers (2002) makttekniksbegrepp. Utifrån ett maktperspektiv har 
jag synliggjort hur lärarna, utifrån vad de berättat, gör för att kontrollera och 
förmå eleverna att arbeta mot sina individuella mål.  
Min metod har varit kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare för att försöka 
förstå deras syn på sin egen undervisning och planering runt arbetet med IUP.  
Resultatet av min studie tyder på att flera av lärarna la sig på en för de flesta 
elever låg nivå vid målformuleringen i IUP.  
Enligt flera av lärarna formulerades målen så att eleverna skulle kunna nå dessa 
genom att följa med i den gemensamma undervisningen, elevernas mål 
anpassas till lärarnas undervisning och inte undervisningen till elevernas mål.  
Tre av lärarna lät eleverna använda ”planeringsböcker” där eleverna själva fick 
planera hur de skulle nå sina individuella mål och även utvärdera sitt arbete. 
Lärarna samlade regelbundet in ”planeringsböckerna” och kunde på så sätt 
övervaka varje elevs individuella arbete.            
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Kapitel 1 Bakgrund  
Den 1 januari 2006 trädde en ändring i grundskoleförordningen (7kap. 2 §) i 
kraft om att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.  Enligt denna 
ändring ska läraren minst en gång per termin ha ett utvecklingssamtal med elev 
och vårdnadshavare om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas. Läraren ska i samband med utvecklingssamtalet skriftligt 
sammanfatta, i en individuell utvecklingsplan, vilka insatser som behövs ”för 
att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för läroplanen och kursplanerna”.   

Skolverket har publicerat allmänna råd som behandlar syftet med de individ- 
uella utvecklingsplanerna, rekommendationer och även risker med dessa. De 
allmänna råden är tänkta att fungera som ett stöd för hur skolor kan arbeta, 
men bör enligt skolverket följas såvida skolan inte kan visa att man trots att 
man inte följer råden ändå uppfyller kraven i bestämmelserna. I de allmänna 
råden menar man bl.a. att den individuella utvecklingsplanen bör innehålla ett 
fåtal mål, både kortsiktiga och långsiktiga. Målen kan utgå från övergripande 
målområden i läroplanen som t.ex. kunskapsutveckling och socialutveckling. 
De allmänna råden rekommenderar också att man skriftligt dokumenterar och 
följer upp elevernas lärande.  
 
Dokumentationen kan t.ex. vara i form av portfolios, loggböcker, lärarnas egna 
anteckningar och elevers självvärderingar. Genom dokumentationen får elever- 
na en tydlig bild av sina framsteg, föräldrarna får information om elevens ut- 
veckling i förhållande till målen, och lärarna, skol- ledarna och arbetslaget får 
underlag för sin fortsatta planering.  
 

Syftet med IUP måste enligt Helena Moraeus (Myndigheten för skolutveckling) 
ses i förhållande till och tolkas utifrån läroplanens konstruktivistiska och 
kvalitativa kunskapssyn samt den senaste bedömningsforskningen.   
 
Enligt den senaste bedömningsforskningen menar man, enligt Moraues (a.a.) att 
det bör ske en förskjutning från att bedömningen främst används för att 
kontrollera vad eleverna har lärt sig till att bedömning används fortlöpande i 
ett pedagogiskt syfte för att främja elevernas lärande. Bedömningen ska inte 
heller vara något som läraren ensam ansvarar för, utan något som lärare och 
elev gör tillsammans. De ska också tillsammans planera hur de ska gå vidare i 
elevens lärprocess. 
 

Enligt den kunskapssyn som läroplanen och kursplanerna anger så ingår det 
enligt Moreaus (a.a.) bl.a. att eleverna ska skapa en medvetenhet om sitt eget 
lärande, att kunna reflektera över sitt eget arbete, att kunna värdera sin egen 
utveckling och kunna planera sitt eget fortsatta arbete. Att eleven lärt sig att 
reflektera över sitt eget lärande i förhållande till målen är enligt Moraeus en av 
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förutsättningarna för att utvecklingssamtalen ska bli utvecklande, dessa för- 
mågor bör därför övas upp tidigt.   

Kort kan IUP beskrivas som ett dokument som sammanfattar vad som ska 
göras för att eleven ska nå målen. Detta kan enligt Zetterström (2006) låta 
torftigt och som något som de flesta lärare gjort sedan flera år. Men hon menar 
att IUP är ett förtydligande, och kanske den länk som behövdes för att vi ska ta 
ytterligare ett steg i arbetet med att förverkliga våra styrdokument. 

”Vill man vara lite spetsig kan man säga att det är dags att genomföra läroplanen” 
(Zetterström, 2006, s.15) 

Syftet med IUP är bl.a. att tillvarata det enskilda barnets behov och att 
synliggöra varje barn. Elfström (2005) menar dock att bara se IUP som ett sätt 
att ge varje barn synlighet inte räcker. Hon menar att man då måste fråga sig 
vilket barn vi gör synligt (s.5). Det tankemönster vi har bestämmer enligt 
Hultman (2005) vad vi ser hos barnet.  

Det tankemönster som dominerar bland pedagoger idag är ett psykologiskt 
som inriktar oss på att försöka se vad som är typiskt för barnet och vad barnet 
inte klarar av. Samtidigt så har bedömningen av barn under det senaste 
decenniet blivit alltmer genomgripande.  Framförallt utvecklingssamtalet har 
blivit en del i denna bedömning där alltfler aspekter av varje barns utveckling 
synliggörs och utvärderas. Det som synliggörs under utvecklingssamtalet blir 
således vilka brister barnet har. Hultman (2005) ifrågasätter om det över- 
huvudtaget går att göra en utvecklingsplan utan att tala om brister.  

Att det är vanligt att förklaringar på elevens svårigheter söks hos individen tas 
också upp i skolverkets allmänna råd som hävdar att insatserna därför ofta blir 
individinriktade. Man menar där att det är viktigt att stödinsatserna utgår från 
en kartläggning och analys av hela elevens situation då svårigheterna kan bero 
på eller förstärkas av flera olika faktorer som t.ex. arbetssätt, inlärningstakt och 
relationer i och utanför skolan (s.15).  

Med ett utvecklingspsykologiskt tankemönster och IUP som verktyg 
medvetandegörs barnet om sina brister och får själv vara med om att göra upp 
en plan för hur han/hon ska korrigera dessa.  

Just dessa två faktorer, kunskapen om normen och om individen, menar 
Foucault är förutsättningarna för disciplinär makt. Denna makt riktar sig mot 
människors självreglering. Genom utbildning ska individerna både vilja och 
välja det rätta. Makten är inte öppet förtryckande och utövas inte uppifrån. 
Istället styrs individerna av en makt som utgår från dem själva där välfärd, 
hälsa, utbildning och trygghet är målet.  

Enligt Stensmo kan disciplin i klassrummet endera upprätthållas med yttre 
medel (belöningar och sanktioner) eller inre medel (elevernas införlivade 
självkontroll).  Skolan liksom resten av samhällets institutioner har ”utvecklats” 
från att vara öppet auktoritär till att fostra människor som ska vilja och välja det 
rätta. Det är den införlivade självkontrollen, och inte hotet om sanktioner som 
ska få oss att välja det rätta.  Att läraren har blivit mindre auktoritär innebär 
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dock enligt Permer & Permer (2002) inte nödvändigtvis en ökad demokratise- 
ring.  

Läraren styr eleverna mot att utveckla andra förmågor än tidigare, men att styra 
innebär fortfarande att utöva makt. Permer & Permer (2002) menar att vad vi 
som lärare uppfattar som eftersträvansvärda förmågor för barnen beror på 
vilka ”sanningar” som för tillfället dominerar. Idag är de det ansvarstagande, 
självständiga och delaktiga barnet som är det eftersträvansvärda.  

Enligt Permer & Permer (2002) försöker lärare därmed att engagera eleverna i 
den självstyrning och det ansvarstagande som samhället efterlyser.  Genom den 
individuella utvecklingsplanen görs eleven ansvarig för att korrigera sina 
brister som synliggörs under utvecklingssamtalet.   

Elfström (2005) menar att genom att barnet får vara med och göra upp planer 
för sin egen utveckling tränas det i ”att styra/skapa sig själv till att bli en 
ständigt motiverad elev, som strävar mot det rätta, att vara en självständig och 
flexibel människa som är ansvarig för sitt eget liv” (s. 116).   

IUP blir då inte bara ett verktyg för ökad måluppfyllelse utan också ett verktyg för att 
producera det barn som samhället efterlyser. Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskaperna om några lärares uppfattningar 
om hur de arbetar med den individuella utvecklingsplanen.  Utifrån deras 
uppfattningar vill jag med hjälp av ett maktperspektiv förstå hur lärarna förmår 
sina elever att arbeta mot sina mål i IUP med hjälp av olika makttekniker. Makt 
förstår jag utifrån Foucaults definition där makt inte är något som någon äger 
utan något som utövas i alla relationer för att begränsa någon annans 
handlingsutrymme.  

Frågeställningar 

Mina frågeställningar i denna studie handlar om hur några lärare uppfattar sitt 
arbete med de individuella utvecklingsplanerna. Jag kan pga. mitt val av 
intervju som metod inte besvara hur lärarna arbetar, utan endast försöka förstå 
hur de själva uppfattar att de arbetar. De frågor jag försöker att besvara utifrån 
lärarnas uppfattningar är: 

Vilka undervisningsformer säger sig lärarna använda i arbetet med IUP?  

Hur gör lärarna för att synliggöra varje elevs utveckling mot de individuella 
målen?  

Hur förmår lärarna sina elever att ta ansvar för att utvecklas mot sina mål?  

Dessa frågor ska jag försöka besvara utifrån fyra intervjuer med fyra olika 
lärare.  
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Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter   
För att hitta relevant litteratur för detta arbete har jag använt sökfunktionen i 
LIBRIS och den digitala bibliotekskatalogen på Lärarhögskolan i Stockholm. Då 
jag sökte litteratur och artiklar sökte jag på ord och begrepp som (till exempel) 
”makt”, Foucault, eget arbete, undervisningsformer och individuella utveck- 
lingsplaner.  

Min frågeställning handlar om hur några lärare uppfattar att de förmår sina elever att ta 
ansvar för och arbeta mot sina mål i IUP. Att förmå någon annan människa att göra 
något innebär att påverka någons handlingar, och i detta tyckte jag mig se en tydlig 
maktaspekt. För att förstå denna maktaspekt valde jag att fördjupa mig i Foucaults 
maktanalys då det ligger en maktaspekt i all undervisning, och enligt Foucaults analys 
även i allt socialt samspel. Då Foucault utvecklat sina tankar i flera böcker så har jag 
även använt mig av Hultmans (2005), Hörnqvists (1996) och Permer & Permers (2006) 
tolkningar av Foucault för att få en större förståelse av denna maktanalys.   
 
För att få analysverktyg för att analysera lärarnas maktutövande har jag använt mig av 
Permer & Permer som skapat begrepp för makttekniker utifrån Foucaults maktanalys.   
För att förstå de tankemönster som ligger bakom den individuella utveck- 
lingsplanen och hur den realiseras så har jag använt mig av Hultman (2005), 
Dahlberg (2003) och Elfström (2005) som utifrån ett postmodernt perspektiv 
visar hur vi påverkas av utvecklingspsykologiska tankemönster.  

För att bättre förstå undervisningsformen Eget arbete som flera lärare i studien 
sa sig använda så har jag använt Österlinds (2005 red.) som belyser 
undervisningsformen utifrån flera perspektiv.      

Foucaults maktanalys 
Makt är enligt Foucault (1998) inte något som någon äger utan något som 
utövas eller praktiseras. Makt är en relation mellan människor och utövas 
överallt där människor möts. Det är inte en individs eller en socialgrupps 
privilegium, det är inte heller en egenskap eller en resurs. (Hörnqvist, 1996) 
Makt är ett styrkeförhållande där den ena parten gör vad den kan för att 
påverka den andres handlingsutrymme. Makt behöver enligt denna definition 
inte vara förtryckande utan kan vara att locka, egga eller förföra. (Permer & 
Permer, 2006) Makt är att begränsa någons handlingsutrymme och denna makt 
utövas i alla relationer.  Det är utifrån denna definition som jag analyserat den 
makt som utövas över eleverna för att förmå dem att arbeta mot sina mål i IUP.  

Den disciplinära makten normaliserar genom att utveckla mätningar och skapa 
normer – för att sedan forma individerna i enlighet med de fastställda 
normerna. Maktutövningen utövas inte under ett direkt tvång utan genom att 
styra eller leda subjektet mot ett önskat mål. Disciplinär makt uppnår ofta sitt 
mål genom att individen internaliserar normerna och därmed styr sig själv. 
(Dahlberg, Moss, Pence. 2003) 

 4



Enligt Foucault (1998) är makten traditionellt den som syns och hämtar sin 
styrka i det sätt den åskådliggörs. De som utsätts för makten förblir i skuggan. 
Den disciplinära makten däremot gör sig osynlig och istället tvingar den de 
maktutsatta att vara synliga.  

”I det disciplinära samhället är det undersåtarna som skall synas. Den belysning de utsätts för 
befäster det grepp makten har om dem.” (Foucault, 1998, s.219) 

De normaliserande belöningarna och bestraffningarna ”inrutar ett område som 
lagarna lämnar öppet” (Foucault, 1998, s.208) Lagen bestraffar överträdelser 
medan de normaliserande maktteknikerna bestraffar avvikelser. Alla 
handlingar är möjliga att bestraffa och belöna för att förändra beteenden.  
 
Gemensamt för de handlingar som bestraffas är att de överträder det tillåtnas 
gräns. Med ”straff” menar Foucault allt som kan göra barnet medvetet om vilka 
fel det begått. Straffet är dock inte ett självändamål utan syftet är att straffet ska 
vara uppfostrande. Foucault menar att det finns en straffmekanism inom alla 
disciplinära system.(Foucault, 1998). 
 

Foucault menar enligt Hultman (2005) att den disciplinära makten är osynlig 
och riktar sig mot människors självreglering. Genom utbildning ska individerna 
både vilja och välja det rätta. Makten är inte öppet förtryckande och utövas inte 
uppifrån. Istället styrs individerna av en makt som utgår från dem själva där 
välfärd, hälsa, utbildning och trygghet är målet.  

Maktutövningen utövas genom vägledning, stöd, styrning och tålamod. En 
förutsättning för de ”välvilliga” styrningsformerna är kunskap om vad som är 
friskt och sjukt, normalt och avvikande. Det förutsätter också kunskap om dem 
som ska vägledas för att se hur de avviker från normen. (Hultman 2005)   

Permer & Permer (2002) menar att vad vi som lärare uppfattar som 
eftersträvansvärda förmågor för barnen beror på vilka ”sanningar” som för 
tillfället dominerar. Idag är de det ansvarstagande, självständiga och delaktiga 
barnet som är det eftersträvansvärda. Lärare försöker därmed att engagera 
eleverna i den självstyrning och det ansvarstagande som samhället efterlyser.  

Att läraren har blivit mindre auktoritär innebär dock inte nödvändigtvis en 
ökad demokratisering. Läraren styr eleverna mot att utveckla andra förmågor 
än tidigare, men att styra innebär fortfarande att utöva makt.  Permer & Permer 
har utifrån Foucaults maktanalys skapat begrepp för olika makttekniker och 
visar hur dessa tekniker används i klassrummet för att disciplinera eleverna 
mot rådande normer.  Maktens tekniker används som redskap för att skapa 
samarbetsvilliga, självständiga och ansvarstagande individer.  

För det första används tekniker för att synliggöra individerna och öka 
kunskaperna om dessa.  

För det andra använder sig makten av tekniker för att särskilja individerna och 
dela upp dem utifrån föreställningar om det normala beteendet. En lärare kan 
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utifrån fastställda normer utesluta och innesluta elever genom att använda 
tekniker som t.ex. jämför, åtskiljer eller grupperar eleverna.  

Jag har valt att använda mig av Permer & Permer (2002) makttekniksbegrepp 
för min analys av hur lärare förmår eleverna att arbeta mot sina mål i IUP.   

Maktens tekniker kategoriseras av Permer & Permer som synliggörandetekniker, 
särskiljandetekniker och självtekniker.  

Synliggörande tekniker 
Övervakning kan definieras som att ”noga observera, att bevaka, hota att 
bevaka, respektive att undvika att bli observerad” (Permer & Permer, 2002, s. 
153).  Lärare ägnar sig åt en mer eller mindre konstant övervakning av eleverna. 
Övervakningen kan vara i form av en fråga t.ex. vad gör du? Den kan också ske 
väldigt diskret under tystnad. Övervakningen kan också ske genom att någon 
får redovisa vad de gjort. Elever övervakar hur långt de andra eleverna har 
hunnit osv.  

Invitation är en maktteknik som skapar välbefinnande. Eleverna ska då bli 
mindre motståndsbenägna och mer villiga att avslöja ”sanningarna” om sig 
själva. Invitation kan innebära att individernas frihetsrum ökar samtidigt som 
någon får stå tillbaka, offra sig.  Invitation som maktteknik innefattar att ”locka, 
egga eller sporra, att skämta, att erbjuda hjälp, att offra sig och att bekymra sig 
om livet som helhet, att skapa välbefinnande och att få individer att avslöja 
´sanningar´ om sig själva”. (s.155)  

Distribution innebär att sprida ut eleverna. Det kan innebära att eleverna får 
sprida ut sig i flera rum, det kan också innebära en disciplinär åtgärd att flytta 
en störande elev till en annan plats. Till kategorin distribution räknas även 
rangordning som också är ett sätt att fördela eleverna t.ex. utifrån ålder, 
arbetsresultat, uppförande eller betyg. ”Distribution innefattar således att 
fördela individer rumsligt samt att sprida ut dem över ett spektrum av 
positioner, att rangordna dem.” (sid.156) 

Klassificering handlar om att differentiera grupper eller individer från varandra 
t.ex. om en lärare säger till sina elever ”att bland er som läser allmän kurs så 
finns det flera som har läs- och skrivsvårigheter”. Läraren har då klassificerat 
gruppen som ni som läser allmän kurs. Läraren har också klassificerat några 
inom denna grupp som en grupp med läs- och skrivsvårigheter. ”Klassificering 
handlar således om att skilja grupper eller individer från varandra, att skapa 
kategorier och att systematisera kunskap.” (sid.158)  

Särskiljande tekniker 

Särskiljande tekniker används för att markera vad som är rätt och fel för att 
homogenisera gruppen. 

Individualisering innebär att enskilda individer markeras som individer i 
förhållande till gruppen. Detta kan ske med ett disciplinärt syfte där en elev 
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namnges och tillrättavisas. Eleven betraktas då som den som gjort fel och resten 
av gruppen kan då betrakta sig som de som inte handlat fel. Individualisering 
kan också användas för att skapa välbefinnande hos enskilda elever genom att 
de lyfts fram för att de gjort något bra. Resten av gruppen kan då jämföra sig 
med den/de och klassificera sig som duktiga eller mindre duktiga. 

Totalisering innebär att framhäva hela gruppen, ett kollektiv konstrueras t.ex. 
när läraren ber samtliga i klassen att göra samma sak och benämner klassen 
som ni. Totalisering kan liksom individualisering användas för att skapa 
välbefinnande t.ex. genom beröm, men kan även användas i disciplinärt syfte 
t.ex. ryck upp er lite! 

Normaliserande bedömningar innebär att ”definiera det normala, att ställa upp en 
norm, att åberopa en norm och att följa en norm” (s.162). Att formulera, 
kommunicera och upprätthålla normer är enligt Permer & Permer en 
fundamental del av undervisningen. Läraren kommunicerar till eleverna vart 
de bör befinna sig och tanken är då att åstadkomma en strävan hos elever som 
inte når upp till denna norm. Läraren kanske inte tycker att en elevs åsikter är 
acceptabla utifrån lärarens norm och försöker då att påverka eleven att 
omvärdera sina åsikter.  

Exklusion framhäver det som är avvikande. Detta sker ofta genom att det 
avvikande ges namn i samband med att en norm etableras. Exklusion kan 
beskrivas ”som normalitetens motsatta sida, vilket innebär att det är det 
avvikande som definieras och gränser som markerar skillnad som klargörs.” 
(Permer & Permer, 2002, s.164) 

Reglering innebär ”att kontrollera via regler, att anpassa till uppställda krav, att 
anpassa till uppställda krav och att åberopa regler som inkluderar sanktioner i 
form av hot om bestraffning respektive bestraffning.” (s.165) Exempel på 
reglering kan vara en lärare som tillrättavisar en elev som pratar utan att räcka 
upp handen. Eller en lärare som säger att han/hon fortsättningsvis kommer att 
låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat.  Reglering som 
maktteknik formas när en regel hävdas. 

Självtekniker 

Självtekniker bygger på att eleverna ska bedöma sig själva och åtgärda 
eventuella brister. 

Carl (L): Var det nån annan som var borta igår? Elev: Ja. Läraren: Men då tar  
du reda på det av grannen där. (Permer & Permer, 2002, s.165) 

Läraren kan ge eleverna en åsikt som ger eleverna en bedömningsaspekt om de 
ska beakta den. Läraren kan också låta bli att ge en efterfrågad åsikt och då 
handlar det om ”tvång till frihet”. I båda fallen handlar det om självstyrning. 
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Den som i sin självbedömning jämför sig med andra och kommer fram till att  
han/hon behöver förbättra sig har börjat en normalisering av sig själv, dvs. ”ett 
arbete på sig själv som moraliskt subjekt och en som tar ansvar”. (Permer & 
Permer, 2002, s.166)  

Självteknikerna innefattar således att öka kunskaperna om sig själv genom att undersöka sig 
själv, att reflektera över sig själv, att bedöma sig själv och att kontrollera sig själv. Dessutom 
innefattar självteknikerna att arbeta på sig själv för att bli ett moraliskt subjekt, dvs. att dra 
moraliska slutsatser av undersökningen och bedömningen av sig själv och slutligen välja att 
bete sig ansvarigt. (Permer & Permer, 2002, s.167)   

Utvecklingssamtalen – ett led i en mer omfattande bedömning 
Nordin-Hultman menar i sin avhandling, ”Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande” (2005), att bedömningen av barn under det senaste decenniet 
har blivit alltmer genomgripande.  Framförallt utvecklingssamtalet har blivit en 
del i denna bedömning där alltfler aspekter av varje barns utveckling 
synliggörs, det som förut sågs som barnets karaktär eller personlighet, som 
kreativitet, empati, självständighet, självförtroende, blyghet, ansvar och 
initiativförmåga, utvärderas.  
 
Att alltfler områden bedöms ökar riskerna för att barnet avviker från normen 
och stämplas som avvikare. Detta kan ses som en del av den ökade 
diagnostiseringen av barn. Barnet får från tidig ålder rikta en granskande blick 
mot sig själv och tala om sig själv i starka och svaga sidor, eller som någon som 
hela tiden kan bli ännu bättre på något än vad han/hon är.    
 

Nordin-Hultman (2005) menar att det finns ett antal dominerande mönster för 
hur vi tänker om barn i förskolan/skolan. Ett sådant mönster är att söka 
förklaringar på barnets beteenden i psykologiska, sociala och biologiska 
bakgrundsfaktorer. Ett annat mönster är att finna det ”typiska” eller 
karaktäristiska för varje barn för att definiera det med en enhetlig och 
sammanhängande identitet. Det tredje mönstret är att identifiera de situationer 
som barnet inte verkar klara av.  

De situationer som barnet fungerar bra i ses som neutrala och är inget som vi 
inriktar vår uppmärksamhet på. Istället använder vi ”felsöknings- strategier” 
och tittar på barnet utifrån vilka brister det har och vilka ofyllda behov som 
finns.  

Därmed kommer detta tankemönster både att påverka barnets föräldrars och 
barnets egen syn på sig själv och barnets subjektskapande. Det är barnet som 
observeras och det är barnet som ska förändras. Detta leder till att pedagogiken 
blir jämförelsevis osynliggjord.  
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Den psykologiska meningsbärande diskursen tycks således skapa tankemönster som 
individualiserar processer och problem i den pedagogiska praktiken och förlägger dem till 
barnen. Den tycks göra det svårt att se barnen som inbegripna i ett samspel med ett pedagogiskt 
sammanhang. (Nordin‐Hultman, 2005, s.22) 

Elfström (2005) tolkar dessa tankemönster som centrala också i arbetet med IUP 
och menar att utvecklingspsykologins dominerande roll förstärks i arbetet med 
de individuella utvecklingsplanerna. (s.95) Det som synliggörs under utveck- 
lingssamtalet blir således vilka brister barnet har. Hultman (2005) ifrågasätter 
om det överhuvudtaget går att göra en utvecklingsplan utan att tala om brister. 

Nordin-Hultman (2005) menar att det i vår tid inte går att förstå den individsyn 
som teorier om barns lärande, utveckling och socialisation vilar på, utan  
utvecklingsbegreppet.  
 
Att se på människor i termer av utveckling växte fram som en av de viktigaste 
principerna inom den västerländska modernitetens tankevärld. Idag är 
utvecklingstänkandet så förankrat att vi knappt kan reflektera över det.  
 
Begreppet ”utveckling” innebär att utveckling sker från något primitivt till 
något mer avancerat och bättre. Utvecklingen sker framåt uppåt likt en trappa 
eller en kurva.  
 
Nordin-Hultman refererar till Nicholas Rose som menar att psykologins 
utvecklingsbegrepp skapar ”genomsnittsbarnet” mot vilket varje barn i 
förskolor och skolor bedöms. De beteenden som ligger långt ifrån genom- 
snittsvärdet –normen – utgör avvikande beteenden. Nordin-Hultman menar  
att utvecklingsbegreppet är beroende av normalitet och avvikelser (s.162).  
 
Utvecklingsbegreppet är enligt Nordin-Hultman den mest kraftfulla 
normaliserande visionen vi har då barnen hela tiden jämförs med ett tänkt 
normalförlopp, hur barnet bör vara och hur det avviker från normen. Det 
barnet säger, förstås inte som ett menings- skapande och samspel, utan istället i 
relation till var de befinner sig i de abstrakta bakomliggande utvecklingsför- 
loppen (s.164).  
 

Ett annat centralt antagande i utvecklingsbegreppet är att utveckling sker enligt 
ett naturgivet regelbundet mönster. Utvecklingen sker i sekvenser i en 
förutbestämd ordning. De olika stadieteorierna t.ex. Piagets bygger på iden om 
en universell utvecklingsgång där varje stadium förutsätter och bygger på det 
föregående.    

Enligt Dahlberg mfl. (2003) har utvecklingspsykologin förenklats och 
omvandlats till pedagogiska teorier och på så vis blivit produktiv i mass- 
utbildningens tjänst. Dessa teorier har gett oss synen på det normala barnet   
och den normala utvecklingen genom naturenliga stadier oberoende av kön, 
kultur och klass.  Men enligt Dahlberg mfl. (2003) så har teorier som används 
för att beskriva barns utveckling en tendens att börja fungera som om de vore 
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”sanna” beskrivningar av verkligheten, istället för socialt konstruerade åter- 
givningar av en komplex verklighet. Dahlberg menar att teorierna om barns 
utveckling blir till en abstrakt karta som läggs över territoriet, dvs. ‘barns ut- 
veckling och uppfostran’ och allt vi vet är i hur hög grad barnet överensstäm- 
mer med normerna som är inritade på kartan.  

Dessa abstrakta kartor får oss att inte se det som verkligen äger rum i barnets 
liv eftersom verkligheten är mer komplex än kartorna vi ritar, de beskrivningar 
vi gör och de kategorier vi använder. Dessutom blir barnet lätt ett objekt för 
normalisering via den barncentrerade pedagogik, som har vuxit fram ur ut- 
vecklingspsykologin med dess värderingar av utveckling.  

Eget arbete som undervisningsform 
Eva Österlind beskriver i sin bok ”Eget arbete en kameleont i klassrummet” (2005 
red.) vad undervisningsformen Eget arbete innebär och ger tillsammans med 
flera författare olika perspektiv på detta arbetssätt. Då Eget arbete innebär ett 
arbetssätt för ökad individualisering och då några av lärarna i min studie säger 
sig använda detta arbetssätt så är det relevant för min studie att beskriva vad 
undervisningsformen innebär.  
 
Österlind menar att eget arbete vanligtvis innebär att elever arbetar individuellt 
med olika ämnen under ett arbetspass. Uppgifterna som eleverna får välja på är 
möjliga att påbörja, genomföra och utvärdera på egen hand. Vanligtvis arbetar alla 
elever individuellt. Elevernas möjlighet att påverka undervisningen handlar 
oftast om vilken ordning de vill göra uppgifterna.  
 
Kännetecknande för undervisningsformen är att den innebär någon form av 
individualisering. Men det finns ingen enhetlig tillämpning av arbetsformen 
hos olika lärare utan den förekommer i stora variationer. Såväl syfte, upp-  
läggning -och genomförande skiljer sig åt hos olika lärare.  
 
Även omfattningen av tillämpningen skiljer sig åt. Syftet kan vara en 
organisatorisk lösning på praktiska problem för att alla ska kunna arbeta på   
sin nivå i sin egen takt. Syftet kan också vara att öka elevernas motivation och 
stimulera deras förmåga att ta ansvar genom att låta eleverna arbeta med det 
som intresserar dem och i vissa avseenden ge dem större inflytande. Upp- 
läggningen med en planeringsbok, loggbok eller liknande där eleverna plan- 
erar och dokumenterar, ger läraren en överblick över deras arbete.  
 
Eget arbete innebär en delvis förändrad lärar- och elevroll och därmed andra 
former av disciplinering. Arbetsformen i sig fungerar styrande och läraren får 
rollen av en handledare som hjälper eleverna med deras planering och följer 
upp deras resultat.  
 
Österlind menar vidare att Eget arbete som organisationsform har införts i 
samband med två yttre förändringar: återgången till åldersblandade klasser och 
införandet av datorer i undervisningen. 
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Ingrid Carlgren har skrivit ett kapitel i Österlind (2005 red.) där hon refererar 
och analyserar sitt resultat från en utvärdering av den åldersblandade 
undervisningen på Åsenskolan i Filipstad som hon gjorde 1987. Utvärderingen 
heter Utvärdering av Åsenskolan I. Beskrivning av intentioner och verksamhet. Det 
som är intressant i detta kapitel utifrån min frågeställning är den analys 
Carlgren gör av den disciplinering och normalitet som är ett resultat av denna 
arbetsform. 
 
Carlgren menar att eleverna genom Eget arbete vänjer sig vid att först planera 
och sedan följa sin planering. Detta menar hon menar att man kan se som en ny 
form av styrning och reglering av elevernas beteende. Tidigare beordrade 
läraren eleverna vad de skulle göra men med de nya arbetsformerna beordrar 
eleverna sig själva. Styrningen blir därmed mer indirekt. Carlgren liknar den 
övervakning som planeringsboken innebär vid Foucaults beskrivning av 
Panopticon (övervakningstorn). Genom planeringsboken övervakar eleven sig 
själv, dock med ständiga observationer av läraren.  

Eget arbete kan ses som uttryck för ett ´regimskifte´ (Jfr. Foucault 1977) och som ytterligare ett 
led i förflyttningen från yttre till inre styrning/reglering av människors handlingar. Elever som 
inte kan planera uppfattas ha svårigheter. Att kunna planera (och följa sin planering) ingår i 
den nya normaliteten. (Carlgren, 2005; Österlind 2005, s.33) 

Att kunna planera och följa sin planering har blivit en del av den nya 
normaliteten och de barn som inte klarar av detta uppfattas ha svårigheter.  
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Kapitel 3 Metod 
Studien är genomförd med en kvalitativ ansats, vilket betyder att det är de 
intervjuades uppfattningar som jag försöker att förstå.  

Min ansats tangerar också ett etnografiskt betraktelsesätt då jag försöker förstå vilken 
betydelse samspelet mellan lärare och elever har, och vilka händelser och skeenden som 
arbetet med IUP startar. Jag försöker att förstå dessa processer utifrån ett 
maktperspektiv. Studien är också teoriprövande då jag utgått från befintliga 
beskrivningskategorier i min analys.   

 
Urval   
Jag ville intervjua lärare som arbetade i årskurs 3-6 och som hade erfarenhet av att 
skriva individuella utvecklingsplaner. Då jag endast skulle hinna göra ett fåtal intervjuer 
(pga. den korta tid en uppsats på c-nivå innebär) så ville jag inte försöka mig på att 
jämföra hur lärare från olika kommuner tänker runt arbetet med IUP. Därför valde jag 
att bara intervjua lärare från en kommun.  

Skolorna jag kontaktade valde jag ur en översikt över skolor i en kommun norr 
om Stockholm som jag hittade på den kommunens hemsida. Jag ville inte heller 
försöka göra någon jämförelse över hur antal år i yrket skulle påverka lärarnas 
arbetssätt då mitt empiriska underlag skulle bli för litet för att dra några sådana 
slutsatser.  

Uppläggning och genomförande 

För att få svar på min frågeställning, om hur lärare arbetar för att förmå sina 
elever att nå sina mål i de individuella utvecklingsplanerna, valde jag att göra 
enskilda intervjuer med fyra lärare. Min intention var att göra halvstruktu- 
rerade kvalitativa intervjuer så som Kvale (1997) beskriver: 

Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till 
frågor. (s.32) 

Jag formulerade några övergripande frågor till en intervjuguide. Men efter varje 
intervju kom jag på nya frågor som jag borde ha ställt, eller frågor som jag 
ställde som inte uppfattades som jag tänkt.  
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Jag skrev därför till nya frågor och ändrade på befintliga frågor efter varje 
intervju för att få veta ännu mer vid nästa intervju. Varje intervju blev därmed 
mer strukturerad än föregående. Jag märkte också att jag blev duktigare på att 
ställa följdfrågor för varje intervju jag genomförde.   

Från början var min tanke att göra en gruppintervju med några lärare från en 
skola. Jag tänkte att en gruppintervju skulle göra att frågorna diskuterades mer 
på djupet om det var flera lärare som kunde bygga vidare på de andra lärarnas 
resonemang.  

Jag mejlade fem skolor om det fanns några lärare på deras skola som ville ställa 
upp på en gruppintervju om IUP. Jag skickade också med några övergripande 
frågor för intervjun så att de skulle kunna förbereda sig och att de inte skulle 
känna att jag var ute efter att ”avslöja” någon. Av de fem skolorna var det ingen 
som tackade ja. De svarade antingen att de inte kunde medverka eller att de 
inte fanns flera lärare som hade tid samtidigt.  

Jag beslutade mig då för att göra enskilda intervjuer med lärare och mejlade 
rektorerna på åtta skolor med en intervjuförfrågan där jag sökte lärare för 
enskilda intervjuer. Lärarna fick själva välja den tid och plats som passade dem. 
För att de skulle kunna förbereda sig skickade jag även övergripande frågor för 
intervjuerna. Jag fick svar från tre rektorerna på tre skolor som meddelade att 
det hade lärare som var intresserade.  

En av skolorna hade två lärare som var villiga att ställa upp. Jag kunde därmed 
genomföra fyra intervjuer. Av de åtta skolorna svarade två skolor att de inte 
hade några frivilliga lärare då de var väldigt upptagna innan jullovet. Två 
skolor svarade inte alls trots att jag skickade nya intervjuförfrågningar till dem.  

Materialbearbetning 

Jag spelade in de fyra intervjuerna på mp3 spelare och transkriberade sedan 
intervjuerna på dator. Jag utgick från två övergripande frågor och ställde 
följdfrågor under intervjuerna för att bättre förstå lärarnas uppfattning. Då 
frågorna var öppet ställda så varierade lärarnas svar och därmed mina 
följdfrågor. Jag har valt att endast redovisa svaren på de övergripande frågorna 
och inte vilka följdfrågor jag ställt. Vissa saker som lärare berättade som var 
nog så intressanta men som ligger utanför min frågeställning redovisas inte.  

När jag genomförde intervjuerna hade jag inte valt vilka teoretiska 
utgångspunkter jag skulle använda. Intervjufrågorna är därför inte formulerade 
utifrån ett maktperspektiv. Men i efterhand tyckte jag mig se en tydlig 
maktaspekt vilket jag visar i min analys av resultaten och i min slutdiskussion.  

De övergripande frågorna jag ställde under intervjuerna var hur lärarna tänker 
runt målformuleringen i IUP. Och hur lärarna arbetar för att eleverna ska nå 
dessa mål.  
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Tillförlitlighetsfrågor 

Vid intervjuerna visste jag inte vilket teoretiskt perspektiv jag skulle använda 
mig av för att analysera informanternas svar. Då jag inte valt perspektiv blev 
intervjuerna väldigt övergripande trots min ambition att göra kvalitativa 
intervjuer. Jag saknade också förkunskaper om de undervisningsmetoder som 
lärarna i intervjuerna beskrev. Detta sammantaget med att jag inte hade så 
mycket erfarenhet av att använda intervjuer som forskningsmetod gjorde att jag 
ibland inte ställde de följdfrågor som jag i efterhand insett att jag borde ha ställt 
för att få lärarna att förtydliga sina svar. Intervjuerna har delvis varit svåra att 
analysera eftersom de varit otydliga, ibland motsägelsefulla. Jag har ibland fått 
tolka informanternas svar, vilket ger upphov till felkällor.   

Eftersom min frågeställning utgått från ett maktperspektiv, enligt Foucaults 
maktanalys, så innebar mitt val av att endast använda intervju som metod vissa 
problem. Enligt Foucault är makt ingenting som någon äger utan något som 
äger rum i allt socialt samspel (1998). Det hade därför varit värdefullt att även 
göra observationer för att kunna se hur olika makttekniker yttrar sig i det 
sociala samspelet i klassrummen vid arbetet med IUP.  

Jag anser dock att intervjun som metod var nödvändig för att förstå vilka 
undervisningsformer som lärarna använder sig av och vilka makttekniker som 
undervisnings- formerna innebär. Lärarna redogjorde också för olika 
situationer som upp-    stått och uppstår i klassrummen runt arbetet med IUP.  

Då jag inte varit ute efter att göra några generaliseringar över hur lärare arbetar 
med IUP så anser jag inte att det har någon betydelse att jag bara intervjuat fyra 
informanter. Informanterna upplystes både innan de tackade ja till att ingå i 
studien och i inledningen av intervjuerna om att de skulle vara anonyma i 
examensarbetet så jag ser ingen anledning till att de skulle ljuga i intervjuerna. 
Trots detta så svarade informanterna ibland motsägelsefullt vilket enligt Kvale 
(1997) ibland händer under en forskningsintervju då frågorna i intervjun kan få 
informanten på andra tankar och förändra hennes uppfattning.   

Då jag försökte göra intervjuerna kvalitativa så utgick jag inte från något strikt 
frågeformulär utan från ett övergripande tema. Detta gjorde att informanterna 
fick ungefär samma övergripande frågor men de var formulerade på olika sätt 
och i olika ordning. Kvale (1997) menar att frågornas formulering och ordning 
kan inverka på svaret. Då syftet i min intervjustudie inte varit att jämföra 
informanternas svar för att göra generaliseringar så anser jag inte att det haft 
någon betydelse att informanterna fått olika frågor eller samma frågor 
formulerade på olika sätt och i olika ordning.    

I flera av mina intervjuer beskrev lärarna till en början hur strukturerat de 
arbetade med barnens mål i de individuella utvecklingsplanerna. Längre in i 
intervjuerna beskrev de hur de ville bli mer strukturerade och delade med sig 
av de svårigheter som de faktiskt upplevde. Jag tolkade detta som att lärarna 
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till en början intog en förvarsposition och inte ville visa upp sina egna brister. 
Att intervjusituationen kan framkalla försvarssituationer tar också Kvale (1997) 
upp som menar att intervjusituationen kan vara präglad av positiva känslor för 
båda parter. Men den kan också vara ångestskapande och framkalla 
försvarssituationer såväl hos den intervjuade som hos intervjuaren (s.39).    

Två av de fyra lärare som ställde upp på att bli intervjuade, var IUP ansvariga 
på sina skolor. Dessa två lärare hade reflekterat mer över IUP än de andra två 
lärarna. Utifrån min undersökningsfråga skapar detta inga problem men det 
går inte att göra generaliseringar att ”vanliga” lärare skulle ha reflekterat lika 
mycket över IUP som dessa lärare.  

Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun som metod i min studie, vilket 
är en forskningsmetod som har kritiserats för att inte vara vetenskaplig. 
Resultaten har jag analyserat utifrån en maktanalys som många haft synpunkter 
på att vara motsägelsefull. Jag försöker därför inte påstå att jag presenterar 
några ”sanningar” utan håller med Permer & Permer (2002) som skriver ”Att i 
denna vår relativistiska tid presentera argument med tyngd utan att för den 
skull plädera för ´sanning´ är en möjlig väg att övertyga det vetenskapliga 
samfundet om arbetets självständighet och relevans.” (s.93)   

Etiska aspekter  

Det tidigare Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 
utvecklade ett dokument som även det tidigare Socialvetenskapliga forsk- 
ningsrådet använde som underlag för etiska bedömningar. Jag har utifrån    
detta underlag bedömt hur mina etiska överväganden stämt överens med de 
forskningsetiska krav som underlaget ställer på individskydd. Individskydds- 
kravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande- kravet. 
(http://www.codex.uu.se/) 

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om forskningens syfte. 
Detta krav uppfyllde jag i min intervjustudie då jag både formulerade syftet i 
intervjuförfrågan och i inledningen av intervjuerna. Deltagarna fick också del 
av övergripande frågor för intervjun i intervjuförfrågan.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Detta krav uppfyllde jag då lärarna frivilligt ställde upp på att bli 
intervjuade genom att de tackade ja på min intervjuförfrågan. Då 
intervjuförfrågan skickades till rektorerna på skolorna så hade jag även 
samtycke från dem att intervjua deras lärare. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras säkert. 
Kravet på säkert förvarande av personuppgifter uppfyllde jag genom att vid 
transkriptionen döpa om lärarna till bokstäver. Kravet på konfidentialitet 
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uppfyllde jag genom att inte redovisa lärarnas namn, skola eller kommun i 
arbetet. Efter etiskt övervägande valde jag att inte heller redovisa vilka av de 
anonymiserade lärarna som arbetar på samma skola.   

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. Detta krav har jag uppfyllt och 
försäkrar att jag inte kommer att bryta mot. Jag har övervägt vilka risker det 
finns att resultaten i min forskning skulle kunna användas felaktigt av andra 
och kommit fram till att då bara jag vet identiteterna på deltagarna så bör det 
inte vara några större risker att deltagarna blir identifierade.     
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Kapitel 4 Resultat  
I detta kapitel kommer jag att först redovisa resultaten från intervjuerna. Jag har 
valt att redovisa en sammanställning av lärarnas svar under respektive 
forskningsfråga.   

I min analys har jag utifrån min frågeställning om vilka arbetsformer som 
lärarna använder vid arbetet med IUP analyserat resultatet från intervjuerna.  
Detta har jag gjort utifrån tre kategorier som jag själv skapat. Arbetsformerna 
har jag kategoriserat som gemensam undervisning, individuellt arbete och 
hemarbete. Kategorin hemarbete är relevant utifrån min frågeställning om hur 
barnen görs ansvariga för sina IUP mål.      

Utifrån frågeställningarna om hur eleverna förmås att arbeta mot sina IUP mål, och hur 
eleverna görs ansvariga för sina IUP mål, har jag analyserat lärarnas uppfattningar om 
hur de arbetar med IUP ur ett maktperspektiv med hjälp av Permers & Permers (2002) 
makttekniksbegrepp.  Hur tänker lärarna runt målformuleringen i IUP? 

Lärare A 

Det gäller att sätta upp mål som är i det dagliga. Man ska inte hitta på ett mål 
bara för att det ska se snyggt ut för då blir det bara konstigt och jobbigt och så 
jobbar man inte så mycket med det. Det blir då ett konstruerat mål som ligger 
ovanpå allt annat och då hamnar det längst bak i prioriteringen.  

Ett vettigt mål kan t.ex. vara att om vi jobbar med decimaltecken i skolan så kan 
målet vara att kunna behärska det ganska bra och kunna räkna addition och 
subtraktion med decimaltecken. Men vid utvecklingssamtalet kanske jag 
glömmer bort det och istället hittar på ett mål som ligger utanför det dagliga 
skolarbetet. Då blir det ett ganska korkat mål som inte heller följs upp 
ordentligt. Det är viktigare med det som vi jobbar med i skolan. Om man sätter 
ett riktigt mål som man faktiskt har ändå och vet att det här är elevens nästa 
grej då blir det inte så svårt då är de det man jobbar med automatiskt. Målet ska 
inte kännas som att det ligger ovanpå allt annat utan vara en del av det 
vardagliga.  

Lärare B 

Jag tycker att man inte ska ha för många mål, två stycken kan vara lagom ett 
kunskapsmässigt och ett socialt, om man nu behöver ha något socialt mål. 
Målen ska helst vara korta, handfasta och barnen ska känna att dom kan lyckas 
med målen.  

Innan utvecklingssamtalet så pratar jag med barnens andra lärare och gör mig 
en bild av vad barnet behöver bli bättre på och vilka mål barnet skulle kunna 
ha. Men sen är det viktigt att barnet själv kommer fram till vad det behöver bli 
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bättre på så att inte bara jag sitter och bestämmer, men jag försöker få in dom 
lite på mitt spår.  

Det som egentligen har tillkommit med IUP för mig är man ska ta ansats i 
barnets styrkor, förmågor och intressen för att kunna applicera det på andra 
grejer. Det ska vara framåtsyftande och positivt och inte grotta tillbaka i massa 
saker som man inte kan.   

Lärare C 

Lärare C menar att ett bra mål ska gå att utvärdera och eleven ska själv känna 
att han/hon tillsammans med en vuxen kan ta ansvar för att jobba mot målet.  

Det nya för Lärare C när det gäller målformuleringen i IUP är att man ska utgå 
från starka sidor. ”Du ska utgå från barnets förmågor och inte fokusera på det 
barnet inte klarar av utan vad barnet behöver jobba vidare med men utifrån ett 
positivt synsätt.”   

Man formulerar sig så att barnet inte ska behöva känna sig eländig utan att 
barnet känner att okej jag jobbar med det här för att komma vidare. Tidigare 
slog man ofta ner på det som inte fungerade och det blev negativa 
formuleringar. Jag börjar alltid utvecklingssamtalen med att vi tittar på elevens 
starka sidor och då har jag redan tänkt på vilka mål som ska sättas.   

Lärare D 

Lärare D säger sig utgå från strävansmålen vid målformuleringen i barnens 
IUP. Strävansmålet bryts ner i delmål och lärare och elev diskuterar hur eleven 
kan nå detta mål t.ex. att en elev kan utveckla sin personliga stil i sitt skrivande 
och då behöver eleven skriva utkast och ha en gensvarskamrat.  

Elever som riskerar att inte uppnå uppnåendemålen får istället ett sånt mål i sin 
IUP eller i ett åtgärdsprogram.  

Lärare D menar att det är viktigt att målen är konkret formulerade så att 
eleverna vet hur de ska jobba mot målen, det är särkilt viktigt att skriva en 
detaljerad planering åt elever med särskilda behov.  

 

Vilka uppfattningar har lärarna om på vilket sätt eleverna ska nå sina IUP-
mål? 

Lärare A 

Det är väldigt olika beroende på vilket mål man satt och vad det är för slags 
barn. Det kan t.ex. vara att någon är väldigt tyst i klassrummet då kan målet för 
den eleven vara att bli mer aktiv på lektionerna. Då gör jag upp med den eleven 
att jag kommer att ställa frågor till honom/henne i klassrummet för att vänja 
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eleven vid att prata så att han/hon till slut vågar räcka upp handen. Om man 
ligger på en elev som är tyst för mycket så kan det bli jobbigt för den så då 
lägger man av ett tag. Tidigare så läste barnen en del i läsgrupper och då 
märktes det att de tysta eleverna efter ett tag började läsa högre. Jag tog in fler 
och nya elever i grupperna och en del av de tysta eleverna blev bättre och 
bättre. Men sen kunde det ändå kännas som att det inte fungerade i helklass för 
dessa elever.  

En elev i klassen har svårt att skriva. Då plockade jag fram material med olika 
skrivövningar till honom och gjorde ett häfte som han fick jobba med hemma. 
Och sen så pratar jag med honom i skolan om hur det går och påminner honom 
om olika saker när han jobbar med uppgifter i skolan. Ibland känns det som att 
det är lönlöst, att han inte bryr sig. Men ibland så märks det att hemjobbet gett 
resultat. Det blir ganska mycket jobb att leta upp uppgifter, att följa upp det och 
se till att eleven lämnar in och rättar det. Det är ofta som man gör på det sättet 
med en elev som har problem med något och behöver extra träning och då blir 
det ett sånt mål.   

Men så kan det vara ett vanligt mål att någon ska lära sig alla 
multiplikationstabellerna fram till nästa samtal och då får man skicka hem lite 
extra uppgifter. När dom är klara med något i skolan kan man ge dom lite 
multiplikationsövningar.   

Så finns det andra elever där man tycker att det fungerar hyfsat bra. Då 
försöker man tillsammans med barnet eller föräldrarna att hitta något nytt mål, 
men det är inte alltid att barnet kommer på något mål och man själv vet inte 
riktigt heller, man vill egentligen bara att det ska rulla på. Då kanske man hittar 
på mål bara för sakens skull och då blir det inte att man följer upp dessa mål 
lika mycket heller p.g.a. tidsbrist. 

Lärare B  

Lärare B skriver ner barnens IUP mål på en lista som hon tittar på ibland för att 
påminna sig själv. IUP målen påverkar lärare B:s undervisningen på så sätt att 
hon reflekterar över det hon skrivit och det blir en liten pekpinne. Hon menar 
att hon kan ju inte skriva mål som de aldrig jobbar med i skolan. 

 Om någon elev t.ex. har ett IUP mål i matematik som inte är Lärare B:s ämne så 
informerar hon matematikläraren om elevens mål. Sen ligger hon på och frågar 
eleven hur det går med målet, hon menar att hon inte bara kan släppa dom. 

Lärare B låter eleverna använda planeringsböcker där dom varje vecka får 
skriva ner egna mål för veckan. I slutet på veckan får dom också utvärdera och 
skriva ner hur det gått med deras mål. I planeringsboken har barnen också fått 
skriva ner sina IUP mål som läraren uppmanar dom att titta på då och då. 
Eleverna har då möjlighet att själva tänka på att jobba mot sina mål under 
veckan. Läraren skriver också kommentarer i planeringsböckerna åt några 
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elever varje vecka. Hon kan då också skriva något om hur det gått med deras 
IUP mål och vad de bör tänka på.   

Om en elev har mål som ligger utanför det de jobbar med i skolan så får 
han/hon jobba mot detta mål hemma. Lärare B frågar då eleven ibland hur det 
går med målet och är behjälplig med material och svarar på frågor.  

Lärare B brukar inleda olika arbetsområden med att skriva vilka mål som de 
har för området och vad de förväntas kunna när de är färdiga. Hon visar också 
ibland upp kursplanerna för att motivera varför de ska jobba med olika saker 
och för att visa vad de förväntas lära sig.  

Lärare C 

Lärare C tycker att IUP har förändrat hennes sätt att tänka under planeringen 
och genomförandet av undervisningen. Hon menar att hon nu försöker att utgå 
från barnens styrkor och förmågor. Lärare C exemplifierar detta med att hon nu 
tittar vad varje elev kan och försöker visa dom vad nästa steg skulle kunna 
vara. Hon inleder också nya arbetsområden med att ta reda på vad barnen 
redan vet om området.  

Eleverna har ingen schemalagd tid för att arbeta med sina IUP mål men de har 
möjlighet att jobba med det de tycker att de behöver träna på under den 
lektionstid som kallas eget arbete. 

Lärare C låter eleverna använda en planeringsbok där de individuellt får skriva 
egna mål för veckan. I slutet på veckan får de skriva en utvärdering över hur de 
tycker att det gått. 

Hon tycker att barnen ännu inte kommit så långt i sin självutvärdering och att 
de inte reflekterar över vad det var som gjorde att det gick bra eller inte så bra. 
Men detta är än så länge ganska nytt både för henne och barnen och hon tror att 
det kommer att bli bättre.  

För att eleverna ska nå sina IUP-mål menar Lärare C att hennes ambition är att 
hela tiden ha barnens IUP mål framför ögonen men hon anser samtidigt att 
detta inte är rimligt då det finns så många mål och så mycket som barnen jobbar 
med.  

Lärare C försöker att på nått sätt följa upp IUP målen ganska kontinuerligt t.ex. 
genom att gå till varje elev och påminna dom om deras mål, att ge dom rätt 
material och att hjälpa dom i deras planering. Hon skulle vilja få in IUP som en 
arbetsrutin och checka av med barnen hur det går och hur det känns. Men dit 
känner hon att hon ännu inte riktigt har kommit. Lärare C vill på nått sätt göra 
IUP:n ännu tydligare för eleverna och få eleverna att känna att målen är viktiga 
och att de är på allvar. För att uppnå detta tror lärare C att man måste checka av 
oftare hur det går för varje elev med målen och att man kanske behöver sätta 
sig någon minut med eleverna och inte bara själva låta dom utvärdera hur det 
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går. Lärare C gillar tanken med IUP och menar att hon själv befinner sig i en 
process för användandet av den.              

Lärare D 

Lärare D har elevernas mål uppskrivna i sin pärm så att hon kan titta på dom 
när hon planerar lektioner. Barnen har också fått sina mål inplastade som ett 
kort som de antingen har fasttejpat på bänken eller använder som bokmärke.  

Barnen jobbar mot sina mål under de lektioner som kallas eget arbete, men 
vissa mål kan de även jobba med under vanliga lektioner t.ex. om de har 
”skrivmål” så kan de jobba med det både under svenska lektionen och under 
eget arbete.  

Läraren har några elever som behöver mycket stöd och hjälp när de jobbar med 
sina mål och då hjälper hon dom under eget arbete. T.ex. så finns några elever 
med läs och skrivsvårigheter som har ”matematikmål” och då hjälper hon dem 
muntligt med dessa mål vilket gör att hon inte hinner hjälpa de övriga så 
mycket så de får ta ett stort eget ansvar för sina mål. 

På lärare D:s skola testar de elevernas kunskaper i svenska och matematik 
regelbundet, de håller även på att utveckla bedömningsunderlag för engelska 
som de kommer att använda. I svenska screenas eleverna en gång om året av 
speciallärare. En gång per termin får de en skrivuppgift som bedöms och en 
gång per termin bedöms de med hjälp av ett läs utvecklingsschema. I 
mattematik bedöms de en gång per termin med hjälp av ett 
mattematikutvecklingsschema. I mattematik får eleverna även bedöma sig 
själva en gång per termin hur de lär sig bäst och vad de har för strategier osv. 
Alla dessa tester används sedan som underlag för att se vad barnen behöver 
utveckla.  

Eleverna har även portfolio men läraren säger sig inte arbeta så mycket med 
detta redskap som hon tycker passar bättre för yngre barn.   

På eget arbete drar läraren ett streck på tavlan och skriver alla uppgifter som 
alla ska vara klara med ovanför strecket och sedan instruktioner för deras Iup 
mål, som de kallar måljobb under strecket t.ex. att alla som har 
mattematikuppgifter ska komma fram till henne och få material.       

Analys av intervjuerna  

Jag kommer här att analysera vilka arbetsformer som lärarna använder sig av i 
arbetet med IUP. Arbetsformerna har jag kategoriserat som gemensam 
undervisning, individuellt arbete och hemarbete. Med gemensam undervisning 
menar jag att alla får samma genomgång av läraren och gör likadana uppgifter. 
Detta innebär att för vissa elever kan IUP målen vara detsamma som under- 
visningens innehåll. Med individuellt arbete menar jag när eleven/eleverna får 
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möjlighet att arbeta specifikt mot sina IUP mål i klassrummet. Detta kan 
innebära att läraren ger individuella uppgifter till eleverna utifrån deras mål, 
eller att eleven själv planerar och genomför individuella uppgifter. Med hem- 
arbete menar jag allt arbete som eleven/eleverna förväntas göra utanför 
klassrummet med IUP målen.  

Gemensam undervisning 

Alla lärarna menade att IUP-målen ibland är möjliga för vissa elever att nå 
genom den gemensamma undervisningen. Tre av lärarna sa sig formulera 
barnens individuella mål så att de skulle kunna nå målen i den gemensamma 
undervisningen.  

Ett vettigt mål är ett mål som ingår I det dagliga arbetet (Lärare A) 

Man kan ju inte skriva mål som man aldrig jobbar med i skolan (Lärare B) 

Tanken också när vi gör Iup:n är också att det ska kunna vara mål som ingår i den vanliga 
undervisningen (Lärare C) 

Individuellt arbete 

Tre av lärarna i min intervjustudie sa sig låta eleverna använda planerings- 
böcker. Hur dessa planeringsböcker användes och vad de skulle planera i dessa 
böcker skilde sig dock åt mellan de tre lärarna. Gemensamt var att barnen fick 
skriva en planering över vad de skulle arbeta med och sedan utvärdera hur 
arbetet gått. Gemensamt var också att dessa lärares elever hade tillgång till sina 
IUP mål och därmed hade möjlighet att utgå från dessa mål när de formulerade 
egna mål. För två av lärarna innebar planeringen att eleverna fick skriva 
veckomål som de sedan utvärderade i slutet på veckan. 

Men det dom har gjort är att dom har skrivit sina IUP-mål I sina skoldagböcker. Vi har en 
planeringsbok varje vecka, så då försöker jag påminna dem lite där att kolla på målet och tänk 
till nu och sådär. (lärare B) 

Målen ska finnas med i planeringsböckerna så att de hela tiden kan bläddra tillbaka och kolla 
upp det. Det är få mål som behöver lyftas varje vecka men jag kommer att be dem att hela 
tiden ha fokus på sina IUP-mål i veckoplaneringen. (lärare C) 

Lärare D låter bara eleverna använda planeringsbok för de lektioner som hon 
kallar Eget arbete. Dessa lektioner har hon delat in i två delar varav den första 
delen planeras av läraren. Den andra delen kallar hon måljobb och innebär att 
eleverna ska arbeta med sina IUP-mål. Eleverna får då skriva en egen planering 
för hur de tänker arbeta med målen under lektionen.  

Ja alltså det är en gemensam planering men där handlar de om, alltså vi har vissa bitar som är 
gemensamma over strecket och sen får dom skriva sin egen planering under strecket (Lärare 
D) .  

Och sen så drar jag ett streck och nedanför strecket så skriver jag egna mål och då kanske jag 
ger lite stöd där, ni som har mattemål ni kan komma tull mig sen. Ni som ska jobba med 
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Lexia ni måste skriva vilka tider ni behöver. Sådär får de liksom skriva sin egen planering” 
(Lärare D). 

 

Lärare C har också lektioner som hon kallar Eget arbete, eller Egen planering 
där eleverna själva planerar vad de ska arbeta med.  Men läraren har inte 
formulerat det som att eleverna ska arbeta med sina IUP mål under dessa 
lektioner, men de har möjlighet att göra detta om de vill. Fokus hos lärare C för 
de lektioner hon kallar Eget är att eleverna ska göra klart sånt de inte hunnit 
med eller missat. 

Men vi har ju någonting som vi kallar EP alltså egen planering, det är det här gamla Eget 
arbete eller du kan kalla det för massa olika saker. När du utifrån veckans planering väljer att 
jobba med det som du behöver jobba extra med, eller som du inte är klar med, eller som du 
vill lägga ner lite extra jobb på. Där skulle det finnas möjlighet att jobba med IUP-målen. Men 
vi har inte formulerat det som att nu ska du jobba gentemot IUP eller någonting(Lärare C). 

Lärare B använder inte undervisningsformen Eget arbete där barnen jobbar 
individuellt med egna mål. Däremot så har barnen en planeringsbok där de får 
utvärdera hur de tyckt att det gått för dem i den gemensamma undervisningen. 
Barnens IUP mål finns med i dessa planeringsböcker och tanken är att barnen 
även ska utvärdera hur de lyckats med dessa mål. Lärare B försöker också att 
skriva kommentarer till eleverna i dessa böcker t.ex. om en elev har jobbat med 
ett visst IUP mål eller vad eleven ska tänka på för att nå sitt mål i den 
gemensamma undervisningen.     

Vi har en planeringsbok varje vecka så då försöker jag påminna dom lite där att kolla på 
målet och tänk till nu och sådär. (Lärare B) 

I den här planeringsboken är det så att man har ett speciellt mål och man har jobbat med det 
precis och har det färskt då kan man kommentera och skriva lite i den här boken att nu har 
det gått bra eller kom ihåg nu att du ska läsa mycket eller vad det nu kan vara. (Lärare B) 

Lärare A ger ibland individuella uppgifter till enskilda elever att göra t.ex. när 
de är färdiga med det de skulle göra under den gemensamma undervisningen. 
Men lärare A har inga lektioner där eleverna på eget initiativ kan välja att 
arbeta med sina IUP mål.    
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Hemarbete 

Alla lärarna menade att det ibland är nödvändigt att ge hemuppgifter till 
eleverna för att de ska nå sina individuella mål. Exempel på uppgifter som 
lärarna menade lämpade sig bättre för att arbeta med hemma än i skolan sa en 
lärare var multiplikationstabeller. En annan lärare tyckte att om en elev har 
problem att lära sig klockan så var det en lämplig hemuppgift att öva på 
klockan. Om en elev har svårt att förstå olika mått som deciliter och liter osv. så 
kunde en lämplig hemuppgift vara att baka. Alla lärarna menade dock att det 
främst är de svaga eleverna som får hemuppgifter baserade på deras mål i de 
individuella utvecklingsplanerna.  

Lärare B låter inte eleverna arbeta enskilt med sina individuella mål i 
klassrummet så de elever som har mål som inte är möjliga att uppnå genom att 
följa med i den vanliga undervisningen får arbeta med detta hemma. 

Vid det här utvecklingssamtalet fick många multiplikationsmål och då får de jobba mycket 
hemma för det är inget som vi gör i skolan utan då jobbar vi med andra grejer. Om dom har 
mål som ligger utanför det vi jobbar med så får dom jobba hemma, men vi är alltid 
behjälpliga. Det står alltid att fråga mig eller vi hjälper dig med rätt material och så. (Lärare B) 

Lärare D låter elever som har IUP mål i läsning jobba med detta hemma. Elever 
som har åtgärdsprogram får också hemuppgifter. 

De som har läsning som mål måste jobba hemma. De barn som har åtgärdsprogram de jobbar 
hemma. Det är för det mesta för föräldrarna blir också så engagerade. På nått sätt vet de att 
det krävs, det räcker liksom inte med skoltiden… Men jag brukar inte förespråka att de ska 
jobba så mycket med skolarbete hemma. (Lärare D) 

Makttekniker  
Utifrån mina frågeställningar om hur lärarna förmår sina elever att arbeta mot 
sina mål i IUP, och frågeställningen hur eleverna görs ansvariga för sina IUP 
mål har jag i denna del av analysen analyserat lärarnas uppfattningar om hur 
de arbetar med IUP. Jag har synliggjort detta med hjälp av Permers & Permers 
makttekniksbegrepp. De makttekniksbegrepp som jag använt och synliggjort i 
de av lärarna beskrivna undervisningsförloppen är: övervakning, invitation, 
klassifikation, normaliserande bedömning, exklusion, självtekniker och 
distribution.  

Lärare A ger ibland enskilda elever uppgifter för att de ska nå sina IUP mål. Det 
är läraren som bestämmer vilka uppgifter eleverna ska göra, när och hur de ska 
göras. Den främsta makttekniken kan antas vara övervakning genom ständiga 
inspektioner och tillrättavisningar. Lärare A använder sig ibland av ett 
belöningssystem för att locka elever att göra sina uppgifter. Makttekniken 
kallas invitation och syftet är pastoralt dvs. för elevens eget välbefinnande.  

Ibland kan man ha något belöningssystem, man kan ju säga att gör du det här nu så, ja jag 
kan ju alltid ha någon liten grej i lådan som dom kan få. (Lärare A, intervju) 

 24



Lärare A har en elev som läraren bedömer har vissa skrivsvårigheter. Läraren 
tror dock att elevens svårigheter delvis handlar om att eleven slarvar då han 
inte skriver på raderna, sätter punkt och stor bokstav trots att eleven fått öva 
extra på dessa saker. Eleven har fått som mål i sin IUP att bli bättre på att 
skriva. Eleven har av läraren klassificerats som en elev med vissa 
skrivsvårigheter men också som en elev som slarvar.   

Jag har sagt till honom att visar du inte att du gör det här så tycker jag att du inte kan det här 
helt enkelt. (Lärare A, intervju) 

Lärare A har definierat normen för eleven dvs. gjort en normaliserande 
bedömning och visar hur han avviker från denna och därmed exkluderat 
honom från normen. Men lärare A säger också till eleven att avvikelsen troligen 
beror på slarv och att eleven nu har möjlighet att bevisa att han klarar av 
uppgiften, och därmed inneslutas i normen igen. Lärare A hotar dock eleven 
med att fortsättningsvis exkludera honom som avvikare från normen om han 
inte bevisar att han klarar av uppgifterna som läraren gett honom. 

Lärare B låter inte eleverna arbeta enskilt mot sina mål. Eleverna har sina mål 
uppskrivna i sina planeringsböcker och förväntas själva planera hur de ska 
jobba mot sina mål och även utvärdera hur det gått. Lärare B försöker hjälpa 
eleverna att fokusera på sina mål och ge vägledning genom att ställa frågor och 
skriva kommentarer i elevernas planeringsböcker.      

Och då ligger jag på och frågar hur det är med målen, har du testat det, hur fungerar det osv. 
Javisst blir det så, man kan ju inte släppa dom bara. (Lärare B, intervju)  

Det kan vara att man står i matkön och så frågar man hur går det med läsningen läser du 
mycket nu, eller har du tränat på multiplikationen och så får man känna av lite. (lärare B, 
intervju)  

Lärare B använder övervakning som maktteknik genom att ställa frågor och 
genom att läsa barnens planeringsböcker. Målet är att eleverna ska utveckla 
självtekniker och övervakningen ska disciplinera dem att utvecklas mot 
moraliska subjekt som själva ser vad de har för behov och tar ansvar för att 
korrigera sina brister.  

Lärare C försöker att formulera mål som eleverna ska kunna nå i den vanliga 
klassundervisningen. En del elever får dock mål som de behöver arbeta med 
utanför skolan. 

Sen kan det vara , det kan finnas IUP som mycket handlar också om att jobba hemma. Att du 
väljer att jobba lite extra kanske med engelskan hemma med texter som du känner att jag 
behöver bli säkrare på, på läsförståelse och även att uttala ord på engelska och bedömer då att 
nu tar jag hem och så hjälper mamma eller pappa mig med det. Men då är det upp till dom att 
göra den planeringen att ta det ansvaret hemma. (Lärare C)  

Men också där när dom gör sina utvärderingar så ber jag dom att titta tillbaka nu på vad var 
det som var dina mål också från utvecklingssamtalet, hur jobbar du med dom. (Lärare C) 
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Lärare C förväntar sig att eleverna ska använda självtekniker och själva se 
vilka brister de har och korrigera dessa. Eleverna prestationer synliggörs för 
läraren genom övervakning i form av deras egna utvärderingar i 
planeringsböckerna. Lärare C får där inte bara tillgång till elevernas 
prestationer utan också deras egen bedömning av sin kapacitet i planeringen 
och deras tankar om vad som påverkat prestationerna. Eleverna får på så sätt 
även övervaka varandra och skriva i sin utvärdering om andra elever påverkat 
deras individuella prestationer.  Eleverna övervakar också sig själva genom att 
de får ta ansvar för att uppnå de mål som de skrivit i planeringsböckerna.  

Lärare D låter elever som inte har särskilda svårigheter arbeta självständigt med 
uppgifter för att nå sina mål. Elever som behöver lite extra stöd har läraren tät 
kontakt med bl.a. några elever med läs- och skrivsvårigheter som har mål i 
matematik.  

Dom får ta rätt mycket ansvar själv när det gäller det, men dom elever som behöver mitt stöd 
både att gå vidare och så mitt gensvar och så, dom har man väldigt tät kontakt med… t.ex. jag 
har några som har läs- och skrivsvårigheter som jobbar i matteboken som behöver muntligt. 
Då har man liksom skrivit i målen det att jag kommer att hjälpa till att ta matten muntligt då 
har dom den tiden vikt för mig dom har den rättigheten på något sätt sådär. (Lärare D 
intervju) 

Lärare D har synliggjort eleverna genom en kategorisering av elevernas 
hjälpbehov. Eleverna har sedan rangordnats i de som klarar sig själva och de 
som behöver hjälp. Den maktteknik som läraren använt för att synliggöra 
eleverna genom rangordning är distribution. Lärare D försöker övervinna 
motstånd från de ”svaga” eleverna genom invitation där hon försöker få dem 
att känna välbefinnande bl.a. genom att arbeta muntligt med 
matematikuppgifter med vissa elever. En del elever från gruppen som klarar 
sig själva reagerar dock på att de får mindre hjälp och att de också skulle vilja 
göra matematiken muntligt. 

Det kan ju vara flera av dem som säger jag vill också att du gör muntligt, men Anton har det 
här som mål han har första tjing och sådär (Lärare D).    

Att flera elever säger att de också vill ha muntligt kan tyda på avundsjuka då 
läraren lyckas med sin invitation och skapar välbefinnande hos de ”svaga” 
eleverna. Men det kan också tyda på att de andra eleverna skapar en norm om 
att man ska klara sig själv och att de som får extra hjälp exkluderas från denna 
norm. De andra eleverna definierar normen och använder ironi för att markera 
att de ”svaga” eleverna är avvikare.     
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Kapitel 5 Diskussion 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur några lärare uppfattar att de 
arbetar för att deras elever ska uppnå sina mål i de individuella utvecklings-
planerna. Min frågeställning föddes ur en fundering där jag undrade hur lärare 
med ca 30 elever ska kunna hjälpa alla dessa elever att nå de individuella mål 
som formulerats under utvecklingssamtalen.  

Under studiens gång så upptäckte jag att individuella mål också innebar ett 
individuellt ansvar hos varje elev. När eleven själv bär en del av ansvaret att nå 
sina mål så blir en del av läraren uppgift att förmå barnen att själva ta detta 
ansvar och arbeta mot sina individuella mål. Min frågeställning kom då att 
handla om hur en lärare med 30 elever förmår varje elev att själv ta ansvar för 
att nå sina individuella mål och hur läraren kontrollerar att eleverna fullföljer 
sitt ansvar.   

Att förmå någon innebär att påverka någon annans handlingar, vilket enligt 
Foucault (1998) är att utöva makt. Utifrån Foucaults maktanalys så menar jag 
att IUP redan i sin form och tänkta tillämpning innebär ett utövande av 
disciplinär makt vilket jag försöker att visa i detta kapitel. En annan viktig 
aspekt i detta sammanhang är vart lärarna riktar blicken när de söker orsaken 
till normöverträdelser och hur dessa ska korrigeras.       

 

IUP – ett led i en ökad disciplinering 

Foucault (1998) menar att makten traditionellt är den som syns och hämtar sin 
styrka i det sätt den åskådliggörs. De som utsätts för makten förblir i skuggan. 
Den disciplinära makten däremot gör sig osynlig och istället tvingar den de 
maktutsatta att vara synliga.  

”I det disciplinära samhället är det undersåtarna som skall synas. Den belysning de 
utsätts för befäster det grepp makten har om dem.” (Foucault, 1998, s.219)  

Genom IUP synliggörs eleven och läraren tittar värderande på barnens alla 
sidor, såväl styrkor som svagheter och försöker kartlägga varje individ utifrån 
vilka nivåer de befinner sig på. Eleven blir ett objekt för en förbättringstekno- 
logi. Eleven görs också medveten om vilka svagheter han/hon har och får vara 
med och diskutera vilka åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med 
dessa.  

Hultman (2005) menar att bedömningen av barn har blivit alltmer 
genomgripande under det senaste decenniet. Att alltfler områden bedöms ökar 
riskerna för att barnet avviker från normen och stämplas som avvikare.  
Foucault (1998) menar att det finns en straffmekanism inom alla disciplinära 
system och att allt beteende är möjligt att belöna och bestraffa för att förändra 
ett avvikande beteende. Med ordet ”straff” menar Foucault allt som kan göra 

 27



barnet medvetet om vilka fel det begått. Straffet är dock inte ett självändamål 
utan syftet är att straffet ska vara uppfostrande. Jag menar att denna straff- 
mekanism även går att se i de utvecklingssamtal som utmynnar i den indi- 
viduella utvecklingsplanen, där eleven blir bedömd utifrån normen såväl 
kunskapsmässigt som socialt och får stå till svars för om han/hon nått sina 
individuella mål. Eleven får vara med och diskutera hela sin person och 
situation. 

Vill man att fängelsevistelsen skall utgöra en verklig ny uppfostran bör hela förbrytarens 
existens summeras och fängelset fungera som en sorts påtvingad konstgjord teater där hela 
denna existens gås igenom från grunden. (Foucault, 1998, s.296) 

Enligt Foucaults (1998) resonemang om att kapitalisera tid så kan IUP ses som 
ett sätt att ytterligare effektivisera tidsanvändningen genom individuella mål. 
Enligt detta resonemang indelas tiden i skilda och anpassade led. Varje tids- 
segment förses med ett mål utifrån varje elevs nivå och övningar som lämpar 
sig för denne. Varje elev omfattas av en tidsserie som definierar hans/hennes 
nivå.  

Läroämnena uppdelas i sina enklaste beståndsdelar, varje fas i elevens framsteg underkastas 
en tätt graderad hierarki. (Foucault, 1998, s.187)  

På samma sätt delas de stora målen upp i mindre utvärderingsbara mål i de 
individuella utvecklingsplanerna. Man bestämmer ett datum till när dessa mål 
ska ha uppnåtts och man utvärderar då hur det gått. Elevens delmål ska helst 
läras in fullständigt innan nya mål formuleras.  

Den traditionella utbildningstidens initiationstid (en tid uppfattad som en helhet, enbart 
kontrollerad av en enda mästare och avslutad av ett enda prov) ersätts inom den disciplinära 
tiden av en mångfald fortskridande serier.(Foucault, 1998, s.187) 

Genom de individuella utvecklingsplanerna förväntas fler elever att nå den 
norm som beskrivs i Lpo94 och kursplanerna.  Dessa normer försöker att 
framtvinga homogenitet, samtidigt mäter man elevernas avvikelser från dessa 
normer vid formuleringen av mål till de individuella utvecklingsplanerna.  

På sätt och vis har makten att normalisera framtvingat homogenitet, men den individualiserar 
genom att göra det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, fastslå specialiteterna 
och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem efter varandra. (Foucault, 1998, s.215) 
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IUP mål och undervisningsinnehåll   

I de avidentifierade IUP mål som jag tagit del av hade lärarna skrivit vad 
eleverna behövde utveckla kunskapsmässigt och socialt. Kunskapsmässigt var 
det mål som t.ex. att lära sig några multiplikationstabeller. De sociala målen 
handlade om vilka beteenden som eleverna skulle förändra t.ex. att eleven 
skulle sluta att svära. Jag kunde konstatera att lärarna inte skrivit något om hur 
de skulle förändra undervisningen eller elevens situation för att hjälpa dessa 
elever att nå sina mål.  

Lärarna hade skrivit i utvecklingsplanerna vad skolan och hemmet hade ansvar 
för att hjälpa eleverna med för att de ska nå sina mål. Skolan hade t.ex. ansvar 
för att påminna eleven om målen, ge material i form av uppgifter och ge enskild 
handledning. Elevens mål tycks bero på elevens svagheter och det är eleven 
som ska förändras/åtgärdas. En förklaring till detta kan vara det psykologiska 
tankemönster som Nordin-Hultman (2005) menar dominerar bland pedagoger 
idag som inriktar oss på att försöka se vad som är typiskt för barnet och vad 
barnet inte klarar av.  

De situationer som barnet fungerar bra i ses som neutrala och är inget som vi 
inriktar vår uppmärksamhet på. Istället använder vi ”felsökningsstrategier” och 
tittar på barnet utifrån vilka brister det har och vilka ofyllda behov som finns. 
Därmed kommer detta tankemönster både att påverka barnets föräldrars och 
barnets egen syn på sig själv och barnets subjektskapande. Det är barnet som 
observeras och det är barnet som ska förändras. Detta leder till att pedagogiken 
blir jämförelsevis osynliggjord.  

Att förklaringar på elevens svårigheter/brister söks hos individen och att 
insatserna därför ofta blir individinriktade tas också upp i Allmänna råd och 
kommentarer för den individuella utvecklingsplanen (2005) där man menar att 
det är viktigt att stödinsatserna utgår från en kartläggning och analys av hela 
elevens situation då svårigheterna kan bero på eller förstärkas av flera olika 
faktorer som t.ex. arbetssätt, inlärningstakt och relationer i och utanför skolan. 
(s.15)  

IUP målen – elevernas ansvar  

Hur en lärare bör arbeta beror på vilka ”sanningar” (diskurs) som dominerar 
det allmänna tänkandet. Idag ska lärare styra för att eleverna ska utvecklas till 
att bli ansvarstagande, självständiga och delaktiga. Om vi påverkar barnen att 
bli självstyrande och ansvarstagande så är vi framgångsrika som lärare. (Permer 
& Permer, 2005) I min intervjustudie fick jag se hur lärare försöker att påverka 
eleverna i denna riktning bl.a. genom planeringsböcker. Tre av lärarna använde 
sig av planeringsböcker där eleverna själva förväntades se vad de hade för 
behov och hur de skulle korrigera dessa.  
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Carlgren (Österlind, 2005) menar att detta att elever får skriva sin egen 
planering kan ses som ett uttryck för ett regimskifte från yttre till inre 
styrning/reglering av människors handlingar. Detta kan ses som ett  

paradigmskifte när det gäller skolans dolda läroplan. Eleverna får själva skriva 
sin planering och det är sedan planeringsboken som bestämmer vad de ska 
göra och vad de väljer att inte göra.  Carlgren (Österlind, 2005) menar att kunna 
planera och följa sin egen planering har blivit en del av den nya normaliteten, 
och elever som inte klarar av detta uppfattas ha svårigheter. (s.33) Enligt 
Carlgren (Österlind, 2005) erbjuder planeringsboken en större individualisering 
då alla elever jobbar mot individuella mål. Den inre kontrollen har samtidigt 
förstärkts genom att eleverna jobbar med mål som skrivits individuellt till dem.   

Genom frågor, påminnelser och råd såväl muntligt som skriftligt försöker 
lärarna få eleverna till att själva ta ansvar för att fokusera på de individuella 
målen. Eleverna tränas på så sätt att själva ta ansvar för att korrigera sina 
brister.     

Hur synliggörs elevernas utveckling mot IUP målen 

Planeringsböckerna erbjuder en väldigt effektiv övervakning av eleverna då 
lärarna samlar in, läser och kommenterar vad eleverna skrivit varje vecka.  

Permer & Permer (2005) menar att ett kännetecken för den nya maktteknologin 
är dess alltmer subtila tillvägagångssätt för att locka fram förtroenden. Olika 
typer av dagboksanteckningar gör individens tankar och önskningar åtkomliga 
för undersökning och justering. Läraren kan genom att visa omtanke locka fram 
förtroenden som kan värderas bedömas och jämföras med andra. 
Planeringsboken blir ett redskap för att kunna styra eleverna optimalt. 

Utifrån Foucaults maktanalys så innebär planeringsböckerna en dubbel 
övervakning. Eleverna har ansvar för att de följer sin planering och övervakar 
därmed sig själva. Läraren samlar in planeringsböckerna och kan inte bara se 
vad eleverna gjort utan också vad de planerat och varför eleven bedömer att 
arbetet lyckats eller misslyckats. Carlgren (Österlind, 2005) liknar detta vid 
Foucaults beskrivning av Panopticon, dvs. det fängelse där varje fånge alltid är 
synlig men där fångarna inte ser fångvaktaren. Detta innebär att synliggörandet 
påverkar beteendet och disciplinerar mot normen.  

 

Har lärarna utvecklat nya undervisningsmetoder för arbetet med IUP 

Lärarna i min studie skilde sig åt både i sina tankar runt målformuleringen i de 
individuella utvecklingsplanerna och i de arbetsmetoder de använde för att 
eleverna ska nå dessa mål. De tre lärare som inte formulerat för eleverna att de 
ska arbeta med sina IUP mål under bestämda lektioner sa sig försöka formulera 
mål som eleverna skulle kunna nå i den gemensamma undervisningen. Min 
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uppfattning utifrån detta är att dessa lärare lägger sig på en för flesta elever för 
låg nivå vid målformuleringen. Målen kräver inte något arbete utöver den 
gemensamma undervisningen, och IUP verkar för dessa elever inte vara ett 
verktyg för en ökad kunskapsutveckling.   

Den lärare som hade bestämda lektioner för när eleverna skulle arbeta med sina 
mål i de individuella utvecklingsplanerna sa sig utgå från kursplanernas och 
läroplanens mål att sträva mot. Min slutsats av detta är att lärarna formulerar 
barnens individuella mål utifrån de undervisningsformer som de redan 
använder. Målen får så att säga anpassa sig till lärarnas undervisning och inte 
undervisningen till elevernas individuella mål. Tre av lärarna sa att de 
kontinuerligt tittade på barnens IUP-mål när de planerade den gemensamma 
undervisningen. Barnens IUP-mål kan på så sätt förmodas påverka den 
gemensamma undervisningens innehåll.   

Ingen av lärarna sa sig i egentlig mening ha ändrat på formerna för sin 
undervisning till följd av införandet av IUP. En av lärarna trodde att hon skulle 
arbeta mindre med läs- och skrivutveckling och mer med olika projekt om det 
inte vore för IUP. Men hon arbetade ändå redan med olika projekt så 
undervisningsformerna skulle inte förändras även om IUP avskaffades. 

Betydelse för framtiden? 

Flera lärare på skolorna jag besökte var mycket intresserade av min under- 
sökning då de ville veta hur lärare på andra skolor arbetar med barnens IUP 
mål. Att ta del av denna studie kan ge värdefulla idéer och inspiration att testa 
andra lärares undervisningsmetoder. Lärare kan också se att de inte är 
ensamma om att brottas med hur IUP ska bli en del av undervisningen. Studien 
kan också ge en ökad förståelse för vilka makttekniker som är inbyggda i IUP 
och i användningen av denna.  

Nya frågor/vidare forskning 

Utifrån de uppfattningar som lärarna yttrat under intervjuerna i denna studie 
så verkar inte införandet av den individuella utvecklingsplanen ha lett till några 
större förändringar på lärarnas undervisningsformer. Detta leder till vidare 
forskningsfrågor, vad beror detta på?  

Behövs det nya undervisningsformer för att jobba med individuella 
utvecklingsplaner?   

Vilken kunskapssyn har lärare då de hjälper eleven att formulera mål i IUP? 
Kan det vara så att IUP bidrar till att lärare håller kvar vid en traditionell 
kunskapssyn?    

Vilka mål utgår lärare från när de formulerar IUP mål åt eleverna? 
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Hur påverkar målformuleringen undervisningen?    
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	Foucaults maktanalys
	Synliggörande tekniker
	Särskiljande tekniker
	Särskiljande tekniker används för att markera vad som är rätt och fel för att homogenisera gruppen.
	Individualisering innebär att enskilda individer markeras som individer i förhållande till gruppen. Detta kan ske med ett disciplinärt syfte där en elev namnges och tillrättavisas. Eleven betraktas då som den som gjort fel och resten av gruppen kan då betrakta sig som de som inte handlat fel. Individualisering kan också användas för att skapa välbefinnande hos enskilda elever genom att de lyfts fram för att de gjort något bra. Resten av gruppen kan då jämföra sig med den/de och klassificera sig som duktiga eller mindre duktiga.
	Totalisering innebär att framhäva hela gruppen, ett kollektiv konstrueras t.ex. när läraren ber samtliga i klassen att göra samma sak och benämner klassen som ni. Totalisering kan liksom individualisering användas för att skapa välbefinnande t.ex. genom beröm, men kan även användas i disciplinärt syfte t.ex. ryck upp er lite!
	Normaliserande bedömningar innebär att ”definiera det normala, att ställa upp en norm, att åberopa en norm och att följa en norm” (s.162). Att formulera, kommunicera och upprätthålla normer är enligt Permer & Permer en fundamental del av undervisningen. Läraren kommunicerar till eleverna vart de bör befinna sig och tanken är då att åstadkomma en strävan hos elever som inte når upp till denna norm. Läraren kanske inte tycker att en elevs åsikter är acceptabla utifrån lärarens norm och försöker då att påverka eleven att omvärdera sina åsikter. 
	Exklusion framhäver det som är avvikande. Detta sker ofta genom att det avvikande ges namn i samband med att en norm etableras. Exklusion kan beskrivas ”som normalitetens motsatta sida, vilket innebär att det är det avvikande som definieras och gränser som markerar skillnad som klargörs.” (Permer & Permer, 2002, s.164)
	Reglering innebär ”att kontrollera via regler, att anpassa till uppställda krav, att anpassa till uppställda krav och att åberopa regler som inkluderar sanktioner i form av hot om bestraffning respektive bestraffning.” (s.165) Exempel på reglering kan vara en lärare som tillrättavisar en elev som pratar utan att räcka upp handen. Eller en lärare som säger att han/hon fortsättningsvis kommer att låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat.  Reglering som maktteknik formas när en regel hävdas.

	Självtekniker
	Självtekniker bygger på att eleverna ska bedöma sig själva och åtgärda eventuella brister.
	Carl (L): Var det nån annan som var borta igår? Elev: Ja. Läraren: Men då tar  du reda på det av grannen där. (Permer & Permer, 2002, s.165)
	Läraren kan ge eleverna en åsikt som ger eleverna en bedömningsaspekt om de ska beakta den. Läraren kan också låta bli att ge en efterfrågad åsikt och då handlar det om ”tvång till frihet”. I båda fallen handlar det om självstyrning.
	Den som i sin självbedömning jämför sig med andra och kommer fram till att  han/hon behöver förbättra sig har börjat en normalisering av sig själv, dvs. ”ett arbete på sig själv som moraliskt subjekt och en som tar ansvar”. (Permer & Permer, 2002, s.166) 

	Utvecklingssamtalen – ett led i en mer omfattande bedömning
	Eget arbete som undervisningsform


	Kapitel 3 Metod
	Skolorna jag kontaktade valde jag ur en översikt över skolor i en kommun norr om Stockholm som jag hittade på den kommunens hemsida. Jag ville inte heller försöka göra någon jämförelse över hur antal år i yrket skulle påverka lärarnas arbetssätt då mitt empiriska underlag skulle bli för litet för att dra några sådana slutsatser. 
	Uppläggning och genomförande
	För att få svar på min frågeställning, om hur lärare arbetar för att förmå sina elever att nå sina mål i de individuella utvecklingsplanerna, valde jag att göra enskilda intervjuer med fyra lärare. Min intention var att göra halvstruktu- rerade kvalitativa intervjuer så som Kvale (1997) beskriver:
	Från början var min tanke att göra en gruppintervju med några lärare från en skola. Jag tänkte att en gruppintervju skulle göra att frågorna diskuterades mer på djupet om det var flera lärare som kunde bygga vidare på de andra lärarnas resonemang. 
	Jag mejlade fem skolor om det fanns några lärare på deras skola som ville ställa upp på en gruppintervju om IUP. Jag skickade också med några övergripande frågor för intervjun så att de skulle kunna förbereda sig och att de inte skulle känna att jag var ute efter att ”avslöja” någon. Av de fem skolorna var det ingen som tackade ja. De svarade antingen att de inte kunde medverka eller att de inte fanns flera lärare som hade tid samtidigt. 
	Jag beslutade mig då för att göra enskilda intervjuer med lärare och mejlade rektorerna på åtta skolor med en intervjuförfrågan där jag sökte lärare för enskilda intervjuer. Lärarna fick själva välja den tid och plats som passade dem. För att de skulle kunna förbereda sig skickade jag även övergripande frågor för intervjuerna. Jag fick svar från tre rektorerna på tre skolor som meddelade att det hade lärare som var intresserade. 
	En av skolorna hade två lärare som var villiga att ställa upp. Jag kunde därmed genomföra fyra intervjuer. Av de åtta skolorna svarade två skolor att de inte hade några frivilliga lärare då de var väldigt upptagna innan jullovet. Två skolor svarade inte alls trots att jag skickade nya intervjuförfrågningar till dem. 


	Materialbearbetning
	Jag spelade in de fyra intervjuerna på mp3 spelare och transkriberade sedan intervjuerna på dator. Jag utgick från två övergripande frågor och ställde följdfrågor under intervjuerna för att bättre förstå lärarnas uppfattning. Då frågorna var öppet ställda så varierade lärarnas svar och därmed mina följdfrågor. Jag har valt att endast redovisa svaren på de övergripande frågorna och inte vilka följdfrågor jag ställt. Vissa saker som lärare berättade som var nog så intressanta men som ligger utanför min frågeställning redovisas inte. 

	Tillförlitlighetsfrågor
	Vid intervjuerna visste jag inte vilket teoretiskt perspektiv jag skulle använda mig av för att analysera informanternas svar. Då jag inte valt perspektiv blev intervjuerna väldigt övergripande trots min ambition att göra kvalitativa intervjuer. Jag saknade också förkunskaper om de undervisningsmetoder som lärarna i intervjuerna beskrev. Detta sammantaget med att jag inte hade så mycket erfarenhet av att använda intervjuer som forskningsmetod gjorde att jag ibland inte ställde de följdfrågor som jag i efterhand insett att jag borde ha ställt för att få lärarna att förtydliga sina svar. Intervjuerna har delvis varit svåra att analysera eftersom de varit otydliga, ibland motsägelsefulla. Jag har ibland fått tolka informanternas svar, vilket ger upphov till felkällor.  
	Eftersom min frågeställning utgått från ett maktperspektiv, enligt Foucaults maktanalys, så innebar mitt val av att endast använda intervju som metod vissa problem. Enligt Foucault är makt ingenting som någon äger utan något som äger rum i allt socialt samspel (1998). Det hade därför varit värdefullt att även göra observationer för att kunna se hur olika makttekniker yttrar sig i det sociala samspelet i klassrummen vid arbetet med IUP. 
	Jag anser dock att intervjun som metod var nödvändig för att förstå vilka undervisningsformer som lärarna använder sig av och vilka makttekniker som undervisnings- formerna innebär. Lärarna redogjorde också för olika situationer som upp-    stått och uppstår i klassrummen runt arbetet med IUP. 
	Då jag inte varit ute efter att göra några generaliseringar över hur lärare arbetar med IUP så anser jag inte att det har någon betydelse att jag bara intervjuat fyra informanter. Informanterna upplystes både innan de tackade ja till att ingå i studien och i inledningen av intervjuerna om att de skulle vara anonyma i examensarbetet så jag ser ingen anledning till att de skulle ljuga i intervjuerna. Trots detta så svarade informanterna ibland motsägelsefullt vilket enligt Kvale (1997) ibland händer under en forskningsintervju då frågorna i intervjun kan få informanten på andra tankar och förändra hennes uppfattning.  
	Då jag försökte göra intervjuerna kvalitativa så utgick jag inte från något strikt frågeformulär utan från ett övergripande tema. Detta gjorde att informanterna fick ungefär samma övergripande frågor men de var formulerade på olika sätt och i olika ordning. Kvale (1997) menar att frågornas formulering och ordning kan inverka på svaret. Då syftet i min intervjustudie inte varit att jämföra informanternas svar för att göra generaliseringar så anser jag inte att det haft någon betydelse att informanterna fått olika frågor eller samma frågor formulerade på olika sätt och i olika ordning.   
	I flera av mina intervjuer beskrev lärarna till en början hur strukturerat de arbetade med barnens mål i de individuella utvecklingsplanerna. Längre in i intervjuerna beskrev de hur de ville bli mer strukturerade och delade med sig av de svårigheter som de faktiskt upplevde. Jag tolkade detta som att lärarna till en början intog en förvarsposition och inte ville visa upp sina egna brister. Att intervjusituationen kan framkalla försvarssituationer tar också Kvale (1997) upp som menar att intervjusituationen kan vara präglad av positiva känslor för båda parter. Men den kan också vara ångestskapande och framkalla försvarssituationer såväl hos den intervjuade som hos intervjuaren (s.39).   
	Två av de fyra lärare som ställde upp på att bli intervjuade, var IUP ansvariga på sina skolor. Dessa två lärare hade reflekterat mer över IUP än de andra två lärarna. Utifrån min undersökningsfråga skapar detta inga problem men det går inte att göra generaliseringar att ”vanliga” lärare skulle ha reflekterat lika mycket över IUP som dessa lärare. 
	Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun som metod i min studie, vilket är en forskningsmetod som har kritiserats för att inte vara vetenskaplig. Resultaten har jag analyserat utifrån en maktanalys som många haft synpunkter på att vara motsägelsefull. Jag försöker därför inte påstå att jag presenterar några ”sanningar” utan håller med Permer & Permer (2002) som skriver ”Att i denna vår relativistiska tid presentera argument med tyngd utan att för den skull plädera för ´sanning´ är en möjlig väg att övertyga det vetenskapliga samfundet om arbetets självständighet och relevans.” (s.93)  


	Etiska aspekter 
	Det tidigare Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) utvecklade ett dokument som även det tidigare Socialvetenskapliga forsk- ningsrådet använde som underlag för etiska bedömningar. Jag har utifrån    detta underlag bedömt hur mina etiska överväganden stämt överens med de forskningsetiska krav som underlaget ställer på individskydd. Individskydds- kravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande- kravet. (http://www.codex.uu.se/)
	Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om forskningens syfte. Detta krav uppfyllde jag i min intervjustudie då jag både formulerade syftet i intervjuförfrågan och i inledningen av intervjuerna. Deltagarna fick också del av övergripande frågor för intervjun i intervjuförfrågan. 
	Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta krav uppfyllde jag då lärarna frivilligt ställde upp på att bli intervjuade genom att de tackade ja på min intervjuförfrågan. Då intervjuförfrågan skickades till rektorerna på skolorna så hade jag även samtycke från dem att intervjua deras lärare.
	Konfidentialitetskravet innebär att alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras säkert. Kravet på säkert förvarande av personuppgifter uppfyllde jag genom att vid transkriptionen döpa om lärarna till bokstäver. Kravet på konfidentialitet uppfyllde jag genom att inte redovisa lärarnas namn, skola eller kommun i arbetet. Efter etiskt övervägande valde jag att inte heller redovisa vilka av de anonymiserade lärarna som arbetar på samma skola.  
	Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta krav har jag uppfyllt och försäkrar att jag inte kommer att bryta mot. Jag har övervägt vilka risker det finns att resultaten i min forskning skulle kunna användas felaktigt av andra och kommit fram till att då bara jag vet identiteterna på deltagarna så bör det inte vara några större risker att deltagarna blir identifierade.    
	 



	Kapitel 4 Resultat 
	Lärare A
	Det gäller att sätta upp mål som är i det dagliga. Man ska inte hitta på ett mål bara för att det ska se snyggt ut för då blir det bara konstigt och jobbigt och så jobbar man inte så mycket med det. Det blir då ett konstruerat mål som ligger ovanpå allt annat och då hamnar det längst bak i prioriteringen. 
	Ett vettigt mål kan t.ex. vara att om vi jobbar med decimaltecken i skolan så kan målet vara att kunna behärska det ganska bra och kunna räkna addition och subtraktion med decimaltecken. Men vid utvecklingssamtalet kanske jag glömmer bort det och istället hittar på ett mål som ligger utanför det dagliga skolarbetet. Då blir det ett ganska korkat mål som inte heller följs upp ordentligt. Det är viktigare med det som vi jobbar med i skolan. Om man sätter ett riktigt mål som man faktiskt har ändå och vet att det här är elevens nästa grej då blir det inte så svårt då är de det man jobbar med automatiskt. Målet ska inte kännas som att det ligger ovanpå allt annat utan vara en del av det vardagliga. 
	Lärare B
	Jag tycker att man inte ska ha för många mål, två stycken kan vara lagom ett kunskapsmässigt och ett socialt, om man nu behöver ha något socialt mål. Målen ska helst vara korta, handfasta och barnen ska känna att dom kan lyckas med målen. 
	Innan utvecklingssamtalet så pratar jag med barnens andra lärare och gör mig en bild av vad barnet behöver bli bättre på och vilka mål barnet skulle kunna ha. Men sen är det viktigt att barnet själv kommer fram till vad det behöver bli bättre på så att inte bara jag sitter och bestämmer, men jag försöker få in dom lite på mitt spår. 
	Det som egentligen har tillkommit med IUP för mig är man ska ta ansats i barnets styrkor, förmågor och intressen för att kunna applicera det på andra grejer. Det ska vara framåtsyftande och positivt och inte grotta tillbaka i massa saker som man inte kan.  
	Lärare C
	Lärare C menar att ett bra mål ska gå att utvärdera och eleven ska själv känna att han/hon tillsammans med en vuxen kan ta ansvar för att jobba mot målet. 
	Det nya för Lärare C när det gäller målformuleringen i IUP är att man ska utgå från starka sidor. ”Du ska utgå från barnets förmågor och inte fokusera på det barnet inte klarar av utan vad barnet behöver jobba vidare med men utifrån ett positivt synsätt.”  
	Man formulerar sig så att barnet inte ska behöva känna sig eländig utan att barnet känner att okej jag jobbar med det här för att komma vidare. Tidigare slog man ofta ner på det som inte fungerade och det blev negativa formuleringar. Jag börjar alltid utvecklingssamtalen med att vi tittar på elevens starka sidor och då har jag redan tänkt på vilka mål som ska sättas.  
	Lärare D
	Lärare D säger sig utgå från strävansmålen vid målformuleringen i barnens IUP. Strävansmålet bryts ner i delmål och lärare och elev diskuterar hur eleven kan nå detta mål t.ex. att en elev kan utveckla sin personliga stil i sitt skrivande och då behöver eleven skriva utkast och ha en gensvarskamrat. 
	Elever som riskerar att inte uppnå uppnåendemålen får istället ett sånt mål i sin IUP eller i ett åtgärdsprogram. 
	Lärare D menar att det är viktigt att målen är konkret formulerade så att eleverna vet hur de ska jobba mot målen, det är särkilt viktigt att skriva en detaljerad planering åt elever med särskilda behov. 
	Vilka uppfattningar har lärarna om på vilket sätt eleverna ska nå sina IUP-mål?
	Lärare A
	Det är väldigt olika beroende på vilket mål man satt och vad det är för slags barn. Det kan t.ex. vara att någon är väldigt tyst i klassrummet då kan målet för den eleven vara att bli mer aktiv på lektionerna. Då gör jag upp med den eleven att jag kommer att ställa frågor till honom/henne i klassrummet för att vänja eleven vid att prata så att han/hon till slut vågar räcka upp handen. Om man ligger på en elev som är tyst för mycket så kan det bli jobbigt för den så då lägger man av ett tag. Tidigare så läste barnen en del i läsgrupper och då märktes det att de tysta eleverna efter ett tag började läsa högre. Jag tog in fler och nya elever i grupperna och en del av de tysta eleverna blev bättre och bättre. Men sen kunde det ändå kännas som att det inte fungerade i helklass för dessa elever. 
	En elev i klassen har svårt att skriva. Då plockade jag fram material med olika skrivövningar till honom och gjorde ett häfte som han fick jobba med hemma. Och sen så pratar jag med honom i skolan om hur det går och påminner honom om olika saker när han jobbar med uppgifter i skolan. Ibland känns det som att det är lönlöst, att han inte bryr sig. Men ibland så märks det att hemjobbet gett resultat. Det blir ganska mycket jobb att leta upp uppgifter, att följa upp det och se till att eleven lämnar in och rättar det. Det är ofta som man gör på det sättet med en elev som har problem med något och behöver extra träning och då blir det ett sånt mål.  
	Men så kan det vara ett vanligt mål att någon ska lära sig alla multiplikationstabellerna fram till nästa samtal och då får man skicka hem lite extra uppgifter. När dom är klara med något i skolan kan man ge dom lite multiplikationsövningar.  
	Så finns det andra elever där man tycker att det fungerar hyfsat bra. Då försöker man tillsammans med barnet eller föräldrarna att hitta något nytt mål, men det är inte alltid att barnet kommer på något mål och man själv vet inte riktigt heller, man vill egentligen bara att det ska rulla på. Då kanske man hittar på mål bara för sakens skull och då blir det inte att man följer upp dessa mål lika mycket heller p.g.a. tidsbrist.
	Lärare B 
	Lärare B skriver ner barnens IUP mål på en lista som hon tittar på ibland för att påminna sig själv. IUP målen påverkar lärare B:s undervisningen på så sätt att hon reflekterar över det hon skrivit och det blir en liten pekpinne. Hon menar att hon kan ju inte skriva mål som de aldrig jobbar med i skolan.
	 Om någon elev t.ex. har ett IUP mål i matematik som inte är Lärare B:s ämne så informerar hon matematikläraren om elevens mål. Sen ligger hon på och frågar eleven hur det går med målet, hon menar att hon inte bara kan släppa dom.
	Lärare B låter eleverna använda planeringsböcker där dom varje vecka får skriva ner egna mål för veckan. I slutet på veckan får dom också utvärdera och skriva ner hur det gått med deras mål. I planeringsboken har barnen också fått skriva ner sina IUP mål som läraren uppmanar dom att titta på då och då. Eleverna har då möjlighet att själva tänka på att jobba mot sina mål under veckan. Läraren skriver också kommentarer i planeringsböckerna åt några elever varje vecka. Hon kan då också skriva något om hur det gått med deras IUP mål och vad de bör tänka på.  
	Om en elev har mål som ligger utanför det de jobbar med i skolan så får han/hon jobba mot detta mål hemma. Lärare B frågar då eleven ibland hur det går med målet och är behjälplig med material och svarar på frågor. 
	Lärare B brukar inleda olika arbetsområden med att skriva vilka mål som de har för området och vad de förväntas kunna när de är färdiga. Hon visar också ibland upp kursplanerna för att motivera varför de ska jobba med olika saker och för att visa vad de förväntas lära sig. 
	Lärare C
	Lärare C tycker att IUP har förändrat hennes sätt att tänka under planeringen och genomförandet av undervisningen. Hon menar att hon nu försöker att utgå från barnens styrkor och förmågor. Lärare C exemplifierar detta med att hon nu tittar vad varje elev kan och försöker visa dom vad nästa steg skulle kunna vara. Hon inleder också nya arbetsområden med att ta reda på vad barnen redan vet om området. 
	Eleverna har ingen schemalagd tid för att arbeta med sina IUP mål men de har möjlighet att jobba med det de tycker att de behöver träna på under den lektionstid som kallas eget arbete.
	Lärare C låter eleverna använda en planeringsbok där de individuellt får skriva egna mål för veckan. I slutet på veckan får de skriva en utvärdering över hur de tycker att det gått.
	Hon tycker att barnen ännu inte kommit så långt i sin självutvärdering och att de inte reflekterar över vad det var som gjorde att det gick bra eller inte så bra. Men detta är än så länge ganska nytt både för henne och barnen och hon tror att det kommer att bli bättre. 
	För att eleverna ska nå sina IUP-mål menar Lärare C att hennes ambition är att hela tiden ha barnens IUP mål framför ögonen men hon anser samtidigt att detta inte är rimligt då det finns så många mål och så mycket som barnen jobbar med. 
	Lärare C försöker att på nått sätt följa upp IUP målen ganska kontinuerligt t.ex. genom att gå till varje elev och påminna dom om deras mål, att ge dom rätt material och att hjälpa dom i deras planering. Hon skulle vilja få in IUP som en arbetsrutin och checka av med barnen hur det går och hur det känns. Men dit känner hon att hon ännu inte riktigt har kommit. Lärare C vill på nått sätt göra IUP:n ännu tydligare för eleverna och få eleverna att känna att målen är viktiga och att de är på allvar. För att uppnå detta tror lärare C att man måste checka av oftare hur det går för varje elev med målen och att man kanske behöver sätta sig någon minut med eleverna och inte bara själva låta dom utvärdera hur det går. Lärare C gillar tanken med IUP och menar att hon själv befinner sig i en process för användandet av den.             
	Lärare D
	Lärare D har elevernas mål uppskrivna i sin pärm så att hon kan titta på dom när hon planerar lektioner. Barnen har också fått sina mål inplastade som ett kort som de antingen har fasttejpat på bänken eller använder som bokmärke. 
	Barnen jobbar mot sina mål under de lektioner som kallas eget arbete, men vissa mål kan de även jobba med under vanliga lektioner t.ex. om de har ”skrivmål” så kan de jobba med det både under svenska lektionen och under eget arbete. 
	Läraren har några elever som behöver mycket stöd och hjälp när de jobbar med sina mål och då hjälper hon dom under eget arbete. T.ex. så finns några elever med läs och skrivsvårigheter som har ”matematikmål” och då hjälper hon dem muntligt med dessa mål vilket gör att hon inte hinner hjälpa de övriga så mycket så de får ta ett stort eget ansvar för sina mål.
	På lärare D:s skola testar de elevernas kunskaper i svenska och matematik regelbundet, de håller även på att utveckla bedömningsunderlag för engelska som de kommer att använda. I svenska screenas eleverna en gång om året av speciallärare. En gång per termin får de en skrivuppgift som bedöms och en gång per termin bedöms de med hjälp av ett läs utvecklingsschema. I mattematik bedöms de en gång per termin med hjälp av ett mattematikutvecklingsschema. I mattematik får eleverna även bedöma sig själva en gång per termin hur de lär sig bäst och vad de har för strategier osv. Alla dessa tester används sedan som underlag för att se vad barnen behöver utveckla. 
	Eleverna har även portfolio men läraren säger sig inte arbeta så mycket med detta redskap som hon tycker passar bättre för yngre barn.  
	På eget arbete drar läraren ett streck på tavlan och skriver alla uppgifter som alla ska vara klara med ovanför strecket och sedan instruktioner för deras Iup mål, som de kallar måljobb under strecket t.ex. att alla som har mattematikuppgifter ska komma fram till henne och få material.      


	Analys av intervjuerna 
	Jag kommer här att analysera vilka arbetsformer som lärarna använder sig av i arbetet med IUP. Arbetsformerna har jag kategoriserat som gemensam undervisning, individuellt arbete och hemarbete. Med gemensam undervisning menar jag att alla får samma genomgång av läraren och gör likadana uppgifter. Detta innebär att för vissa elever kan IUP målen vara detsamma som under- visningens innehåll. Med individuellt arbete menar jag när eleven/eleverna får möjlighet att arbeta specifikt mot sina IUP mål i klassrummet. Detta kan innebära att läraren ger individuella uppgifter till eleverna utifrån deras mål, eller att eleven själv planerar och genomför individuella uppgifter. Med hem- arbete menar jag allt arbete som eleven/eleverna förväntas göra utanför klassrummet med IUP målen. 
	Gemensam undervisning
	Alla lärarna menade att IUP-målen ibland är möjliga för vissa elever att nå genom den gemensamma undervisningen. Tre av lärarna sa sig formulera barnens individuella mål så att de skulle kunna nå målen i den gemensamma undervisningen. 

	Individuellt arbete
	Tre av lärarna i min intervjustudie sa sig låta eleverna använda planerings- böcker. Hur dessa planeringsböcker användes och vad de skulle planera i dessa böcker skilde sig dock åt mellan de tre lärarna. Gemensamt var att barnen fick skriva en planering över vad de skulle arbeta med och sedan utvärdera hur arbetet gått. Gemensamt var också att dessa lärares elever hade tillgång till sina IUP mål och därmed hade möjlighet att utgå från dessa mål när de formulerade egna mål. För två av lärarna innebar planeringen att eleverna fick skriva veckomål som de sedan utvärderade i slutet på veckan.
	Lärare B använder inte undervisningsformen Eget arbete där barnen jobbar individuellt med egna mål. Däremot så har barnen en planeringsbok där de får utvärdera hur de tyckt att det gått för dem i den gemensamma undervisningen. Barnens IUP mål finns med i dessa planeringsböcker och tanken är att barnen även ska utvärdera hur de lyckats med dessa mål. Lärare B försöker också att skriva kommentarer till eleverna i dessa böcker t.ex. om en elev har jobbat med ett visst IUP mål eller vad eleven ska tänka på för att nå sitt mål i den gemensamma undervisningen.    

	Hemarbete
	Alla lärarna menade att det ibland är nödvändigt att ge hemuppgifter till eleverna för att de ska nå sina individuella mål. Exempel på uppgifter som lärarna menade lämpade sig bättre för att arbeta med hemma än i skolan sa en lärare var multiplikationstabeller. En annan lärare tyckte att om en elev har problem att lära sig klockan så var det en lämplig hemuppgift att öva på klockan. Om en elev har svårt att förstå olika mått som deciliter och liter osv. så kunde en lämplig hemuppgift vara att baka. Alla lärarna menade dock att det främst är de svaga eleverna som får hemuppgifter baserade på deras mål i de individuella utvecklingsplanerna. 
	Lärare B låter inte eleverna arbeta enskilt med sina individuella mål i klassrummet så de elever som har mål som inte är möjliga att uppnå genom att följa med i den vanliga undervisningen får arbeta med detta hemma.
	Lärare D låter elever som har IUP mål i läsning jobba med detta hemma. Elever som har åtgärdsprogram får också hemuppgifter.

	Makttekniker 
	Lärare B låter inte eleverna arbeta enskilt mot sina mål. Eleverna har sina mål uppskrivna i sina planeringsböcker och förväntas själva planera hur de ska jobba mot sina mål och även utvärdera hur det gått. Lärare B försöker hjälpa eleverna att fokusera på sina mål och ge vägledning genom att ställa frågor och skriva kommentarer i elevernas planeringsböcker.     
	Lärare B använder övervakning som maktteknik genom att ställa frågor och genom att läsa barnens planeringsböcker. Målet är att eleverna ska utveckla självtekniker och övervakningen ska disciplinera dem att utvecklas mot moraliska subjekt som själva ser vad de har för behov och tar ansvar för att korrigera sina brister. 
	Lärare C försöker att formulera mål som eleverna ska kunna nå i den vanliga klassundervisningen. En del elever får dock mål som de behöver arbeta med utanför skolan.
	Lärare D låter elever som inte har särskilda svårigheter arbeta självständigt med uppgifter för att nå sina mål. Elever som behöver lite extra stöd har läraren tät kontakt med bl.a. några elever med läs- och skrivsvårigheter som har mål i matematik. 
	Lärare D har synliggjort eleverna genom en kategorisering av elevernas hjälpbehov. Eleverna har sedan rangordnats i de som klarar sig själva och de som behöver hjälp. Den maktteknik som läraren använt för att synliggöra eleverna genom rangordning är distribution. Lärare D försöker övervinna motstånd från de ”svaga” eleverna genom invitation där hon försöker få dem att känna välbefinnande bl.a. genom att arbeta muntligt med matematikuppgifter med vissa elever. En del elever från gruppen som klarar sig själva reagerar dock på att de får mindre hjälp och att de också skulle vilja göra matematiken muntligt.
	Kapitel 5 Diskussion
	Syftet med den här studien var att ta reda på hur några lärare uppfattar att de arbetar för att deras elever ska uppnå sina mål i de individuella utvecklings-planerna. Min frågeställning föddes ur en fundering där jag undrade hur lärare med ca 30 elever ska kunna hjälpa alla dessa elever att nå de individuella mål som formulerats under utvecklingssamtalen. 
	Under studiens gång så upptäckte jag att individuella mål också innebar ett individuellt ansvar hos varje elev. När eleven själv bär en del av ansvaret att nå sina mål så blir en del av läraren uppgift att förmå barnen att själva ta detta ansvar och arbeta mot sina individuella mål. Min frågeställning kom då att handla om hur en lärare med 30 elever förmår varje elev att själv ta ansvar för att nå sina individuella mål och hur läraren kontrollerar att eleverna fullföljer sitt ansvar.  
	Att förmå någon innebär att påverka någon annans handlingar, vilket enligt Foucault (1998) är att utöva makt. Utifrån Foucaults maktanalys så menar jag att IUP redan i sin form och tänkta tillämpning innebär ett utövande av disciplinär makt vilket jag försöker att visa i detta kapitel. En annan viktig aspekt i detta sammanhang är vart lärarna riktar blicken när de söker orsaken till normöverträdelser och hur dessa ska korrigeras.      

	IUP – ett led i en ökad disciplinering
	Foucault (1998) menar att makten traditionellt är den som syns och hämtar sin styrka i det sätt den åskådliggörs. De som utsätts för makten förblir i skuggan. Den disciplinära makten däremot gör sig osynlig och istället tvingar den de maktutsatta att vara synliga. 
	På samma sätt delas de stora målen upp i mindre utvärderingsbara mål i de individuella utvecklingsplanerna. Man bestämmer ett datum till när dessa mål ska ha uppnåtts och man utvärderar då hur det gått. Elevens delmål ska helst läras in fullständigt innan nya mål formuleras. 
	Genom de individuella utvecklingsplanerna förväntas fler elever att nå den norm som beskrivs i Lpo94 och kursplanerna.  Dessa normer försöker att framtvinga homogenitet, samtidigt mäter man elevernas avvikelser från dessa normer vid formuleringen av mål till de individuella utvecklingsplanerna. 

	IUP mål och undervisningsinnehåll  
	I de avidentifierade IUP mål som jag tagit del av hade lärarna skrivit vad eleverna behövde utveckla kunskapsmässigt och socialt. Kunskapsmässigt var det mål som t.ex. att lära sig några multiplikationstabeller. De sociala målen handlade om vilka beteenden som eleverna skulle förändra t.ex. att eleven skulle sluta att svära. Jag kunde konstatera att lärarna inte skrivit något om hur de skulle förändra undervisningen eller elevens situation för att hjälpa dessa elever att nå sina mål. 
	Lärarna hade skrivit i utvecklingsplanerna vad skolan och hemmet hade ansvar för att hjälpa eleverna med för att de ska nå sina mål. Skolan hade t.ex. ansvar för att påminna eleven om målen, ge material i form av uppgifter och ge enskild handledning. Elevens mål tycks bero på elevens svagheter och det är eleven som ska förändras/åtgärdas. En förklaring till detta kan vara det psykologiska tankemönster som Nordin-Hultman (2005) menar dominerar bland pedagoger idag som inriktar oss på att försöka se vad som är typiskt för barnet och vad barnet inte klarar av. 
	De situationer som barnet fungerar bra i ses som neutrala och är inget som vi inriktar vår uppmärksamhet på. Istället använder vi ”felsökningsstrategier” och tittar på barnet utifrån vilka brister det har och vilka ofyllda behov som finns. Därmed kommer detta tankemönster både att påverka barnets föräldrars och barnets egen syn på sig själv och barnets subjektskapande. Det är barnet som observeras och det är barnet som ska förändras. Detta leder till att pedagogiken blir jämförelsevis osynliggjord. 
	Att förklaringar på elevens svårigheter/brister söks hos individen och att insatserna därför ofta blir individinriktade tas också upp i Allmänna råd och kommentarer för den individuella utvecklingsplanen (2005) där man menar att det är viktigt att stödinsatserna utgår från en kartläggning och analys av hela elevens situation då svårigheterna kan bero på eller förstärkas av flera olika faktorer som t.ex. arbetssätt, inlärningstakt och relationer i och utanför skolan. (s.15) 

	IUP målen – elevernas ansvar 
	Hur en lärare bör arbeta beror på vilka ”sanningar” (diskurs) som dominerar det allmänna tänkandet. Idag ska lärare styra för att eleverna ska utvecklas till att bli ansvarstagande, självständiga och delaktiga. Om vi påverkar barnen att bli självstyrande och ansvarstagande så är vi framgångsrika som lärare. (Permer & Permer, 2005) I min intervjustudie fick jag se hur lärare försöker att påverka eleverna i denna riktning bl.a. genom planeringsböcker. Tre av lärarna använde sig av planeringsböcker där eleverna själva förväntades se vad de hade för behov och hur de skulle korrigera dessa. 
	Carlgren (Österlind, 2005) menar att detta att elever får skriva sin egen planering kan ses som ett uttryck för ett regimskifte från yttre till inre styrning/reglering av människors handlingar. Detta kan ses som ett 
	paradigmskifte när det gäller skolans dolda läroplan. Eleverna får själva skriva sin planering och det är sedan planeringsboken som bestämmer vad de ska göra och vad de väljer att inte göra.  Carlgren (Österlind, 2005) menar att kunna planera och följa sin egen planering har blivit en del av den nya normaliteten, och elever som inte klarar av detta uppfattas ha svårigheter. (s.33) Enligt Carlgren (Österlind, 2005) erbjuder planeringsboken en större individualisering då alla elever jobbar mot individuella mål. Den inre kontrollen har samtidigt förstärkts genom att eleverna jobbar med mål som skrivits individuellt till dem.  
	Genom frågor, påminnelser och råd såväl muntligt som skriftligt försöker lärarna få eleverna till att själva ta ansvar för att fokusera på de individuella målen. Eleverna tränas på så sätt att själva ta ansvar för att korrigera sina brister.    

	Hur synliggörs elevernas utveckling mot IUP målen
	Planeringsböckerna erbjuder en väldigt effektiv övervakning av eleverna då lärarna samlar in, läser och kommenterar vad eleverna skrivit varje vecka. 
	Permer & Permer (2005) menar att ett kännetecken för den nya maktteknologin är dess alltmer subtila tillvägagångssätt för att locka fram förtroenden. Olika typer av dagboksanteckningar gör individens tankar och önskningar åtkomliga för undersökning och justering. Läraren kan genom att visa omtanke locka fram förtroenden som kan värderas bedömas och jämföras med andra. Planeringsboken blir ett redskap för att kunna styra eleverna optimalt.
	Utifrån Foucaults maktanalys så innebär planeringsböckerna en dubbel övervakning. Eleverna har ansvar för att de följer sin planering och övervakar därmed sig själva. Läraren samlar in planeringsböckerna och kan inte bara se vad eleverna gjort utan också vad de planerat och varför eleven bedömer att arbetet lyckats eller misslyckats. Carlgren (Österlind, 2005) liknar detta vid Foucaults beskrivning av Panopticon, dvs. det fängelse där varje fånge alltid är synlig men där fångarna inte ser fångvaktaren. Detta innebär att synliggörandet påverkar beteendet och disciplinerar mot normen. 

	Har lärarna utvecklat nya undervisningsmetoder för arbetet med IUP
	Lärarna i min studie skilde sig åt både i sina tankar runt målformuleringen i de individuella utvecklingsplanerna och i de arbetsmetoder de använde för att eleverna ska nå dessa mål. De tre lärare som inte formulerat för eleverna att de ska arbeta med sina IUP mål under bestämda lektioner sa sig försöka formulera mål som eleverna skulle kunna nå i den gemensamma undervisningen. Min uppfattning utifrån detta är att dessa lärare lägger sig på en för flesta elever för låg nivå vid målformuleringen. Målen kräver inte något arbete utöver den gemensamma undervisningen, och IUP verkar för dessa elever inte vara ett verktyg för en ökad kunskapsutveckling.  
	Den lärare som hade bestämda lektioner för när eleverna skulle arbeta med sina mål i de individuella utvecklingsplanerna sa sig utgå från kursplanernas och läroplanens mål att sträva mot. Min slutsats av detta är att lärarna formulerar barnens individuella mål utifrån de undervisningsformer som de redan använder. Målen får så att säga anpassa sig till lärarnas undervisning och inte undervisningen till elevernas individuella mål. Tre av lärarna sa att de kontinuerligt tittade på barnens IUP-mål när de planerade den gemensamma undervisningen. Barnens IUP-mål kan på så sätt förmodas påverka den gemensamma undervisningens innehåll.  
	Ingen av lärarna sa sig i egentlig mening ha ändrat på formerna för sin undervisning till följd av införandet av IUP. En av lärarna trodde att hon skulle arbeta mindre med läs- och skrivutveckling och mer med olika projekt om det inte vore för IUP. Men hon arbetade ändå redan med olika projekt så undervisningsformerna skulle inte förändras även om IUP avskaffades.


	Betydelse för framtiden?
	Flera lärare på skolorna jag besökte var mycket intresserade av min under- sökning då de ville veta hur lärare på andra skolor arbetar med barnens IUP mål. Att ta del av denna studie kan ge värdefulla idéer och inspiration att testa andra lärares undervisningsmetoder. Lärare kan också se att de inte är ensamma om att brottas med hur IUP ska bli en del av undervisningen. Studien kan också ge en ökad förståelse för vilka makttekniker som är inbyggda i IUP och i användningen av denna. 

	Nya frågor/vidare forskning
	Utifrån de uppfattningar som lärarna yttrat under intervjuerna i denna studie så verkar inte införandet av den individuella utvecklingsplanen ha lett till några större förändringar på lärarnas undervisningsformer. Detta leder till vidare forskningsfrågor, vad beror detta på? 
	Behövs det nya undervisningsformer för att jobba med individuella utvecklingsplaner?  
	Vilken kunskapssyn har lärare då de hjälper eleven att formulera mål i IUP? Kan det vara så att IUP bidrar till att lärare håller kvar vid en traditionell kunskapssyn?   
	Vilka mål utgår lärare från när de formulerar IUP mål åt eleverna?
	Hur påverkar målformuleringen undervisningen?   
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