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Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur lärare skriftligt formulerar mål och 
tillvägagångssätt i individuella utvecklingsplaner. Därför undersökte vi vilket fokus lärare har när 
de formulerar sig i individuella utvecklingsplaner.  Vår forskningsansats var att jämföra de 
skriftliga formuleringarna med Skolverkets rekommendationer gällande individuella 
utvecklingsplaner. Utifrån dessa rekommendationer valde vi även att undersöka vem som 
ansvarar för elevens framgång i skolarbetet samt om det existerar ett för lärare gemensamt och 
sakligt språk.    

Undersökningen baserade sig på textanalys av 35 ifyllda individuella utvecklingsplaner från nio 
skolor gällande elever i år fem med utgångspunkt från ämnet svenska. Vi undersökte lärares 
skriftliga formuleringar i elevernas individuella utvecklingsplaner för att ta reda på vad som 
utmärker ett bristfokus  och hur man formulerar sig positivt framåtsyftande. Utifrån textanalysen 
studerade vi även ansvarsfördelningen och vad vi kunde hitta som utmärker ett gemensamt och 
sakligt språk.   

Resultatet visar att nästan hälften av de undersökta mål- och tillvägagångssätten utgår från 
elevers brister och svårigheter, trots Skolverkets tydligt formulerade syfte om att utgå från 
elevens starka sidor och uttrycka positiva förväntningar. I över hälften av de beskrivna 
tillvägagångssätten beskrivs eleven som ensam ansvarig för att nå måluppfyllelse trots att 
Skolverket rekommenderar en gemensam ansvarsfördelning. Vår undersökning visar också att 
lärare har svårt att sakligt formulera mål och tillvägagångssätt. Vi tror att det beror på det som 
vårt resultat visar, nämligen att lärare saknar ett yrkesspråk på metanivå. Signifikativt för ett 
yrkesspråk på metanivå i vår undersökning är god kunskap om styrdokumentens mål. 

Nyckelord 

Bristfokus, individuella utvecklingsplaner, IUP, individuell planering, yrkesspråk. 
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1. Inledning 

Elevernas individuella utvecklingsplaner - IUP - är betydelsefulla dokument för oss blivande 
lärare. Vi har som lärarstudenter under denna termin kommit i kontakt med olika sätt att utforma 
individuella utvecklingsplaner i de skolor där vi gör vår vfu. Detta har väckt vårt intresse för att 
undersöka vad som dokumenteras i dessa. Eftersom vi i våra inriktningar har svenska som 
gemensamt ämnesområde, föll det sig naturligt att studera hur man formulerar sig i elevers 
individuella utvecklingsplaner gällande detta ämne.   

Den 1/1 2006 började det regeringsbeslut1 gälla som innebär att det ska finnas en individuell 
utvecklingsplan för alla elever i grundskolan, särskolan, sameskolan och specialskolan. Syftet 
med individuella utvecklingsplaner definieras, enligt Skolverket (2005) såsom att:   

Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör  

ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen  

ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier  

konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen  

stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen (2005, s.14).  

Dokumentationen i den individuella utvecklingsplanen 

Utvecklingssamtalet, då man tillsammans med eleven och föräldrar utformar individuella 
utvecklingsplaner, är ofta det enda tillfälle under terminen då man tillsammans kommunicerar 
kring elevens lärandeprocess. Eleven ska ta ansvar för och vara delaktig i denna viktiga process.  
I den individuella utvecklingsplanen formulerar eleven tillsammans med läraren nya mål och 
tillvägagångssätt i riktning mot styrdokumentens mål. Med styrdokumentens mål menar vi målen 
i både läroplanen och grundskolans kursplaner. De individuella utvecklingsplanerna ska enligt 
Skolverket sparas för att användas som avstamp för nästa utvecklingssamtal. Vi tycker därför att 
det är viktigt att utveckla kunskaper kring individuella utvecklingsplaner som 
bedömningsinstrument för att kunna använda det på bästa sätt i vårt framtida yrke. De skriftliga 
bedömningar av elever som lärare gör kan formuleras på olika sätt. Vårt intresse för hur dessa 
formuleringar ser ut, i relation till syftet med individuella utvecklingsplaner, har bildat grunden 
till vår studie.   

                                                

 

1 SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §.  
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I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2005 s.13) anges att skriftlig dokumentation i och 
kring individuella utvecklingsplaner är ett stöd i arbetet med att följa upp elevens lärande och 
bedöma effekterna av vidtagna insatser för att eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Vidare 
skrivs att dokumentationen skapar synlighet och struktur för elever, vårdnadshavare och lärare. 
Det som formuleras i den individuella utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande, utgå från 
elevens förmågor, intressen och starka sidor och uttrycka positiva förväntningar på eleven. 
Dokumentationen skall ge en tydlig bild av elevens framsteg, vilket kan stärka dennes självför-
troende och motivation. I detta sammanhang vill vi ta upp Johan Hofvendahls forskning (2006) 
om utvecklingssamtal. Resultaten från denna undersökning visar att lärare i åtta av tio fall har 
bristfokus, när de samtalar med sina elever om provresultat/skrivningar. Med bristfokus menar 
Hofvendahl att lärare utgår från ett ”bristperspektiv” i utvecklingssamtalen. Detta innebär att 
lärare fokuserar på de fel och brister elever gjort istället för att lyfta de positiva insatserna och de 
kunskaper som förvärvats. Enligt Hofvendahl avslöjas detta bristfokus när lärarna använder 
kommentarer av typen Här hade du inga fel, Här var det inga problem, Här hade du ett enda fel .  
Vi tycker att Hofvendahls undersökningsresultat är oroväckande. Därför kändes det angeläget att 
undersöka om bristfokus även yttrar sig i de individuella utvecklingsplaner som utformas i 
samband med utvecklingssamtalet. Vår undersökning syftar även till att kunna identifiera termer, 
som uttrycker möjligheter och begränsningar. Denna kunskap skulle kunna bidra till ett praktiskt 
verktyg för lärare gällande konsten att formulera positivt framåtsyftande individuella 
utvecklingsplaner.  

Lärares bedömningsförmedling 

I Allmänna råd och bestämmelser föreskriver Skolverket (2005) att:  

Elevens lärare bör  

- dokumentera elevens utveckling och lärande  

- utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen (s.10 ).   

Trots detta har det i Skolverkets rapport ”Hur används individuella utvecklingsplaner”? (2007, 
s.26) framkommit att det krävs ytterligare utveckling av lärares ”bedömningsförmedling”, dvs. 
hur läraren underbygger och språkligt formulerar sina bedömningar. Att på ett ”gemensamt och 
sakligt språk” formulera sina bedömningar kräver en professionell medvetenhet av lärarkåren, 
vilket i sin tur ställer krav på lärares yrkesspråk. Colnerud & Granström (2002, s.42) har i olika 
undersökningar konstaterat att lärare många gånger saknar kunskap i att formulera sig på ett 
tydligt och framåtsyftande sätt. Denna brist på ett professionellt yrkesspråk kan i sin tur skapa 
problem med tydlighet och oklara syftningar som konsekvens. Författarna menar att yrkesspråket 
kan delas upp i olika språkliga nivåer såsom metaspråklig, pseudometaspråklig och 
vardagsspråklig nivå. Lärares olika skriftliga formuleringar framgår och synliggörs på ett enkelt 
och tydligt sätt i en sådan uppdelning. Det visar i sin tur att det finns ett samband mellan 
Skolverkets rapport och Colnerud & Granströms forskningsresultat 
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I ett samhällsperspektiv kan den skriftliga dokumentationen i individuella utvecklingsplaner ses 
som ett av redskapen i regeringens strävan att förbättra den svenska skolan med elever som ska 
nå grundskoleutbildningens mål. Ur ett individperspektiv ter sig fenomenet individuella 
utvecklingsplaner mer komplicerat än så. Den individuella utvecklingsplanen är en allmän 
handling som bl.a. följer eleven vid stadieövergångar. Att som enskild individ få sina kunskaper 
och förmågor eller avsaknaden av dessa dokumenterade och målsatta under hela sin skolgång kan 
vara både positivt och negativt. Elfström (2005 s.3) beskriver det som å ena sidan en öppen och 
ärlig redovisning av vad som förväntas och vilka mål som bör uppnås, å andra sidan ett intrång i 
den personliga integriteten2. Just när det gäller skriftliga planer för individer påpekar Wennbo 
(2005 s.48) att ett professionellt förhållningssätt3 bland lärare är nödvändigt för att beskrivningar 
och målformuleringar inte skall kränka eller beskriva elever som avvikande. För lärare innebär ett 
professionellt förhållningssätt en medvetenhet om bl.a. om etiska teorier, styrdokuments mål och 
ett gemensamt yrkesspråk. Det som Elfström och Wennbo skriver, vittnar om det skrivna ordets 
betydelse. Detta legitimerar vårt val av att fördjupa våra kunskaper om skriftlig formulering av 
mål och tillvägagångssätt i elevers individuella utvecklingsplaner.  

Fortsättningsvis kommer vi även att använda oss av förkortningen IUP för benämning av 
begreppet individuella utvecklingsplaner.  

De sökord som vår litteratur är framtagen igenom är följande: Bristfokus, IUP, individuella 
utvecklingsplanen, individuell planering, yrkesspråk. Förutom den litteratur vi blivit förtrogna 
med under vår utbildning har vi tagit följande databaser till vår hjälp: Artikel Sök, E-arkivet, 
Google scholar, Libris, Nationalencyklopedin, Skolverkets publikationer.     

                                                

 

2 Integritet är ett latinskt ord som betyder helhet, orördhet, något som är oskadat. Orlenius( 2006, 39) 

3 förhållningssätt  uttryck för viss inställning {eattityd) 2007-12-11 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O162299 

http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O162299
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att få kunskap om hur lärare skriftligt formulerar mål och 
tillvägagångssätt i individuella utvecklingsplaner. Vi vill se hur det som formuleras i de 
individuella utvecklingsplanerna överensstämmer med syftet såsom det formuleras av Skolverket. 
Vi hoppas att vår undersökning skall komma att utgöra ett kunskapsbidrag gällande konsten att 
formulera positivt framåtsyftande individuella utvecklingsplaner    

2.2 Frågeställningar  

Från syftet som det formuleras från Skolverket (se s.3) har vi valt att undersöka följande:   

 

Vilket fokus, brist eller positivt framåtsyftande, har lärarna i sina skriftliga formuleringar av 
mål och de insatser som bör vidtas för att eleverna skall utvecklas i riktning att nå 
styrdokumentens mål? Vilka termer används för att uttrycka detta? 

 

Vem/vilka ansvarar för att insatserna ska genomföras? 

 

Vad kännetecknar ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk?         
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3. Teoretiskt perspektiv – tidigare 
forskning 

Detta litteraturavsnitt är uppdelat i tre huvuddelar. I den första delen behandlas den individuella 
utvecklingsplanen. Först ges en bakgrund av IUP: ns uppkomst gentemot den läroplansreform 
och det målsystem, som infördes 1994.  Därefter beskrivs hur den individuella utvecklingsplanen 
har använts sedan införandet. Sedan redogörs för hur dokumentationen i IUP är tänkt att 
användas.  

I den andra delen redogörs för utvecklingspsykologiska och konstruktivistiska teorier om 
utveckling och lärande.  

I den tredje delen redogörs för yrkesspråkets möjligheter och brister när det gäller att uttrycka sig 
i skolsammanhang. Här beskrivs Colnerud & Granströms teorier om lärares yrkesspråk, sedan 
ges en definition av bristfokus och ett positivt framåtsyftande perspektiv.   

Det som behandlas i detta kapitel bildar den begreppsapparat vi kommer att använda för att 
analysera och diskutera våra resultat. Centrala begrepp i avsnittet är: IUP, utvecklingspsykologi, 
konstruktivism, positivt framåtsyftande, bristfokus, yrkesspråk, metaspråk, pseudometaspråk, 
vardagsspråk, skriftlig bedömningsförmedling. 

3.1 Bakgrund 
Begreppet individuell utvecklingsplan kan delas upp i tre ord som var för sig kan definieras. 
Individuell betyder enskild, särpräglad, egenartad, personlig och utmärkande för en enskild 
(Vallberg, 2006, s.3). Utveckling kan översättas med ”framåtskridande, förändring” (Jerlang, 
2006, s.19). Plan kan, enligt Vallberg Roth (2006, s.4), betyda genomtänkt ordning eller 
sammanställning av förutsedd kedja av handlingar som tillsammans avses leda till uppnåendet av 
något mål.  

2001 
Första gången som begreppet individuell utvecklingsplan används från statligt håll är när en 
expertgrupp inom Utbildningsdepartementet redovisar sitt uppdrag i en departementsskrivelse. 
Rapporten kallades ”Elevens framgång – skolans ansvar” (Ds 2001:19). I den föreslås bl.a. att 
alla elever ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan. De skriver att:  

En viktig utgångspunkt i arbetet med en individuell utvecklingsplan är att 

såväl möjligheter som behov av stöd ses relationellt, dvs. i det sammanhang som 

eleven är en del av. En konsekvens av detta blir att elevens sociala och kunskapsmässiga 
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utveckling måste beskrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå i 

relation till målbeskrivningarna i läroplanen (Ds.2001:19 s.31)   

I regeringsskrivelsen ”Utbildning för kunskap och jämlikhet” (Rs 2001/02: 188) föreslår man att 
utvecklingssamtalen i skolan ska resultera i en framåtsyftande IUP. Den ska vara ett led i att ge 
tydligare information om elevens studieutveckling i grundskolan. I skrivelsen sägs det att IUP ska 
stödja elevens kunskapsutveckling, men inte användas för att bedöma den (Wennbo, 2005 s.38).   

2004  
Utbildningsdepartementet angav att ett av motiven för att införa obligatorisk IUP, var att den sågs 
som ett redskap i arbetet för att alla barn skulle få bästa möjlighet att nå målen (ibid, 2005, s.40). 
Bakgrunden till önskad skolförbättring och därmed ökad måluppfyllelse kan förklaras av 
Davidssons utredning ”Tydliga mål och kunskapskrav i Grundskolan” där han bl.a. konstaterar, 
att lärare och skolledare haft svårigheter att förstå målsystemet i Lpo94 och grundskolans 
kursplaner (SOU 2007:28 s.62). Detta trots att den läroplansproposition 1992/93:220 som 
föregick införandet av dagens läroplan framskrev att läroplanens mål skulle konkretiseras och 
därmed tydliggöras för lärare och elever i kursplanerna. Davidssons genomgång av hur 
styrdokumentens mål är utformade visar framförallt att dessa både är fler och mer abstraktare 
utformade än vad som alltså var intentionen. Enligt Davidsson (SOU 2007:28 s.4) är det främst 
konstruktionen med mål att sträva mot och mål att uppnå, som missförståtts och diskuterats ända 
sedan den nya läroplansreformen genomfördes.   

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. Det anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i 

skolan. Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans 

och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål, Lpo-94 (Skolverket 2004 

s.10).   

Davidsson menar att denna problematik till stor del kan förklaras av att lärarna inte fått någon 
kompetensutveckling för att arbeta inom ett komplicerat målstyrt skolsystem med 
undervisningsinnehåll- strävansmål och kunskapsmål- uppnåendemål. Han påvisar även 
problematiken med den stora mängd av mål som lärare styrs av. Exempelvis ska en lärare i 
svenska hantera 107 mål; 16 mål att sträva mot, 8 mål att uppnå och 44 riktlinjer i läroplanen; 14 
mål att sträva mot, 10 mål att uppnå och 15 betygskriterier i grundskolans kursplaner. Effekten av 
lärares bristande målkännedom i kombination med mängden mål har, enligt Davidsson, lett till att 
lärare varit hänvisade till egna lösningar i sitt lokala planeringsarbete. Detta har i sin tur utmanat 
läroplanens övergripande mål om en nationellt likvärdig utbildning (SOU 2007: 28, s. 386).  
Som ytterligare motiv för att införa IUP angav Utbildningsdepartementet (Wennbo, 2005, s.40), 
att den skulle bli det redskap, som enligt riktlinjerna i Lpo94 (Skolverket 2004 s.16), skulle ge en 
kontinuerlig information om elevens studieutveckling till både vårdnadshavare och elev.    
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2005  
I Skolverkets lägesbedömning konstaterades återigen att en tidig och tydlig uppföljning och 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling är en nödvändig väg till bättre resultat i 
grundskolan. Även detta kan finna sin förklaring i Davidssons utredning (SOU 2007:28)där han 
bl.a. konstaterar att en bidragande orsak till problematiken med nuvarande läroplansreform 
Lpo94 är att de kunskapskontroller som skett i år fem och år nio varit för få. Behovet av åtgärder 
i syfte att förbättra informationen om och planeringen av den enskilde elevens studieutveckling i 
relation till de nationella målen var alltså ett faktum (SOU 2007:28 s.7).  

2005  
Infördes den grundskoleförordning som innebar att det skulle finnas en individuell 
utvecklingsplan för alla elever i grundskolan, särskolan och sameskolan senast den första januari 
2006    

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta 

vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen och kursplanerna. (SFS 1994:1194 7 kap. 2 §)  

I samband med den nya grundskoleförordningen gavs Skolverkets Allmänna råd och 
kommentarer 4om IUP ut.  Där ges bl.a. rekommendationer för den individuella 
utvecklingsplanens utgångspunkter, syfte och innehåll. Som övergripande utgångspunkt 
framhålls den skriftliga dokumentationen av varje elevs lärande, med motiven att den skapar 
synlighet och struktur för elever, vårdnadshavare och lärare.   

 

Eleven får en tydlig bild av sina framsteg, vilket kan stärka självförtroende och motivation.  

 

Vårdnadshavare får information om elevens utveckling i förhållande till skolans mål.  

 

Lärare, arbetslag och skolledare får också underlag för planering av sitt fortsatta arbete. 
(Skolverket 2005 s.11)  

Syftet med IUP (se inledning) rekommenderas vara framåtsyftande och konkret beskriva vilka 
insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen. Det förutsätter bl.a. att 
elevens lärare utvecklar och använder ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen 
(Skolverket 2005, s.13).  

Skolverket förtydligar att innehållet i IUP konkret ska beskriva vilka insatser som ska göras av 
skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 
framgång i skolarbetet och att planen utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor och 
uttrycker positiva förväntningar på eleven (2005 s.14)   

Sammanfattningsvis kan sägas att införandet av IUP byggde på motiv som var kopplade till 
samhälle, skola och elev (organisations, grupp-, individnivå). Ett övergripande motiv var att ge 

                                                

 

4Skolverkets allmänna råd och kommentarer Nr 05:920  
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skolor ett verktyg i arbetet att ge eleven bästa möjlighet att nå framgång i sin 
kunskapsutveckling/lärandeprocess för att nå styrdokumentens mål.   

3.1.2 Hur har IUP använts sedan införandet? 

Skolverket (2007) konstaterar i sin rapport ”Hur används individuella utvecklingsplaner” att 
införandet av den individuella utvecklingsplanen för alla elever, har bidragit till att lärarnas 
medvetenhet ökat om att ytterligare fortbildande steg behöver tas inom flera områden. Hit hör 
behovet av ökad målkunskap, en större systematik i uppföljningen av varje elev, ett mer 
nyanserat, sakenligt och gemensamt språkbruk i utvecklingssamtalen samt vikten av att 
föräldrarna blir bättre insatta i skolans mål och arbete. Med tanke på denna 
professionaliseringseffekt ser Skolverket införandet av IUP: n som ett lyckat fortbildningsprojekt. 
Samtidigt konstaterar Skolverket även att IUP: n bl.a. inte motsvarat ställda förväntningar 
gällande beskrivningen av elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling på individ-, grupp 
och organisationsnivå i relation till målbeskrivningarna i läroplanen. Det sistnämnda är ett 
dilemma som togs upp som viktig utgångspunkt för införandet av individuella utvecklingsplaner i 
departementsskrivelsen ”Elevens framgång – skolans ansvar”    

Det innebär att en analys av bristande måluppfyllelse inte kan stanna vid den enskilda eleven utan måste 

också innefatta hela miljön. Skolan måste beskriva och analysera verksamheten såväl på individ-, grupp- 

som skolnivå (Ds.2001: 19 s.31).    

Skolverket konstaterar i sin rapport att det som ofta uttalas som hinder för att reformen skall bli 
framgångsrik är att IUP: er blir allmänna handlingar som är offentliga. Om elever, pedagoger och 
föräldrar av integritetshänsyn avstår från att ta upp väsentliga frågor, ser Skolverket en fara för att 
hela IUP reformen trubbas av. Skolverket bedömer, som nämndes i inledningen, att problemet i 
hög grad handlar om en kompetensutveckling av vad de kallar bedömningsförmedling, vilket 
innefattar hur läraren underbygger och språkligt formulerar sina bedömningar (2007, s.26).   

En grundtanke bakom IUP är att den skall vara framåtsyftande och betydelsefull för alla elever. 
Men skolverkets rapport visar att lärare i första hand ägnar sig åt att hitta lösningar för de elever 
som inte fullt ut når uppställda mål. De konstaterar vidare att många lärare saknar strategier för 
att hitta bra insatser och utmaningar för högpresterande eller särbegåvade elever. De svar 
Skolverket fått från dessa elever och deras föräldrar är att de saknar de utmaningar som skulle 
kunna utformas utifrån målen att sträva mot i styrdokumenten (2007, s.20).    
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3.1.3 Dokumentationen i IUP – hur ska den användas?  

Skolverket råder att dokumentationen i IUP bör ha följande innehåll:  

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka insatser som ska 

göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 

framgång i skolarbetet och att planen  

utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor  

uttrycker positiva förväntningar på eleven   

grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling i 

relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort inför utvecklingssamtalet  

innehåller mål för vad eleven ska uppnå på kort och på lång sikt  

innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare  

utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga (Skolverket 2005, Allmänna råd och 

kommentarer, s.14)  

Vår undersökning koncentreras kring de tre första punkterna.  

Enligt Skolverket skall individuella utvecklingsplaner utgöra ett aktivt verktyg i elevens 
lärandeprocess. Vidare beskrivs det att läraren är ansvarig för att utvecklingsplanen tas fram i 
samverkan med elev och vårdnadshavare. Med hjälp av IUP: n kan läraren, som representant för 
arbetslaget, tillsammans med eleven och vårdnadshavaren komma överens om mål och insatser, 
så att eleven utvecklas i riktning mot de mål att sträva mot som är formulerade i läroplanen och 
kursplanerna (Skolverket 2005, s.13).  

Skolverket rekommenderar också att IUP: n ska innehålla realistiska och uppnåbara mål för 
eleven och beskriva hur eleven ska nå dessa mål. Den ska utgå från var eleven befinner sig i för-
hållande till läroplanens och kursplanernas mål. Skolverket poängterar betydelsen av att planen 
hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. De påpekar också att 
den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling och därför ska den inte innehålla 
känsliga uppgifter om eleven. I lärares yrkesetiska riktlinjer hävdas att:  

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och 

integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. (Orlenius 2006 s.39)   

Sammanfattningsvis kan sägas att Skolverkets rekommendationer för den individuella 
utvecklingsplanens innehåll är omfattande och vilar på en konstruktivistisk kunskapssyn. Det 
innebär att kunskap skapas i meningsfulla praktiker (verksamheter) där måttet på lärande är 
delaktighet. Förutsättningar för att skapa ett sakligt innehåll i IUP: er såsom det beskrivs från 
Skolverket är bl.a. att lärare besitter goda kunskaper om läroplanen och dess målsystem.  
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3.2 Teorier om utveckling och lärande  

3.2.1 Utvecklingspsykologi 

Ordet utveckling kan som nämnts tidigare, översättas med framåtskridande, förändring. Enligt 
Jerlang m.fl. (2006, s.19) är det förändringen, processen, förloppet som är det intressanta med 
utveckling. En central fråga inom utvecklingspsykologin är hur och varför människor utvecklar 
sig.  

Utvecklingspsykologin uppstod under benämningen barn/ungdomspsykologin på 1880 - talet 
(ibid. s.19). En av förutsättningarna var att man såg barnet som annorlunda än de vuxna. Barn 
uppfattades som små, ofullständiga vuxna och inte som personer med egna särdrag. Jerlang m.fl. 
skriver vidare att barn definierades negativt genom sina brister. Utvecklingspsykologin 
kännetecknas av ett biologiskt synsätt. Jerlang m.fl. förklarar detta som att människan utvecklar 
sig genom att medfödda inifrån kommande egenskaper utvecklas genom mognad (ibid, s.21) 
Piaget, som var förgrundsman till den kognitiva inlärningsteorin (Dysthe, 2003, s.36), kritiserade 
utvecklingspsykologin för att barndomen ofta betraktades som ”ett nödvändigt ont”. Barndomen 
sågs som en tid man skall genomleva för att bli en ”bra vuxen”. Barnen mättes mot de vuxnas 
normer, vilka av föregående ansågs vara de ”rätta” (ibid. s.265). Konsekvenserna av detta synsätt 
på pedagogisk nivå yttrar sig, enligt Jerlang m.fl. såsom att barnet ses som ett objekt för 
undervisningen – ett objekt som skall ”fyllas”. Barnet skall ta emot de färdiga produkter som de 
vuxna valts som sanna och rätta. Kunskapen kommer utifrån och in till barnet (ibid. s.265).  

Teorierna om att barnet ses som ett objekt medför, enligt Elfström (2005, s.93) att man kan 
beskriva barnet ”utifrån”. Man tillskriver barnet egenskaper och barnet ses som relativt 
oberoende av sammanhanget (ibid s.98). Elfström (ibid s.94) skriver att utvecklingspsykologins 
förenkling till pedagogiska teorier har bidragit till synen på barnet som det normala och 
universella, som utvecklas genom naturenliga stadier, oberoende av var i världen man befinner 
sig och oberoende av kön och klass.   

3.2.2 Konstruktivism 

Konstruktivistisk inlärningsteori är enligt Dysthe (2003, s.36), den viktigaste uppfattningen om 
lärande utifrån Piaget- traditionen inom kognitiv teori. Lärande ses till skillnad från 
utvecklingspsykologiska teorier som en aktiv konstruktionsprocess. Dysthe (ibid.s.36) beskriver 
processen såsom att eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de redan 
vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen skall passa 
in. Säljö (2000, s.56) beskriver på liknande sätt det konstruktivistiska lärandet såsom att 
individen inte passivt tar emot information utan själv genom sin aktivitet konstruerar sin 
personliga förståelse av världen. Inom den konstruktivistiska teorin om lärande ryms inte 
utvecklingspsykologins tankemönster om kunskapsöverföring till ett tomt objekt (Dysthe, 2003 
s.61). Tvärtom är aktivitet ett mått på att lärande sker.  Barndomen ses inte som ett ”nödvändigt 
ont” utan barnets intresse, aktivitet och delaktighet i sin egen lärandeprocess är centralt. Inom den 



 

13

 
konstruktivistiska synen på lärande blir därför verksamheten och hur man arrangerar lärande 
viktigt. Om en elev inte lyckas har barnet inte blivit engagerat/ utmanat och bemött utifrån 
dennes erfarenheter och kunskapsnivå. Därför kan inte de individuella processerna komma till 
stånd.  Inom utvecklingspsykologin utgår man från att det är ett (mognads)fel hos individen som 
gör att lärande ej kommer till stånd (Jerlang m.fl. s.265).  

Ett konstruktivistiskt grundantagande är, enligt Säljö (2000, s.65), att kunskap inte är någon inre 
kopia av yttervärlden som lagras i barnet likt ett fotografi, utan den konstrueras av individen 
själv. Det är enligt Säljö (ibid. s. 65), när barnet är i fysisk kontakt med omvärlden och gör egna 
upptäckter om hur världen fungerar, som kunskap uppkommer.  

Enligt Elfström (2005, s.111) finns det i våra läroplaner representerat en konstruktivistisk syn på 
individen som skapar sin egen kunskap i meningsfulla sammanhang.   

Vi sammanfattar dessa stycken med Elfströms uttalande om att den konstruktivistiska synen på 
individen finns representerat i våra läroplaner. Denna syn framträder även i Skolverkets syfte 
med IUP, där bl.a. meningsfullhet, elevens ökade ansvar och delaktighet i sin egen 
lärandeprocess beskrivs. 

3.3 Yrkesspråkets möjligheter och brister 

3.3.1 Gemensamt och sakligt språk 

I Allmänna råd och bestämmelser föreskriver Skolverket (2005) att:  

Elevens lärare bör  

– utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen (2005 s.10).  

Vad menas då med ett ”gemensamt och sakligt” språk? Att vara saklig innebär enligt 
Nationalencyklopedin   

 inriktad på fakta och inte på värderingar, känslor el. oviktiga detaljer; om muntlig och skriftlig 

framställning5  

Ett gemensamt språk för lärare innebär i någon mening användandet av ett yrkesspråk. Colnerud 
& Granström (2002, s.42) jämför och definierar de bägge begreppen ”yrkesspråk” och 
”fackspråk” som något olika till sitt innehåll. Yrkesspråkets funktion, menar de, är mera än 

                                                

 

5 
2007-12-12 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O305662  

http://www.ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O305662
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användande av olika facktermer för att sätta namn på företeelser som hör ihop med 
yrkesutövandet (ibid s.42). Det för yrkesgruppen specifika språket skapar en kod och en struktur 
för den samlade kunskap som finns inom den aktuella gruppen och kan på det sättet sägas ”vara 
den samlade förståelsen av yrkesutövandet” (ibid. s.42) inom gruppen. Yrkesspråket innebär ett 
aktivt redskap för att kunna förstå och diskutera sin yrkesutövning och praktik utifrån distans. 
Undersökningar har visat att den vardagliga kunskapen tenderar att uppfattas som mindre värd av 
andra då den inte kan uttryckas i mera generella termer. Det beror bland annat på att denna 
kunskap inte självklart kan förstås av dem som inte delar samma erfarenheter. Att däremot 
tillsammans med andra yrkesutövande inom samma grupp kunna kommunicera kring orsaker och 
samband utifrån en metaspråklig nivå ger yrkesutövare möjlighet att tydligare se förklaringar till 
olika fenomen inom den egna professionen.   

3.3.2 Metaspråk  

Författarna delar upp yrkesspråket i tre språkliga nivåer. De olika nivåerna utgörs dels av en s.k. 
metanivå, som innebär att yrkesgruppen reflekterar över den egna praktiken, man gör ”teori av 
praktiken” (ibid. s.45). Att använda sig av ett metaspråk innebär ett reflekterat och analyserande 
förhållningssätt till den dagliga gärningen. Professionella yrkesgrupper kännetecknas bland annat 
av att de har ett gemensamt och utvecklat metaspråk, ett språk som gör det möjligt för dem att 
prata om den egna praktiken. Det präglar gruppens sätt att lösa problem och planera ny 
verksamhet. För läraren innebär det att ha en tanke och en mental modell där arbetsuppgifterna 
ingår som en del. Metaspråkets funktion är att kunna kommunicera kring begrepp och teorier som 
är gemensamma för yrkesgruppen. För lärare innebär detta till exempel läroplansteorier, kunskap 
om styrdokument och olika lärandeteorier. En förutsättning för metaspråket är att det innehåller 
en viss mängd metaspråkliga inslag. Författarna betonar dock att metaspråket endast blir ett 
levande språk om det går att samtala kring i gruppen. Colnerud & Granström anser att de 
kunskaper som lärs ut inom det allmänna utbildningsområdet i den nya lärarutbildningen i 
förlängningen kan skapa möjligheter för att utveckla ett yrkesspråk som uttrycks och utgår från 
metanivå. Colnerud & Granström beskriver vidare att skolarbetet blir mera begripligt och 
meningsfullt både för lärare och för elever om man först utgår från metanivå, dvs. gör klart för 
sig mål och medel.  

3.3.3 Pseudometaspråk och vardagsspråk 

I motsats till metaspråket tar Colnerud & Granström (ibid.s.45) upp vardagsspråket, som det 
språk lärare använder sig av när man planerar och löser problem av olika slag. Det handlar om ett 
mera vardagsnära språk, som beskriver och utgår från konkreta händelser och känslor. I en 
upplevelsesituation förmedlas en känsla eller åsikt spontant och oreflekterat. Vardagsspråket 
fungerar bra för att uttrycka vad man känner eller vem man är och är det man kallar 
”handlingsnivåns” språk. Pseudometaspråk6 kallar författarna en blandning av dessa språk, som 

                                                

 

6 . pseudo- (av grek. pseud\´s 'lögnaktig', 'falsk'), pseud-, förstavelse som används för att beteckna något som falskt, oäkta 
eller skenbart Källa: Nationalencyklopedin  
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innebär att analyserande och abstrakta begrepp används men på ett oreflekterat eller endast 
omnämnande sätt. Utan att vara teoretisk som på metaspråklig nivå används facktermer och 
yrkesspecifik jargong, dvs. ett vardagsspråk med stor inblandning av specialtermer. Exempel på 
sådana termer för lärarens del är till exempel ”halvklass” och ”eget arbete”. Att använda sig av ett 
pseudometaspråk innebär alltså att prata vardagsspråk med stor inblandning av olika för 
sammanhanget relevanta fackord. Det kan i mötet med eleverna t ex fungera som instruktion 
förutsatt att termerna är bekanta.  

I en studie av ett flertal inlämnade projektplaner från olika skolor till den statliga 
skoladministrationen (ibid. s.60), ville man undersöka i vilken grad dessa kännetecknades av 
metaspråk, pseudometaspråk eller vardagsspråk. Man fann då att vad gällde målsättningen med 
projekten formulerades nästan uteslutande alla på en pseudometaspråklig nivå. Olika begrepp och 
termer presenterades men utan att hänga ihop med ett tydligt syfte gällande vad man ville 
åstadkomma med verksamheten. Inte heller formulerades någon bakomliggande teori. Syftet med 
projektet beskrevs oftast som ett medel att nå målet, det vill säga tillvägagångssättet och inte 
vilka förväntningar de hade på vad verksamheten skulle leda till. Författarna menar att det tyder 
på att man inom skolans värld inte använder sig av ett metaspråk, när man fokuserar på syfte och 
mål. I de enstaka fall målbeskrivningarna beskrevs på vardagsspråklig nivå konstaterades att 
formuleringarna blev ännu otydligare och målet med projektet oklart.  

Colnerud och Granström visar relationen mellan de olika språkliga nivåerna enligt nedanstående 
matris (ibid. s.52)   

METASPRÅK 
Förklarande teoretisk nivå 

Teorier, modeller, generaliseringar, samband  

 

PSEUDOMETASPRÅK 
Abstrakt, icke-teoretisk nivå 

Abstrakta begrepp, benämningar utan samband  

 

VARDAGSSPRÅK 
Konkret handlingsnivå 

Konkreta begrepp, känslor, upplevelser  

  

Colnerud & Granström tar avstamp utifrån modellen och resonerar kring läraryrkets utövande i 
termer av process. I denna process konstrueras först på metanivå en modell, där lärare sedan 
använder olika termer och begrepp för att underlätta det praktiska genomförandet, vilket slutligen 
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sker i mötet med eleverna. De menar därmed att arbetet på handlingsnivå blir mera begripligt och 
meningsfullt både för lärare och för elever om man först utgår från metanivå, dvs. gör klart för 
sig mål och därefter medel för att nå målet. De uttrycker dock problemet med olika uppfattningar 
och tolkning av till exempel syftet med verksamheten. Om målet inte är klarlagt på ett tydligt sätt 
riskerar resultatet att bli slumpmässigt och omöjligt att utvärdera (ibid.s.53).   

3.3.4 Konsekvenser på individnivå 

Colnerud & Granström (ibid. s.69) menar att det krävs att läraren har ett fungerande yrkesspråk 
för att kunna beskriva elevernas förutsättningar och behov. Detta är speciellt viktigt när det 
handlar om att kunna diskutera vilka insatser som behövs för att hjälpa eleverna att nå olika mål. 
Författarna skriver vidare att ett outvecklat yrkesspråk kan bidra till att eleverna ges skulden vid 
en eventuell problemsituation. Det är vanligt att ett elevvårdsproblem många gånger definieras 
som en egenskap hos individen och mera sällan som liggande hos skolans organisation 
(ibid.s.70). Författarna menar alltså att en av anledningarna till att detta sker beror på brister i 
yrkesspråket eftersom det saknas verksamma modeller eller teorier för att beskriva problemet. Att 
lyfta frågan till en teoretisk nivå skulle möjliggöra en prövning av olika förklaringsmodeller och 
förslag till åtgärder. De hänvisar också till olika studier som visar att lärare tycks ha 
återkommande svårigheter med att formulera mål och syfte med planerade åtgärder när det 
kommer till praktiskt elevvårdsarbete. Även Orlenius (2006, s.116) tillskriver yrkesspråket som 
ett medel för lärare att hantera praktiken på ett professionellt sätt. För lärare innebär ett 
professionellt förhållningssätt en medvetenhet om bl.a. etiska teorier, styrdokuments mål och ett 
gemensamt yrkesspråk. Vidare menar Orlenius att avsaknaden av ett yrkesspråk kan resultera i att 
lärares reaktioner blir alltför personliga och agerandet baseras då på alltför snäva perspektiv 
(ibid.s.108). Wennbo (2005, s.48) lyfter i sin rapport att skolan som moralisk och etisk arena är 
ganska outforskad vilket kännetecknas av att det fortfarande saknas ett utvecklat och medvetet 
språk som berör de etiska och moraliska aspekterna av läraryrket.  

Sammanfattningsvis kan sägas att avsaknaden av ett för lärare verksamt yrkesspråk kan bidra till 
svårigheter att formulera mål och syfte med verksamheten och likaså att beskriva åtgärder för att 
nå dessa mål. I de fall elevvårdsproblem diskuteras har forskningen dessutom visat att lärare 
tenderar att beskriva problemet som liggande hos eleven själv, många gånger p.g.a. att det saknas 
tankemodeller för att formulera problemet på ett adekvat sätt. Att uttrycka sig på metanivå, dvs. 
metaspråkligt, möjliggör för lärare att se med distans på elevens utvecklingsprocess men studier 
har visat att lärare oftast formulerar sig pseudometaspråkligt. Att formulera sig skriftligt kring 
elevens utvecklingsprocess och lärande kräver ett medvetet professionellt förhållningssätt. För 
lärare innebär det bl.a. kunskap om etiska teorier, mål och ett gemensamt yrkesspråk.   
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3.3.5 Fokus på möjligheter och brister i och runt IUP  

I detta avsnitt definieras ett positivt framåtsyftande perspektiv såsom det uttrycks av Skolverket, 
därefter definieras Johan Hofvendahls bristperspektiv och begreppet bristfokus. Slutligen tas en 
del av Elfströms forskningsresultat upp.  

3.3.5.1 Positivt framåtsyftande perspektiv   

Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer, ska den individuella utvecklingsplanen vara 
framåtsyftande. Eleven ska ses som en aktör med egen vilja och kapacitet att lära och 
hennes/hans motivation och lust att gå vidare i sitt lärande ska uppmuntras och stärkas. Vidare 
belyser Skolverket att alla människor kan utvecklas och växa. De hänvisar detta till att resultaten 
från forskning entydigt visar att höga och positiva förväntningar har stor betydelse för elevers 
framgång i skolarbetet (2005 s.14). Av denna anledning betonas betydelsen av att insatser och 
förändringar bör planeras och beskrivas på sådant sätt att elevens självuppfattning och självtillit 
bevaras och stärks.   

Läraren ”ska arbeta för att stärka en elevs självförtroende och bild av sig själv genom att utgå 

från elevens förmågor och starka sidor” (Skolverket)  

Ett positivt framåtsyftande perspektiv i detta sammanhang innebär att det uttrycker positiva 
förväntningar för att främja elevers utveckling i riktning mot de nationella målen. Positivt 
framåtsyftande formuleringar av mål och tillvägagångssätt bör alltså vara relaterade till 
styrdokumentens mål och innehålla termer som syftar mot en positiv utveckling av elevens 
förmågor.   

Sammanfattningsvis kan sägas att intentionerna med individuella utvecklingsplaner teoretiskt sätt 
är goda och värnar om individen. Både från läroplanen och också Skolverkets håll uttrycks att de 
individuella utvecklingsplanerna ska främja elevernas lärande och utgå från elevens styrkor och 
positiva egenskaper.   

3.3.5.2 Bristfokus  

På samma sätt som intentionerna med IUP teoretiskt beskrivs, finns det en uttryckt tanke om att 
skolans utvecklingssamtal ska handla om elevens styrkor och positiva egenskaper.  Johan 
Hofvendahl7, doktorand i språk, har skrivit en avhandling om de utvecklingssamtal som föregår 
de skriftliga IUP: erna.  Resultatet från de 80 undersökta kvartssamtal/utvecklingssamtalen visar 
att lärare i åtta fall av tio fokuserar på elevers brister, när de samtalar om elevens utveckling 
gentemot provresultat/skrivningar. I rapporten ”Noa har inga fel": om bristfokus i skolans 

                                                

 

7 Johan Hofvendahl är doktorand i språk och kultur vid Linköpings universitet, lektor vid Stockholms universitet, Institutionen för 
nordiska språk, 106 91 Stockholm.E-post: johan.hofvendahl@nordiska.su.se 
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utvecklingssamtal förklarar han sina begrepp bristfokus och bristperspektiv såsom ett avslöjande 
av lärares problemletande utgångsperspektiv. Med detta menar Hofvendahl att det lärarna väljer 
att ta upp i samtalet utgår från elevens svagheter och brister. Han anser att detta bristperspektiv 
synliggörs när lärarna använder kommentarer av typen Här hade du inga fel, Här var det inga 
problem, Här hade du ett enda fel.  Lärares ordval och hur dessa uttrycks ger på så sätt en bild av 
deras utgångsperspektiv, exempelvis: Bra! nästan alla rätt respektive Här hade du ett enda fel. I 
det första exemplet fokuseras elevens starka sidor. I det andra fokuseras bristerna, d.v.s. man 
utgår från elevens svaga sidor och de fel som gjorts. I Hofvendahls (föreläsning 2007-10-03) 
jämförde han sina undersökningsresultat med ett urval av de teoretiska direktiv från läroplanen 
och myndigheten för skolutveckling som skolan och lärarna styrs av. I detta sammanhang 
skapades en föreställning av att lärare i praktiken har svårigheter att handla enligt de direktiv som 
uttrycks från formuleringsarenan:    

Det handlar om att lyfta fram det positiva och konstruktiva och inte lägga energi på att leta 

efter fel och fallgropar” (Myndigheten för skolutveckling) 

Läraren ska stärka elevens ”vilja att lära” och ”tillit till den egna förmågan” (Lpo94)  

En av slutsatserna Hofvendahl drar utifrån sin undersökning av utvecklingssamtalen, är att skola 
till större del går ut på att lära sig undvika fel än att lära sig göra rätt. Han hävdar vidare att ett 
bristfokus kan medföra en risk att eleven utvecklar en rädsla för att begå misstag och att eleven 
lär sig att det är viktigt att betona egna och andra personers fel och brister. Han anser att i ett 
pedagogiskt sammanhang borde det inte vara farligt att göra fel och att rädslan för att begå 
misstag lägger hinder i vägen för utveckling. Det Hofvendahl har kommit fram till stämmer alltså 
överens med de forskningsresultat gällande positiva förväntningars betydelse för elevers 
framgång i skolarbetet, som Skolverket lyfter fram (2005, s.14).  

Sammanfattningsvis innebär ett bristperspektiv att betraktaren/bedömaren ser med 
”bristglasögon” och därför väljer att fokusera på fel, brister, svaga sidor, svårigheter. Inom 
skolans värld finns det en fara både för eleven och den pedagogiska utvecklingen om elevens 
brister och svårigheter utgör den pedagogiska utgångspunkten, eftersom forskning entydigt visar 
att höga och positiva förväntningar är nyckeln till utveckling. Att ta avstamp i ett bristfokus kan 
alltså skapa en negativ bild av individen och för individen själv, och därmed hindra utveckling.   

3.3.5.3 Att bara se problemen 

I Elfströms rapport ”Varför individuella utvecklingsplaner – en studie om ett nytt 
utvärderingsverktyg i förskolan” uttrycker många av de pedagoger som ingick i studien, att 
risken med att göra utvecklingsplaner är att det negativa kan få för stor plats. De menar att det 
finns en inbyggd konflikt, eftersom de flesta ser utvecklingsplanen som ett sätt att hitta barnens 
svårigheter för att sedan kunna hjälpa dem att överkomma dessa (2005, s.54). Å ena sidan 
poängteras starkt att man inte ska betona brister. Å andra sidan ska man stärka det som är svagt, 
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där man inte kommit så långt och vara uppmärksam på om utvecklingen inte går framåt (ibid. 
s.54). Ytterligare en av de intervjuade pedagogerna i Elfströms studie ger ett uttryck för denna 
problematik: 

 Ja, det gäller att man tänker efter och att man inte skriver negativt just här, just för den negativa 

självkänslan” (ibid. s.80).  

En pedagog uttrycker sin oro över att problemen överväger det positiva och att planen görs för att 
visa barnets svårigheter. Pedagogen menar i enlighet med Hofvendahl, att man aldrig kan uppnå 
målen om man bara tar upp det negativa, det negativa fungerar som en broms (ibid. s.79)  

Just när det gäller skriftlig dokumentation av barns utveckling lyfter Wennbo (2005, s.47) 
betydelsen av att reflektera över om den skrivna texten speglar de värden vi anser vara viktiga 
och om konsekvenserna blir som de är tänkta att bli. Wennbo (2005, s.47) refererar också till 
Billington, som menar att det är viktigt att vara medveten om att läsaren av ett dokument alltid 
utifrån texten gör en bedömning av individen den berör.  Risken finns att texter om barn får oss 
att placera in dem i kategorier.  

Sammanfattningsvis: Att skriftligt förmedla problem inbegriper varsamhet och en medvetenhet 
om hur och vad man väljer att uttrycka. De teoretiska direktiven uttrycker klart och tydligt att 
positiva förutsättningar är fundamentala för elevens utveckling. Trots detta verkar problemen 
hamna i fokus och förringar på så sätt det positiva.                    
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4. Metod 

Syftet med vår studie är att få kunskap om lärares språkliga bedömningsformuleringar i 
svenskämnet i 35 individuella utvecklingsplaner för år 5. För det ändamålet har vi valt att 
använda oss av den textanalysmodell med närläsning och kritisk närläsning, som Johansson & 
Svedner beskriver (2005, s.64). De 35 IUP: erna kommer alltså att vara vårt primärmaterial för 
undersökningen (Hartman 2003, s.48).   

I metodavsnittet redovisas hur undersökningen genomförts. Vi redogör för urval, etiska aspekter, 
datainsamlingsmetoder, procedur, databearbetningsmetoder och tillförlitlighetsfrågor.  
Enligt Johansson & Svedner är ovannämnda underavdelningar att rekommendera i ett 
metodavsnitt (2005, s.103).  

4.1 Urval 
Vi har studerat IUP: er gällande elever i år fem. Anledningarna till detta är att vi utbildar oss för 
att undervisa yngre åldrar. Dessutom ska eleverna uppfylla de nationella målen i år fem, vilket 
kan innebära att vissa elever redan nått dessa mål. Vi är därför intresserade av hur positivt 
framåtsyftande mål formuleras eftersom skollagen föreskriver att varje elev skall omfattas av en 
framåtsyftande utvecklingsplan. I våra olika utbildningsinriktningar har vi svenska som 
gemensamt ämnesområde. Därför valde vi att studera hur elevernas mål och tillvägagångssätt 
formuleras i svenskämnet. Med tillvägagångssätt avses de konkreta insatser som beskrivs för att 
uppfyllelse av elevens utvecklingsmål skall ske.    

Vår grundtanke var att göra en textanalys av en större mängd slumpvist utvalda IUP: er från tre 
skolor i samma partnerområde8 men med olika elevunderlag, pedagogik och arbetssätt. En av 
skolorna - en friskola - valde att tacka nej till att delta i vår undersökning. En individuell 
utvecklingsplan är, enligt Skolverket, en allmän handling9 men fristående skolor är inga 
myndigheter och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Det innebär att fristående skolor inte är 
skyldiga att lämna ut sina handlingar (Skolverket 2005, s.16).   

                                                

 

8 partnerområde = kan utgöras av olika förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar inom en kommun, del av kommun eller inom en stadsdel eller två stadsdelar i samverkan 

http://www.lhs.se/LHS/Templates/Page_1111.aspx 

9 Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som har inkommit till eller upprättats av myndigheten. 

Allmänna handlingar innehåller offentliga eller hemliga uppgifter. Alla har rätt att ta del av offentliga uppgifter. Däremot får inte 

sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. (Skolverket 2005 s. 16)  

http://www.lhs.se/LHS/Templates/Page_1111.aspx
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Skolans nekande innebar att vi blev tveksamma över vårt urval. I samband med detta läste vi 
Davidssons utredning ”Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan”.  Vissa delar av Davidssons 
resultat tangerade i mångt och mycket det som vi från början ville undersöka. Därför utvecklade 
och omformulerade vi våra frågeställningar och vårt urval för undersökningen.  

Vi bestämde oss då för att samla in fyra IUP: er från sex skolor vardera i det valda PO. När vi fått 
materialet i vår hand ansåg vi att det behövdes fler IUP: er, eftersom vi bestämt oss för att endast 
använda en metod, textanalys, i vår undersökning. Ytterligare ändringar av urvalet skedde därför 
när vi i Vallberg Roth och Månssons artikel (2005 – 10 – 22) läste att det för vidare forskning 
efterfrågades textanalys av ifyllda IUP: er från en variation av skolor från olika partnerområden. 
Vi vände oss då till sex nya skolor från tre olika partnerområden (PO). Genom vår handledare 
fick vi kontakt med en skola från ytterligare ett PO som kunde tänka sig att ingå i vår studie. 
Detta kom att utgöra sammanlagt tretton skolor från fem olika PO. Vår tanke var aldrig att göra 
en jämförande studie partnerområden emellan, utan vi ville utvidga vårt material med fler antal 
IUP: er. Resultatet visar därför inte på eventuella likheter eller skillnader partnerområdena 
emellan.   

För att få spridning i urvalet ombads lärarna i respektive klass att välja ut IUP: er, dels från två 
högpresterande elever och dels från två lågpresterande elever.   

Med tanke på de tidsramar som gäller för en C-uppsats är urvalet begränsat beträffande 
generaliserbarhet.   

4.1.1 Bortfall 

En skola valde att tacka nej med förklaringen att de inte har IUP eftersom de är en friskola. Tre 
skolor lämnade inget svar på vår förfrågan per e-post och personligt besök. Från en skola kunde 
vi bara använda tre IUP: er eftersom den fjärde endast innehöll mål i matematik.  

Sammanfattningsvis kom vårt material att utgöras av 35 IUP: er från nio skolor från fyra PO.  

4.2 Etiska aspekter 
Vi har enligt ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet, 2002) följt de fyra allmänna 
huvudkraven. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

I vårt brev och i vår personliga kontakt vid skolbesöken informerades lärarna om syftet med vår 
undersökning och om deras frivilliga medverkan. Lärarna fick alltså själva välja att delta trots att 
individuella utvecklingsplaner är allmänna handlingar för kommunala skolor. På så sätt ansåg vi 
att vi följde informations- och samtyckeskravet.  
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I brevet informerades även att alla dokument skulle vara avidentifierade och att syftet var att de 
endast skulle användas för vår undersökning för att därefter förstöras. Då alla lärare, utom en, 
valde att själva kopiera de aktuella dokumenten kunde de bevaka att namnuppgifterna föll bort. 
Konfidentialitets - och nyttjandekravet blev på så sätt uppfyllt. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
Vi har valt att använda textanalys som undersökningsmetod av vårt material. Johansson & 
Svedner beskriver att ”grundläggande för all textanalys är en ordentlig närläsning” (2006, s.64). 
Närläsningen innebär att få innehållet så noggrant klarlagt som möjligt där man strävar efter 
största möjliga exakthet. Det innebär att läsa aktivt t ex genom att stryka under och anteckna 
viktiga ord eller skriva upp egna frågor till texten. Närläsning har använts för att undersöka alla 
frågeställningarna. Ytterligare fördjupad analys kan ske genom kritisk närläsning, vilket innebär 
att man ställer frågor om själva texten och dess innehåll. Frågorna, som enligt författarna bör 
ställas vid denna typ av läsning lyder som följer: Vad har tagits med i texten, vad har uteslutits, 
vad betonas och vad tonas ned? Vad mer än det som direkt sägs ut i texten kan man finna i den? 
Med ledning av dessa frågor analyserade vi frågeställningar ett och tre.  

1 Vilket fokus, brist eller framåtsyftande,  har lärarna i sina skriftliga formuleringar av mål och de 
insatser som bör vidtas för att eleverna skall utvecklas i riktning att nå styrdokumentens mål? 
Vilka termer används för att uttrycka detta? 

3 Vad kännetecknar ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk?  

Johansson & Svedner tar även upp att analys av t ex elevtexter egentligen kräver flera oberoende 
läsare (ibid. s.65).  Därför valde vi att utifrån närläsning respektive kritisk närläsning först läsa 
igenom alla IUP: er var och en för sig. Efter att ha studerat dokumenten såsom vi beskrivit, 
jämfördes de enskilda tolkningarna i en gemensam genomgång av materialet på nytt.  

4.4 Procedur 
Vi tog del av ”Forskningsetiska principer” (2002) med dess tydliga krav på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Därefter sammanställde vi ett brev (bilaga 1) där vi 
beskrev syftet med vår undersökning, att alla uppgifter skulle vara avidentifierade och att 
dokumenten endast skulle användas för detta syfte.   

Vi ägnade en dag till att personligen besöka skolorna i ett PO då vi överlämnade vårt brev. Vid 
mötet med lärarna gavs möjlighet att besvara deras frågor och vi fick tillfälle att närmare 
presentera vår undersökning. Vi hade inga svårigheter att få kontakt med berörda lärare och 
upplevde genast ett positivt engagemang inför vår studie. Inte någon av lärarna hade 
betänkligheter om att delta. De blev tillfrågade om enklaste sättet för dem att genomföra arbetet 
med kopiering och leverans av dokumenten och i samtliga fall önskade de skicka hem dessa per 
brev, vilket efter några påminnelser skedde. 
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När vi hade bestämt oss för att utöka vårt urval till att även innefatta skolor från andra 
partnerområden, gick vi tillväga på samma sätt. Denna gång stötte vi på hinder då vi mötte 
lärarna. De önskade att vi hade kontaktat dem per e-post först. Vi gick därför hem och skickade 
ut våra förfrågningar via e-post innan vi kontaktade dem på nytt.  

4.5 Databearbetningsmetoder 
Vi började med att namnge varje IUP. De numrerades efter PO och skola. IUP: erna angavs med 
versaler följt av nummer ett för högpresterande elever och nummer två för lågpresterande elever. 
När vi hade använt versaler från hela alfabetet la vi även till gemener (ex. Aa 1). Vid denna 
genomgång upptäckte vi att vissa IUP: er var formulerade av eleverna själva. Vi valde dock att 
fokusera vår undersökning kring de IUP: er som var formulerade av lärare eftersom det ingick i 
vårt syfte. Vi fann även att endast två skolor hade formulerat kortsiktiga respektive långsiktiga 
mål.  

För att kunna besvara våra frågeställningar utifrån Skolverkets syfte med och innehållet i IUP 
läste vi igenom alla IUP: er för att se hur målen var relaterade till styrdokumentens mål. Sedan 
skrev vi av varje IUP: s mål och tillvägagångssätt och sparade dessa dokument på datorn. Varje 
elevs IUP blev ett enskilt Worddokument som namngavs med samma namn som vi beskrivit 
ovan (bilaga 2). Därefter räknade vi alla beskrivna mål och tillvägagångssätt.   

4.5.1 Tematiska aspekter 

Johansson & Svedner rekommenderar användning av ett mindre antal mer övergripande 
tematiska aspekter när man undersöker flera texter (2006, s.65). Dessa aspekter bör vara så 
tydliga att studiet blir så systematiskt och stringent som möjligt. De aspekter vi valde utgick från 
våra frågeställningar. Dessa presenteras utförligare i de avsnitt som följer.  

4.5.2 Frågeställning ett  

1. Vilket fokus, brist eller positivt framåtsyftande,  har lärarna i sina skriftliga formuleringar av mål 
och de insatser som bör vidtas för att eleverna skall utvecklas i riktning att nå styrdokumentens mål? 
Vilka termer används för att uttrycka detta?  

För frågeställning ett utgick vi från perspektiven Bristfokus och Positivt framåtsyftande men 
fann efter att vi studerat dokumenten att ytterligare en kategorisering var nödvändig. Denna 
kategorisering valde vi att rubricera som ”Annat”. Denna kategori rymmer formuleringar som är 
neutrala10, inte syftar mot styrdokumentens mål eller varit för svårtolkade. Utifrån våra 
                                                

 

10 som varken är positiv eller negativ på skala e.d.; vanl. konkret: ~a värden neutral 'ingen av de två', av ne 'inte' och u´ter 

'endera av de två'), utanförstående eller intagande en mellanställning; opartisk.  
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perspektiv har vi valt att tolka varje mål respektive tillvägagångssätt som en sammanhängande 
helhet, istället för att analysera varje enskild mening och ord.   

Vid gemensam genomgång utifrån individuell kritisk närläsning av IUP: erna skapade vi en tabell 
(bilaga 3) där vi förde in samtliga mål och tillvägagångssätt samt med kolumner för Bristfokus, 
Positivt framåtsyftande och Annat. Därefter läste vi tillsammans igenom alla mål och 
tillvägagångssätt utifrån varje enskilt perspektiv ytterligare en gång. När vi till exempel läste med 
fokus på brist, markerades de mål och tillvägagångssätt som vi tolkade stämde överens med 
teorierna för detta perspektiv. Samtidigt markerade vi de termer som vi ansåg vara 
perspektivmarkörer för våra valda perspektiv. Därefter räknade vi igenom samtliga mål och 
tillvägagångssätt för att se hur många gånger varje perspektiv fanns representerat. Slutligen 
gjorde vi två cirkeldiagram som visar varje perspektivs procentuella del i förhållande till samtliga 
mål respektive tillvägagångssätt från de 35 IUP: erna.    

4.5.3 Frågeställning två  

 

Vem/vilka ansvarar för att insatserna ska genomföras?  

Vi studerade vem som har ansvaret för att insatserna mot måluppfyllelse ska ske. Enligt 
Skolverket uttrycks det som viktigt att utvecklingsplanen konkret beskriver vilka insatser som ska 
göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 
framgång i skolarbetet (2005, s.14).  

För att kunna besvara ovanstående frågeställning skapade vi fyra kategorier av ansvarsfördelning 
utifrån skolverkets föreskrifter:   

 

Skola/vårdnadshavare/elev   

 

Skola/elev 

 

Vårdnadshavare/elev 

 

Elev   

Därefter skapade vi en kolumn i vår tabell med rubriken Ansvar (bilaga 3). IUP: erna var 
utformade på olika sätt i de olika skolorna (bilaga 4). Vissa hade rubriker som till exempel: 
”Ansvar/iga”, ”Hur ska min/mina lärare hjälpa mig”, ”Hur ska mina föräldrar hjälpa mig”, ”Vem 
gör vad”, ”Skolans och elevens insatser för att nå målen”. Fyra av de nio skolorna saknade helt 
rubrik för ”Ansvar”.   

Vi upptäckte att det som beskrivits under ansvarsrubrikerna inte alltid stämde med texten i 
tillvägagångssätten. Därför valde vi att vid närläsningen av IUP: erna tolka texten i 
tillvägagångssättet utifrån hur ansvaret för insatserna bör beskrivas enligt Skolverket:  
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Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka insatser som ska 

göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 

framgång i skolarbetet (Skolverket 2005, s.14.) 

Sedan markerades den vi tolkat som ansvarig i kolumnen ”Ansvar”.  

Vid ifyllandet av tabellen utföll ytterligare två kategorier: Saknas där det inte uttrycktes något 
tillvägagångssätt, och Framgår ej där vi inte kunde tolka det som uttrycktes. När tabellen var 
färdig skapade vi ett cirkeldiagram för att tydliggöra kategoriernas procentuella del i förhållande 
till varandra utifrån det totala antalet IUP: er. Eftersom Microsofts Excelprogram bara 
accepterade fem kategorier fick vi slå ihop dessa kategorier till en: Saknas/framgår ej.   

4.5.4. Frågeställning tre 

 

Vad kännetecknar ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk?  

I ytterligare en genomgång av tabellerna använde vi oss av kritisk närläsning för att se om vi 
kunde hitta något mönster, som indikerade ett för lärare gemensamt och sakligt språk. Vi utgick 
från Colnerud & Granströms teorier om meta/pseudometa/vardagsspråk. Alla mål respektive 
tillvägagångssätt placerades in på respektive språknivå. Därefter räknade vi samman och förde in 
resultaten i två cirkeldiagram. 

4.6 Tillförlitlighetsfrågor 

4.6.1. Generaliserbarhet  

Vi vill inte göra anspråk på generaliserbarhet då resultaten och slutsatserna vi fått fram i denna 
undersökning endast representerar 35 individuella utvecklingsplaner från nio olika skolor. Lärare 
formulerar sig olika vid olika skolor vilket gör det svårt att generalisera resultaten. Däremot tror 
vi att undersökningens resultat kan leda till ett resonerande, argumenterande och teoretiserande.  
Vi hoppas även att delar av resultaten och slutsatserna kan komma att utgöra ett praktiskt verktyg 
vid utformandet av individuella utvecklingsplaner.  

4.6.2. Validitet  

Utgångspunkten för den individuella utvecklingsplanen bör enligt Skolverkets föreskrifter (2005, 
sid.10) vara en kontinuerlig skriftlig dokumentation och bedömning av elevens utveckling 
gentemot styrdokumentens mål. Vi valde att begränsa oss till att undersöka formuleringarna i mål 
och tillvägagångssätt i ifyllda IUP: er eftersom materialet annars skulle bli för svårarbetat. 
Dessutom var IUP: erna utformade på olika sätt. Från vissa skolor fanns en skriftlig bedömning 
av elevens skolinsatser och från andra skolor saknades denna i det medskickade materialet. Vi är 
medvetna om att vår begränsning och de olika skolornas utformning hindrat oss från att studera 
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dessa nulägesbeskrivningar/bedömningsformuleringar. En utvidgning av vårt 
undersökningsområde skulle kanske ha kunnat vidga vår förståelse för den kontext elevernas mål 
och tillvägagångssätt är situerade i.   

Johansson & Svedner tar upp problemet med den subjektivitet läsaren har med sig i läsningen av 
texter och att man uppfattar sammanhang och resonemang olika beroende på det perspektiv man 
utgår ifrån (2006, s.65). Som lärarstudenter ser vi de individuella utvecklingsplanerna utifrån våra 
nyblivna kunskaper. Dock har vi ingen eller endast liten erfarenhet av läraryrket att utgå ifrån. 
Som jämförelse kan man fundera över hur någon som saknar alternativt har stor pedagogisk 
kunskap skulle läsa och bedöma materialet.   

Författarna tar också upp att analys av t ex elevtexter egentligen kräver flera oberoende läsare. 
Även om vi i vårt fall endast var två läsare och möjligen inte kunde anses vara oberoende varken 
av materialet eller av varandra, så valde vi att göra närläsningen respektive den kritiska 
närläsningen var och en för sig. När vi jämförde våra resultat fann vi att våra tolkningar av det 
insamlade materialet ibland skilde sig åt, vilket har hjälpt oss att belysa materialet utifrån olika 
vinklingar. Detta anser vi har bidragit till att göra vår undersökning mer tillförlitlig än om vi bara 
hade läst materialet tillsammans.  

Till frågeställning ett utgjordes vårt mätinstrument av bristfokus och ett positivt framåtsyftande 
perspektiv. Bristfokus är ett nytt begrepp som är myntat av forskaren Johan Hofvendahl. Det 
fanns alltså ingen utbredd och allmänt känd teori bakom detta begrepp. Likadant gäller för det 
positivt framåtsyftande perspektiv som vi själva skapat utifrån Skolverkets Allmänna råd och 
rekommendationer för den individuella utvecklingsplanen. Vi skapade detta perspektiv eftersom 
vårt syfte var att jämföra det som uttrycks i elevers IUP: er med Skolverkets rekommendationer. 
De unga och ännu inte välförankrade teorierna bakom våra valda perspektiv gjorde att vårt 
mätinstrument i vissa fall var svåranvändbart.  Detta inträffade t.ex. när det som uttrycktes i 
elevernas IUP: er var alltför svårttolkat och varken kunde tolkas utifrån ett bristfokus eller 
positivt framåtsyftande perspektiv.   

4.6.3. Reliabilitet 

Vi anser att noggrannhet har försäkrats genom ett stort antal genomläsningar av materialet. 

4.7. Metoddiskussion 
Vi har undersökt ifyllda IUP: er inom den tidsram som en c-uppsats ger.  Därför valde vi att göra 
en textanalys utifrån närläsning och kritisk närläsning. Vår måttstock var att inom denna tidsram 
få fram ett så innehållsrikt resultat som möjligt.   

Det har varit ett problem att inte vara delaktig i hela processen kring utformandet av IUP, dvs. 
den skriftliga bedömningen inför utvecklingssamtalet och själva samtalet. Mycket av det som 
formuleras och förmedlas till eleven och dess vårdnadshavare sägs i en kontext vi inte kunnat ta 
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del av. Vi har bara sett lösryckta meningar och ibland enstaka ord. Ibland kan ju saker sägas med 
ett visst tonfall som tydligt visar elevens positiva eller negativa sidor. Att vi inte sett och hört hela 
kontexten gjorde det svårt att bedöma vissa mål och tillvägagångssätt som varande antingen brist 
eller positivt framåtsyftande. Även Hofvendahl menar att alla ansatser att definiera kontext eller 
att kartlägga kontextens betydelse har drag av en omöjlighet över sig:  

It does not seem possible at the present time to give a single, precise, tecnicle definition of context, and 

eventually we might have to accept that such a definition may not be possible. Goodwin och Duranti 

(1992:2) (2006, s.37)  

Den kritiska närläsningen innebär att ställa frågor till texten om: Vad har tagits med i texten, vad 
har uteslutits, vad betonas och vad tonas ned? Vad mer än det som direkt sägs ut i texten kan man 
finna i den? Dessa frågor gjorde det i vissa fall svårt att vara objektiv. När vi skulle tolka in vad 
som uteslutits hände det ibland att vi i egenskap av lärarstudenter med viss erfarenhet av 
utvecklingssamtal, frammanade en konstruerad bild av hela situationen. Denna bild kanske inte 
stämmer överens med verkligheten, vilket gör att t ex lösryckta meningar kan ha blivit feltolkade. 
Dock är det relevant att titta på IUP isolerat eftersom de arkiveras och är allmänna handlingar och 
i dessa fall ser man inte heller kontexten.  

Under arbetets gång stötte vi på fler problematiska situationer. En av dessa rörde vår kritiska 
närläsning utifrån ett bristfokus och ett positivt framåtsyftande perspektiv. Det var ibland svårt att 
tolka om det som uttrycktes i mål och tillvägagångssätt utgick från antingen en brist hos eleven 
eller om det skulle uttrycka en slags positiv förväntning på elevens utveckling.  Så här i efterhand 
tror vi att denna problematik till viss del grundar sig i att de valda perspektiven ”bristfokus” och 
”positivt framåtsyftande” egentligen inte utgör en dikotomi (motsatspar).  Dessa perspektiv 
försvårade därför ibland vår kritiska närläsning och efterföljande tolkning av det skrivna i IUP: 
erna. Ett möjligt motsatspar hade annars kunnat vara ”styrkefokus”, där elevens styrkor sätts i 
centrum.         
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av våra frågeställningar. Vi redogör först för vardera 
perspektivs (positivt framåtsyftande och bristfokus) förekomst i mål och tillvägagångssätt. Sedan 
följer en uppställning av de termer som indikerar de två valda perspektiven. Därefter presenteras 
ansvarsfördelningen av de insatser som skall göras för att nå målen. Slutligen redovisas 
undersökningsresultatet av ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk.   

Alla kursiverade citat som finns representerade i resultatdelen är hämtade från de undersökta 
IUP: erna. 

5.1. Positivt framåtsyftande eller bristfokus 

 

Vilket fokus, brist eller positivt framåtsyftande, har lärarna i sina skriftliga formuleringar av mål 
och de insatser (tillvägagångssätt) som bör vidtas för att eleverna skall utvecklas i riktning att nå 
styrdokumentens mål? Vilka termer används för att uttrycka detta?  

5.1.2. Mål  

Vissa IUP: er hade endast en målformulering och vissa uttryckte både kort- och långsiktiga mål. 
Sammanlagt i de 35 IUP: erna uttrycktes 45 olika mål. Av dessa var 32 mål formulerade av lärare 
och tretton mål var formulerade av elever.  

5.1.2.1 Positivt framåtsyftande  

38 % av målformuleringarna (17 av 45) var positivt framåtsyftande. Detta innebär att de syftar 
mot utveckling för att nå måluppfyllelse och på något vis uttrycker att elevernas kunskaper för 
närvarande är goda nog och kan förbättras.   

Åtta positivt framåtsyftande mål var ställda till lågpresterande elever. Exempel på en lärares 
positivt framåtsyftande målformulering för lågpresterande elev: 

”Stava bättre, få ännu fler rätt på stavningstestet. Läsa ännu bättre”.  

Nio positivt framåtsyftande mål var ställda till högpresterande elever. Exempel på lärares positivt 
framåtsyftande målformulering för högpresterande elev: 

”Jobba på att berika/måla dina texter mer.”   

Exempel på positivt framåtsyftande mål formulerad av elev: 
”Jag vill också lära mig att prata inför klassen” 
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5.1.2.2.  Bristfokus 

49 % av målformuleringarna (22 av 45) utgick från ett bristperspektiv, vilket innebär att de utgår 
från elevers brister och svårigheter alltså med fokus på det som eleven inte gör bra.   

Vi hittade elva bristfokuserade mål till lågpresterande elever. Exempel:  
Skriva texter med tydlig handstil och utan annat kludd i boken  

Vi hittade elva bristfokuserade mål till högpresterande elever. Exempel:  
Du måste arbeta lite mer effektivt på lektionerna!  

Exempel på bristfokuserat mål formulerat av elev: 
Inte prata så mycket på lektionerna.  

5.1.2.3. Annat 

13 % av de 45 målen (sex av 45) var varken positivt framåtsyftande eller komna ur ett 
bristperspektiv.   

Här följer ett exempel på en sådan målformulering:  
Sammansatta ord, dela sina texter i stycken.  

5.1.2.4. Sammanställning 

Cirkeldiagrammet visar de olika perspektivens procentuella förekomst i de totalt 45 uttryckta 
målformuleringarna     

Mål 

49%

38%

13%

Bristfokus
Framåtsyftande
Annat
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5.1.2.5. Vem har formulerat målen och ur vilket perspektiv? 

Av sammanlagt 45 mål var 32 formulerade av lärare. Av dessa 32 mål fann vi att 15 utgick från 
ett bristfokus, tolv mål var positivt framåtsyftande och fem tillhörde kategorin ”Annat”.   

Resterande 13 av de 45 målbeskrivningarna var formulerade av elever och av dessa hade sju 
bristfokus, fem var positivt framåtsyftande och en tillhörde kategorin ”Annat”.   

5.2. Tillvägagångssätt/insatser  
Totalt fanns det 33 beskrivna tillvägagångssätt i de 35 IUP: erna. I vissa IUP: er uttrycktes fler än 
ett tillvägagångssätt, i vissa IUP: er kunde det t.ex. finnas ett tillvägagångssätt för exempelvis tre 
uttryckta mål.  

5.2.1. Positivt framåtsyftande 

27 % av tillvägagångssätten (nio av 33) var positivt framåtsyftande. Vi hittade tre positivt 
framåtsyftande tillvägagångssätt till högpresterande elever.   

Exempel från IUP tillhörande högpresterande elev: 
tränar person och platsbeskrivningar i arbetsområdet – Huset - samt i andra skriftliga 

arbeten. Försöker att lägga in egna åsikter och argumentera för dessa. Läser sina 

berättelser högt för en vuxen/kompis 

Vår kommentar: Vi antar att detta är en beskrivning av vad som skall ske, trots att det skrivna 
uttrycks i presensform.  

Sex av de positivt framåtsyftande tillvägagångssätten var ställda till lågpresterande elever.  
Exempel från IUP tillhörande lågpresterande elev: 

Hitta böcker som intresserar  

Vi har inte funnit något exempel på positivt framåtsyftande tillvägagångssätt formulerat av 
eleven själv.  

5.2.2 Bristfokus.  

43 % av tillvägagångssätten (14 av 33) utgick från ett bristperspektiv.   

Vi hittade åtta bristfokuserade tillvägagångssätt till lågpresterande elever. Exempel: 
A (läraren) dubblar läxan om W (eleven) ej lämnar in osv. TA ANSVAR. Det måste komma från W (eleven)  
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Vi hittade sex bristfokuserade tillvägagångssätt till högpresterande elever. Exempel: 

 Eftersom du hittills inte haft några svårigheter inom något ämne så borde du öka din 

arbetsinsats ytterligare. Inte sätta ribban vid det som måste göras utan kunna se förbi det och 

hinna med extraarbeten.  

Exempel på tillvägagångssätt formulerat av eleven själv: 
Sluta fundera så mycket  

5.2.3 Annat 

30 % tillvägagångssätten (tio av 33) var svårtolkade och kunde varken placeras in i kategorin 
framåtsyftande eller bristfokus. 
Exempel:  

1. Väljer böcker ur olika genrer 

2. Rasterna – hjälpa Läraren/läsa. stimulans  

5.2.4 Sammanställning 

Cirkeldiagrammet visar de olika perspektivens procentuella förekomst i de totalt 33 uttryckta 
tillvägagångssätten.   

Tillvägagångssätt  

43%

27%

30%
Bristfokus

Framåtsyftande

Annat
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5.2.5. Vem har formulerat tillvägagångssätten och ur vilket perspektiv? 

30 tillvägagångssätt av 33 var formulerade av lärare. Av dessa hade tolv bristfokus, nio var 
positivt framåtsyftande och nio föll under kategorin ”Annat”.   

Resterande tre tillvägagångssätt formulerades av elever. Av dessa hade två bristfokus och en 
tillhörde kategorin ”Annat”.  

5.3 Vilka termer i mål och tillvägagångssätt indikerar 
positiv framåtsyftning/ bristfokus 
Här redovisas de termer, perspektivmarkörer, vi hittat i de undersökta IUP: erna som vi anser 
indikerar de två perspektiven  

5.3.1  Positivt framåtsyftande termer 

Utgår från intresse; Vill lära mig, Vill bli bättre Intresserar (hitta böcker som…) Skriva egna 
händelser utifrån egna idéer … din fantasi  

Uttrycker positiv förväntning; Ännu bättre; Berika, måla mer; Vi ska klara målen!  

Utgår från elevens starka sidor; Läs svårare böcker! Presterat; Berika, måla mer  

Utgår från utveckling; Breddad; ökad; Utveckla; kunna stavningsregler; Utveckla ditt skrivande  

5.3.2 Bristfokus termer 

Negationer 
Eftersom… inte; Hittills… inte; svårigheter;  

Med tvånget knutet till hela satsen 

Måste11; måste… lite mer lite; borde; behöver 

Satser som har en underförstådd mening. Som egentligen indikerar motsatsen; Talar om på vilket 
sätt eleven gör något/inte gör något 

Läs aktivt! Våga visa/prata ger en bild av eleven som blyg och tyst, Tänk på (utgår från att eleven 
inte gör detta nu), Prata högt och tydligt (kan utgå från en rådande brist hos eleven); Tydlig 

                                                

 

11 1 är tvingad att {ebehöva 2, 1få 3, 3skola 3}: han ~ sälja huset; vi ~ försvara forskningens frihet; så synd att vi ~ skiljas; 

uppgiften ~ lösas 

BET.NYANSER: a) med tvånget knutet till hela satsen det är nödvändigt att: 
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handstil utan annat kludd (skapar en negativ bild av eleven) Ta det lugnt och läs igenom 
ordentligt så att du gjort ditt bästa, Om du skriver fel, Komma igång att skriva fortare (ej mål 
utgår från brist). Sluta fundera! Komma ihåg när och vad, Gör alla läxor! Stava rätt, För att 
hinna… många uppgifter 

Upprepning 

Skriva och skriva tills jag kan (förstärker bristen), Skriva mer, fokusera på skrivandet 
(upprepningen tydliggör brist hos elev) 

Indikerar Osäkerhet ang. förmåga  

Klara   

Hot  

Dubblar läxan om elev ej lämnar in;  

5.4 Ansvar   

5.4.1 Ansvar 

 

Vem/vilka ansvarar för att insatserna ska genomföras?  

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka insatser som ska 

göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 

framgång i skolarbetet (Skolverket 2005, s.14.)   

Våra valda kategorier 

 

Skola/vårdnadshavare/elev   

 

Skola/elev 

 

Vårdnadshavare/elev 

 

Elev   

När vi räknade varje ansvarskategori i IUP: erna kom vi fram till att i 57 % av IUP: erna (20 av 
35) uttrycks det att eleven ensam är ansvarig för att insatserna mot de formulerade målen ska 
genomföras.   

Exempel: Ta det lugnt när du skriver och använda suddgummi om du skriver fel i din bok.    

I 9 % av IUP: erna (tre av 35) beskrivs både skolans och elevens ansvar för att insatserna ska ske. 
I fyra IUP: er (11 %) framgår skolans, vårdnadshavarens och elevens ansvar. I en IUP (3 %) 
uttrycktes vårdnadshavarens och elevens ansvar för insatserna.  
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I 17 % av IUP: erna (sex av 35) saknades tillvägagångssätt och i en IUP (3 %) framgick det ej 
vems ansvaret var d.v.s. vi kunde tolka texten (se nedan):  

Rasterna – hjälpa Läraren/läsa. stimulans  

5.4.2 Sammanställning 

Här presenteras varje kategoris procentuella del i förhållande till det totala antalet IUP: er.   

Ansvarsfördelning 

57%

9%

11%

3%

20%

Elev

Skola och elev

Skola, elev,
vårdnadshavare
Elev och
vårdnadshavare
Saknas/Framgår ej

   

5.5. Gemensamt och sakligt språk 

 

Vilka kännetecknar ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk?  

Utifrån Colnerud & Granströms beskrivning av lärares yrkesspråk och kategoriseringar i 
språknivåer bör ett gemensamt och sakligt språk i IUP: ernas målbeskrivningar utgå från en 
metanivå. En metaspråksnivå ger yrkesgruppen möjlighet att uttrycka gemensamma teorier och 
tankemodeller på ett sakligt språk.   

5.5.1 Språkliga nivåer i målformuleringar 

32 mål var formulerade av lärare.    
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16 % av dessa tillhörde metaspråksnivån (fem av 32). Målen var uttryckta i enlighet med 
styrdokumentens målformuleringar.   

Exempel: utveckla ditt skrivande  

43 % av målen tillhörde pseudospråksnivån (14 av 32). Målen var uttryckta på ett 
vardagsspråkligt sätt men med inblandning av för yrkesgruppen special/facktermer.  

Exempel: Stava rätt, kunna stavningsregler   

38 % av målen tillhörde vardagsspråket (12 av 32). Målen uttrycktes på vardagsspråklig nivå och 
utan inslag av specialtermer.   

Exempel: Läsa varje dag 20 min i skolan och 15 min hemma  

3 % av målen (ett av 30) var för svårtolkat  

Exempel: Ökat innehåll i berättelser  

5.5.2 Sammanställning 

Cirkeldiagrammet visar varje kategoris procentuella del i förhållande till antal målformuleringar   

Språknivåer i de 32 målformuleringarna 

16%

43%

38%

3%

Metaspråk
Pseudospråk
Vardagsspråk
Svårtolkad
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5.5.3 Språknivåer i tillvägagångssätten 

Utifrån Skolverkets syfte att insatserna/tillvägagångssätten ska uttryckas på ett gemensamt och 
sakligt språk redovisar vi resultaten för dessa utifrån Colnerud & Granströms språknivåer. Ett 
gemensamt språk som beskriver insatserna bör utgå från för yrkesgruppen gemensamma 
teorier/tankemodeller, i det här fallet styrdokumentens målbeskrivningar.     

30 av tillvägagångssätten var formulerade av lärare. 3 % av dessa (1 av 30) tillhörde 
metaspråksnivån. Tillvägagångssättet beskrevs sakligt med utgångspunkt från styrdokumentens 
målformuleringar.  

Exempel: X tränar person och platsbeskrivningar i arbetsområdet – Huset- samt i andra skriftliga arbeten. 

Försöker att lägga in egna åsikter och argumentera för dessa. Läser sina berättelser högt för en vuxen/ kompis  

57 % av tillvägagångssätten (17 av 30) tillhörde pseudospråksnivån. Tillvägagångssättet beskrevs 
på ett vardagsspråkligt sätt med inslag av för yrkesgruppen specialtermer.  

Exempel: Läs aktivt under bänkboksläsning i skolan  

40 % av tillvägagångssätten (12 av 30) tillhörde vardagsspråksnivån. Tillvägagångssättet 
uttrycktes på vardagsspråklig nivå utan inslag av specialtermer.   

Exempel: Ge mer tid/hjälp vid frågor. Pappa kan hjälpa.  

5.5.4. Sammanställning 

Cirkeldiagrammet visar varje kategoris procentuella del i förhållande till antal tillvägagångssätt.  

Språknivåer i tillvägagångssätt 

3%

57%

40% Metaspråk

Pseudospråk

Vardagsspråk
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5.6. Materialet talar 
Förutom det vi valde att undersöka utifrån våra frågeställningar har följande uppenbarat sig i vårt 
material:  

Svårigheter att formulera mål och tillvägagångssätt 

Lärare har svårigheter att formulera mål och tillvägagångssätt. Detta yttrar sig genom att dessa 
ofta blandas ihop. Nästan hälften av målen beskriver egentligen ett tillvägagångssätt. Det som 
saknas är att förmågan som skall utvecklas inte nämns. Det som uttrycks är egentligen medel för 
att utveckla en förmåga.   

Exempel: Tänka på stavningen.     Breddad läsgenre. Exempel liknande dessa försvårade vår kritiska 
närläsning och tolkning utifrån våra valda perspektiv.  

Iup och de högpresterande eleverna 

En grundtanke med IUP: n är att den skall vara stimulerande för alla. Vårt material visade att nio 
mål och tre tillvägagångssätt var positivt framåtsyftande enligt vår tolkning. Utöver dessa fanns 
det för vissa högpresterande elever mål som inte ens strävade mot styrdokumentens mål.  

Exempel: 1. Du måste arbeta lite mer effektivt på lektionerna!   2. Komma ihåg när och vad                
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6. Analys  

I analysen tar vi upp det väsentligaste som framkommit i våra resultat. Vi relaterar detta sedan till 
de teorier, forskningsrapporter och undersökningar som vi presenterat i teori/litteraturavsnittet. Vi 
strukturerar upp analysen utifrån våra frågeställningar. Alla kursiverade citat är hämtade från vårt 
undersökningsmaterial. 

Frågeställning ett  

 

Vilket fokus, brist eller positivt framåtsyftande, har lärarna i sina skriftliga formuleringar av mål och 
de insatser/tillvägagångssätt som bör vidtas för att eleverna skall utvecklas i riktning att nå 
styrdokumentens mål?  

Bristfokus  

Vårt resultat visade att ungefär hälften av målformuleringarna och tillvägagångssätten utgick från 
ett bristfokus. Detta stämmer i stort med Hofvendahls (2006) forskning om utvecklingssamtal där 
bristperspektiv förekom i åtta av tio fall när lärare talade om elevers provresultat/skrivningar.  
Enligt Hofvendahl borde inte ett starkt representerat inslag av bristfokus förekomma i ett 
pedagogiskt sammanhang. Risken enligt honom är att det kan medföra en rädsla för att begå 
misstag som i sin tur lägger hinder i vägen för utveckling.     Utifrån det Hofvendahl skriver visar 
vårt resultat på en avvikelse från de forskningsresultat gällande positiva förväntningars betydelse 
för elevers framgång i skolarbetet, som Skolverket (2005) lyfter fram.   

Den höga förekomsten av bristfokus i elevernas IUP: er bekräftas även av Elfströms (2005) 
forskning. De pedagoger som ingick i hennes studie uttryckte hur svårt det var att inte 
uppmärksamma barnens svårigheter eftersom man skall stärka det som är svagt. I Elfströms 
avhandling diskuteras varför bristen attraherar uppmärksamheten och de pedagoger som ingick i 
studien uttalar därför att risken med IUP: erna är att det negativa/problemen kan ta för stor plats.   

Vårt resultat kan förstås av den starka genomslagskraft inom pedagogiken som 
utvecklingspsykologin (Jerlang m.fl.2006) haft. Enligt denna utvecklingsteori utvecklas individer 
i förutbestämda tidsgivna mognadscykler/stadier. Detta medför en syn på normaliteten som det 
förhärskande. Det som uppmärksammas är därför när barnets kunskapsutveckling avviker från 
det normala. Barnet blir synliggjort genom sina brister. Elfström (2005) skriver att detta synsätt 
har lett till att just barnens fel och brister till stor del utgjort den pedagogiska utgångspunkten i 
skolsammanhang.  

Utifrån Colnerud & Granströms (2002) forskning kan avsaknad av ett gemensamt yrkesspråk för 
lärare bidra till att lärare inte kan formulera sig sakligt och konstruktivt, som till exempel: Du 

måste arbeta lite mer effektivt på lektionerna! Colnerud & Granström menar att ett yrkesspråk utgår från 
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gemensamma tankestrukturer på metanivå. För lärare innebär det vid utformningen av 
individuella utvecklingsplaner, att besitta kunskaper om styrdokument och lärandeteorier. Att 
kunna uttrycka sig på metaspråklig nivå innebär att distansera sig från vardagspraktiken och det 
som Colnerud & Granström definierar som ”vardagsspråket” eller handlingens och känslornas 
språk. Resultatet i vår undersökning visar att de IUP: er som är bristfokuserade endast tillhör 
kategorierna pseudometa - eller vardagsspråk. De termer som uttrycker bristfokus innehåller 
oftast negationer, ord som gör att hela satsen är knutet till ett tvång samt underförstådda meningar 
som egentligen indikerar motsatsen. I de fall elevernas IUP: er utgår från ett bristfokus finns en 
frekvent användning av dessa termer. Dessutom gav de bristfokusformulerade IUP: erna ofta en 
negativ bild av eleven i fråga. I relation till detta vill vi uppmärksamma det som Wennbo skriver 
angående betydelsen av att reflektera över det man dokumenterar för varje elev. Enligt Colnerud 
& Granström finns det risk för att ett outvecklat yrkesspråk kan ge eleven skulden för sin 
eventuella brist istället för att se verksamhetens del.   

Enligt Colnerud & Granströms tankemodell kan vårt resultat med den höga förekomsten av 
bristfokus därmed betyda, att flera lärare i vår undersökning har liten kännedom om Skolverkets 
syfte med IUP och vad IUP: n ska innehålla samt om styrdokumentens mål. Det sistnämnda 
bekräftas även av Davidssons utredning (SOU 2007:28, s.62) där han bl.a. konstaterar att lärare 
och skolledare haft svårigheter att förstå målsystemet i Lpo94 och grundskolans kursplaner.    

Positivt Framåtsyftande 

Som det framgår av resultatet var 38 % av målformuleringarna och 27 % av tillvägagångssätten 
positivt framåtsyftande. Grundskoleförordningen föreskriver att:  

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta 

vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen och kursplanerna. (SFS 1994:1194 7 kap. 2 §)  

Enligt Skolverket bör IUP: n utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor samt uttrycka 
positiva förväntningar på eleven. Tidigare forskning visar att höga och positiva förväntningar har 
stor betydelse för elevers framgång i skolarbetet. Därför betonar Skolverket att insatser och 
förändringar bör planeras och beskrivas på sådant sätt på sådant sätt att elevens självuppfattning 
och självtillit bevaras och stärks. Vårt resultat visar därmed på en avvikelse från dessa 
forskningsresultat och syftet med IUP.   

Skillnaden mellan positivt framåtsyftande IUP: er och de som var bristfokuserade var att de 
positivt framåtsyftande formuleringarna ej innehöll negationer eller andra specifika 
bristfokustermer (se s.38). De skapade ingen negativ bild av eleven. De var utformade med 
strävan mot styrdokumentens uppnåendemål och strävansmål. Några var formulerade på 
metaspråksnivå d.v.s. uttrycktes i enlighet med grundskolans kursplaner. Exempel: Öka säkerheten 

kring skriv/stavningsregler.  
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De olika uttryckssätten i elevers IUP: er gav olika bilder av både elever och synen på lärande.  

Exempelvis: Bristfokus: Skriva texter med tydlig handstil och utan annat kludd i boken. 
Positivt Framåtsyftande: Stava bättre, få ännu fler rätt på stavningstestet. Läsa ännu bättre  

Båda dessa formuleringar är ställda till lågpresterande elever med den stora skillnaden att den 
som är positivt framåtsyftande ända utgår från att det som eleven uträttar i nuläget är bra men att 
det kan förbättras. Den uttrycker en positiv förväntan. Enligt en konstruktivistisk syn på lärande 
och så som syftet med IUP är uttryckt, skall lärande vara så pass meningsfullt för eleven att 
denna aktivt vill delta och ta ansvar för sin kunskapsinhämtning. Vårt resultat visar att denna syn 
på lärande inte fått genomslagskraft än. Resultatet indikerar även att elevers IUP: er inte har det 
innehåll som Skolverket rekommenderar. 

Annat  

13 % av målen och 30 % av tillvägagångssätten föll under kategorin ”Annat”. Det innebär att de 
faller utanför ramen för skollagens, läroplanens och Skolverkets syfte med IUP, eftersom de inte 
syftar mot styrdokumentens mål och i något fall var alltför svårtolkade. 
Resultaten påvisar ett samband med Davidssons utredning som konstaterade att lärare har haft 
svårigheter att tolka nuvarande målsystem. Enligt Colnerud & Granströms tankemodell skulle 
resultatet kunna betyda att flera lärare i vår undersökning saknar kännedom om Skolverkets syfte 
med IUP och vad IUP: n ska innehålla samt kunskap om styrdokumentens mål.  

Den relativt höga andelen av ofullständigt formulerade tillvägagångssätt kan även bekräftas av 
Skolverkets rapport (2007, s.25). I den rapporteras att en grundläggande förutsättning i ett mål- 
och resultatstyrt system är att berörda parter är väl förtrogna med de mål som ställts upp för 
verksamheten. De menar att utan goda målkunskaper är risken uppenbar att man famlar i blindo.   

Exempel på formuleringar som föll under kategorin ”Annat”:  

 Sammansatta ord.  

Rasterna – hjälpa Sara/läsa. Stimulans.  

Ge mer tid/hjälp vid frågor. Pappa kan hjälpa.  

Väljer böcker ur olika genrer   
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Frågeställning två 

 
Vem/vilka ansvarar för att insatserna ska genomföras?  

Enligt Myndigheten för skolutveckling är syftet med IUP mångfaldigt. Det rör sig bland annat om 
att öka elevers ansvarstagande och delaktighet. Resultaten i vår undersökning visar att elever i 57 
% av fallen är beskrivs som ensamma ansvariga för att insatserna gentemot uppställda mål ska 
genomföras. Skolans insatser fanns representerat i 20 % av fallen. Enligt Skolverkets Allmänna 
råd och kommentarer är det en strävan att elevens ansvarstagande skall öka  

ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier (2005, s. 14)  

 Samtidigt uttrycks det att:  

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka insatser som ska 

göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha 

framgång i skolarbetet (Skolverket 2005, s. 14, vår kursivering).  

Vårt resultat visar alltså att eleven i mer än hälften av fallen beskrivs som ensam ansvarig för att 
uträtta insatserna i sin IUP samtidigt som skolans del inte syns på något genomgripande sätt.    

Enligt en konstruktivistisk syn på lärande och som läroplanen är utformad ses eleven som en 
aktör i ett meningsfullt sammanhang. I Utbildningsdepartementets rapport inför införandet av 
IUP framträder denna syn på lärande som en viktig förutsättning för arbetet med individuella 
utvecklingsplaner.  

En viktig utgångspunkt i arbetet med en individuell utvecklingsplan är att 

såväl möjligheter som behov av stöd ses relationellt, dvs. i det sammanhang som 

eleven är en del av. En konsekvens av detta blir att elevens sociala och kunskapsmässiga 

utveckling måste beskrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå i 

relation till målbeskrivningarna i läroplanen (Ds.2001:19 s.31)  

I skolverkets rapport ”Hur används individuella utvecklingsplaner” (2007) konstaterar man att 
IUP: n inte motsvarat ställda förväntningar gällande denna punkt. Vårt resultat som visar att 
skolans och vårdnadshavarens del fanns representerat i cirka en femtedel av fallen, pekar således 
på en överensstämmelse med Skolverkets konstaterande.   
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Enligt Colnerud & Granströms teori förklaras yrkesspråk som ett för en specifik yrkesverksam 
kårs gemensamma språk. Ett yrkesspråk bör utgå från metanivå för att man skall kunna göra teori 
av praktiken och diskutera utveckling m.m. utan att personliga perspektiv vävs in i 
sammanhanget. För lärare innebär metanivå att besitta kunskaper om t.ex. styrdokument, mål, 
teorier om etik och lärande. Colnerud och Granströms teori skulle därmed kunna förklara vårt 
resultat som indikerar att flera lärare verkar sakna kännedom om syftet med IUP, eftersom eleven 
beskrivs som ensam ansvarig för att genomföra insatserna i den uppställda IUP: n  

Vårt undersökningsresultat kan även finna förklaringar i utvecklingspsykologiska teorier. Enligt 
Elfströms (2005, s.93, 97) beskrivning av utvecklingspsykologiska teorier ses inte verksamheten 
som en viktig del för eleven utan dennes egenskaper anses mogna fram enligt naturenliga stadier 
oberoende av sammanhanget. Barnet ses enligt Jerlang m.fl. som ett tomt objekt som skall fyllas. 
Det innebär att kunskap går att överföra från en individ till en annan, i skolsammanhang från 
lärare till elev. Eleven får ett uppsatt mål av läraren och det blir upp till eleven att uppfylla detta 
mål. Det blir barnet och inte verksamheten som ska förändras. Vårt resultat som visar att eleverna 
i 57 % är ensamma om att ta ansvar för sina insatser kan förstås mot denna bakgrund. Detta 
innebär även att resultatet till stor del avviker från läroplanens konstruktivistiska synsätt, som 
innebär att individen aktivt konstruerar sin kunskap i meningsfulla sammanhang och där 
delaktighet blir ett mått på lärande.  

Resultatet kan även förstås utifrån begreppet individuell utvecklingsplan. Individuell betyder 
enskild, särpräglad, egenartad, personlig och utmärkande för en enskild. Denna definition 
tillsammans med det som t.ex. uttrycks i lärares yrkesetik: elevens lärande sätts i centrum 
(Orlenius, 2006, s.150) kan vara aspekter som sammantaget bidrar till feltolkning av hur 
fördelningen av ansvaret ska beskrivas.  

Frågeställning tre  

 

Vad kännetecknar ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk?  

Våra resultat visar att lärare nästan uteslutande uttrycker sig på pseudometa- och 
vardagsspråksnivå när de formulerar mål och tillvägagångssätt. Ett fåtal uttryckte sig på 
metaspråklig nivå. I de fall IUP: erna var sakligt formulerade fanns en tydlig koppling till 
styrdokument.  

Resultatet visade att lärare i cirka 50 % av fallen formulerade mål och tillvägagångssätt på en 
pesudometaspråklig nivå. Detta resultat stämmer överens med den undersökning Colnerud & 
Granström gjort om lärares språk vid planeringsprocessen av övergripande tematiska 
arbetsområden, där lärare till största delen uttryckte sig på ett pseudometaspråk. Colnerud & 
Granström (2002, s.26) anser att tillgången till ett gemensamt yrkesspråk och yrkesetik har stor 
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relevans för lärares genomförande av sitt samhällsuppdrag och hur relationen till eleverna 
utformas.    

I vår undersökning var 16 % av målen respektive 3 % (ett) av tillvägagångssätten formulerade på 
en metaspråksnivå. Även detta stämmer överens med Colnerud & Granströms 
undersökningsresultat som tyder på att man inom skolans värld inte använder sig av ett 
metaspråk, när man fokuserar på syfte och mål.  Enligt Colnerud & Granström (ibid. s.78) verkar 
problemet med att formulera mål och syfte med planerade åtgärder vara en återkommande 
svårighet i skolan. Studier har visat att lärare saknar adekvat yrkesspråk vid skriftlig planering av 
förändringsarbete.   

Vårt resultat visade att lärare i cirka 40 % av fallen formulerade mål och tillvägagångssätt på ett 
vardagsspråkligt sätt. Exempel vi hittat från elevs IUP: Du kan bli ännu bättre.  Detta exempel visar 
på en avsaknad av ett metaspråk, enligt Colnerud & Granström, vilket innebär att kunna 
formulera sig sakligt utifrån styrdokumentens mål.  I ovannämnda exempel saknades denna 
koppling helt.   

Enligt Colnerud & Granströms teori om språknivåer bekräftas våra resultat även av Davidssons 
utredning, som beskriver en klar förvirring när det gäller lärares målkunskap. Vårt resultat visar 
en avsaknad av kunskap om styrdokumentens mål, som yttrat sig i svårigheter när det gäller att 
formulera mål och tillvägagångssätt i elevens IUP. Enligt Davidsson har mängden svårtolkade 
och abstrakta mål i kombination med att lärare ej givits kompetensutveckling för att arbeta inom 
Lpo94s mål och resultatstyrda system, lett till att lärare blivit hänvisade till egna lösningar för att 
bedriva verksamheten. Detta kan förklara varför lärare blandar ihop mål och tillvägagångssätt och 
att så få uttrycker sig på metanivå.  

Enligt Colnerud & Granströms språknivåer innebär formulering på metaspråklig nivå en koppling 
till styrdokumentens mål. Exempel som vi hittat från elevers IUP: er:   

Utveckla ditt skrivande   

Att utveckla en säkerhet i tal som gör att man kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i tal i många olika 

sammanhang  

Att jämföras med ett utav strävansmålen i svenska från Grundskolans kursplaner:   

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan 

(2000, s.97).   
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Att uttrycka sig på pseudometaspråklig nivå innebär enligt Colnerud & Granström att uttrycka sig 
vardagsspråkligt med inslag av specialtermer. Exempel från elevs IUP:   

Att ha läst några spännande böcker, för att öka läsförståelsen   

Att jämföras med ett strävansmål och ett uppnåendemål i svenska från Grundskolans kursplaner  

– Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen 

och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (2000 s.97) 

- Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur 

skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter (2000, 

s.99)  

Sammanfattningsvis kan sägas att de mål som uttrycks på metaspråksnivå har en tydligare 
koppling till styrdokumentens mål. Ibland överensstämmer de nästan helt och hållet. I de mål 
som uttrycks på pseudometaspråklig nivå krävs mer tolkning för att reda ut vilka av 
styrdokumentens mål som åsyftas. De mål som uttrycks på vardagsspråksnivå saknade oftast 
koppling till styrdokumentens mål.  

Colnerud & Granström anser att de kunskaper som lärs ut inom det allmänna utbildningsområdet 
i den nya lärarutbildningen i förlängningen kan skapa möjligheter för att utveckla ett yrkesspråk 
som uttrycks och utgår från metanivå.   

Materialet talar 
I vår undersökning har vi även funnit att mål inte alltid formuleras som mål utan istället är 
tillvägagångssätt, vilket ytterligare bekräftar Davidssons resultat gällande lärares bristande 
målkunskaper. I samma riktning pekar också Colnerud & Granströms tidigare forskning mot att 
lärare tenderar att förväxla mål och tillvägagångssätt. Exempel från en elevs IUP:  

Mål: att sätta ut stor bokstav efter punkt 

 T: Läs igenom dina berättelser/texter och tänk på -

stor bokstav 

  

Detta är ett exempel på en oklar målformulering. Målet är ett tillvägagångssätt, det uttrycker inte 
klart vilken förmåga som skall utvecklas. Därför blir det svårt att använda våra mätinstrument 
bristfokus eller positivt framåtsyftande perspektiv. Det blir även svårt att tolka det som benämns 
som tillvägagångssätt. Målformuleringen skulle förslagsvis kunna lyda som följer: att utveckla en 
säkerhet i skrivandet. Därefter skriver man en konkret beskrivning av insatserna. Det som vårt 
material har visat är skulle kunna stämma överens med Skolverkets rapport om brister och 
osäkerheter i lärares bedömningsförmedling i IUP: er och deras uttalande om att utan goda 
målkunskaper är risken uppenbar att man famlar i blindo.  
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7. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur lärare skriftligt formulerar mål och 
tillvägagångssätt i individuella utvecklingsplaner. Vi ville se hur dessa överensstämde med syftet 
såsom det formuleras av Skolverket. I detta avsnitt diskuterar vi resultat och analys utifrån våra 
frågeställningar 

Bristfokus eller positivt framåtsyftande 
Behandla en människa som hon syns vara och du gör henne sämre. Men behandla en människa som om 

hon var vad hon har möjlighet att bli och du gör henne till det hon skulle kunna bli. – Johann Wolfgang 

Goethe  

Vi har undersökt skriftliga formuleringar i 35 individuella utvecklingsplaner eftersom det kändes 
angeläget för oss, som snart färdigutexaminerade lärare, att undersöka vad som dokumenteras om 
och för de enskilda eleverna i dessa. Anledningen till att vi valde att undersöka huruvida IUP: er 
utgår från ett bristperspektiv var att vi fann Hofvendahls undersökningsresultat om 
utvecklingssamtal oroväckande.  När vi samlat in vårt material och började relatera innehållet i 
IUP: erna till Skolverkets formulerade syfte, föll det sig naturligt att använda sig av ett positivt 
framåtsyftande perspektiv i motsatsställning till bristfokus.  

Formuleringar skapar bilder av elev och lärare 

Vår undersökning visade att bristfokus förekom i större utsträckning än positivt framåtsyftande i 
IUP: ernas formuleringar. En av de viktiga aspekter vi vill förmedla med vår undersökning är, 
liksom Wennbo skriver, betydelsen av att reflektera över det man dokumenterar för varje elev. Vi 
väljer att lyfta detta eftersom vi vill uppmärksamma andra lärare och verksamma inom skolans 
värld om att skriftliga formuleringar snabbt skapar föreställningar av eleven i fråga. Detta är 
speciellt viktigt att begrunda då IUP: er är allmänna handlingar. I vår undersökning av ifyllda 
IUP: er studerades elevernas mål och tillvägagångssätt. Ofta innehöll dessa formuleringar inte 
mer än tre meningar vardera. Ändå kunde dessa tre meningar direkt skapa en positiv eller negativ 
bild av eleven det berörde.   

Som dokument betraktat är kanske IUP: n för knapphändigt utformad. Detta kan förklaras av 
Skolverkets rekommendationer som säger att IUP: n inte bör innehålla för många mål, då det kan 
göra elevens skolarbete oöverskådligt och svårhanterat. Dilemmat vi har sett i vår undersökning 
är att om en elev t.ex. är svag i stavningsförmåga och det är det enda målet som beskrivs – var 
syns/lyfts då andra eventuella förmågor, t.ex. fantasi, upplevelser dramatiseringar mm? Bilden av 
elevens förmågor blir ofullständig och ensidig. Detta tycker vi är värt att beakta eftersom tanken 
med IUP: n är att den ska följa eleven vid skolbyten och stadieövergångar. 
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I de fall IUP: erna var formulerade på ett positivt framåtsyftande sätt skapades en bild av mer 
”professionella” lärare, som besitter goda kunskaper om styrdokumentens mål med god förmåga 
att organisera kunskap.  

Exempel: Långsiktigt mål: Utveckla ditt skrivande. Kortsiktigt mål: Skriva egna händelser eller efter 

egna idéer kring filmer, artiklar mm där du använder din fantasi.  

Vi anser att det är betydelsefullt att reflektera över det man formulerar i elevernas IUP: er 
eftersom de är allmänna handlingar. Det som formuleras skapar, förutom föreställningar om 
eleven även en bild av läraren och dennes kompetens. Något vi har diskuterat i detta 
sammanhang är vilken vikt lärare ger IUP: n som dokument. Om den endast fungerar som 
”hyllvärmare” ägnas kanske mindre tid till reflektioner kring det som formuleras där  

Bristen attraherar uppmärksamheten 

Det är också intressant att diskutera varför nästan hälften av de skriftliga målen och 
tillvägagångssätten så tydligt utgår från elevers brister och svårigheter, när man från Skolverket 
rekommenderar det motsatta. Varför är det så som Elfströms studie tar upp (2005, s.100) att 
bristen attraherar uppmärksamheten? De pedagoger som ingick i hennes studie uttryckte hur svårt 
det var att inte uppmärksamma barnens svårigheter eftersom de ansåg att IUP: n skall stärka det 
som är svagt. Kan detta påstående vara en allmänt utbredd feltolkning av vad IUP: n bör 
innehålla eftersom rekommendationen gällande IUP är att den skall utgå från elevens förmågor, 
starka sidor och uttrycka positiva förväntningar? Det vi funnit problematiskt är just hur man som 
lärare skall hantera den paradox som finns inbyggd i Skolverkets allmänna råd och 
rekommendationer. Samtidigt som varje elev ska utvecklas i riktning mot styrdokumentens mål 
för att nå måluppfyllelse, uttrycks det att IUP: n ska utgå från elevens starka sidor och förmågor. 
Vi tror att de flesta människor nuförtiden har kunskap om att alla individer är unika och har olika 
förutsättningar, men i vårt samhälle finns beslutat att alla elever skall nå grundskolans mål. 
Någon gång under skoltiden borde därför elevers mål i IUP: er innebära att stärka det som är 
svagt. De svårigheter vi tror att lärare ställs inför är hur man formulerar en önskad 
kunskapsutveckling utan att uttrycka en brist eller skapa en negativ bild av eleven.   

Vi tror liksom Hofvendahl, att konsekvenserna av ett starkt representerat bristfokus i 
skolvardagen kan medföra en risk att eleven utvecklar en rädsla för att begå misstag och att 
eleven lär sig att det är viktigt att betona egna och andra personers fel och brister. Forskning visar 
ju entydigt att positiva förväntningar har stor betydelse för elevers framgång i skolarbetet. Det 
räcker att fråga sig själv om vilka situationer som stimulerat till kunskapsutveckling för att förstå 
att denna forskning stämmer. Utifrån denna forskning och Skolverkets rekommendationer är det 
konstigt att vårt resultat visade att det i så stor utsträckning är elevernas svaga sidor och det 
eleven inte klarar som beskrivs i IUP: erna. Att de svaga sidorna dessutom beskrivs på ett 
negativt sätt är ännu svårare att förstå. Hur meningsfullt kan detta kännas för eleven i fråga? 
Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är meningsfullheten utgångspunkten för att eleven själv skall 
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anta en uppgift på ett aktivt sätt. Vi undrar därför om den individuella utvecklingsplanen är ett 
fungerande verktyg och stöd för dessa elevers kunskapsutveckling för att nå måluppfyllelse?  

Utvecklingspsykologiska teorier 

Kan det vara så att det starkt representerade bristfokuset i elevers IUP: er grundar sig i att den 
sedan länge starkt dominerande utvecklingspsykologin fortfarande har ett grepp om den 
pedagogiska vardagen? Att som lärare utgå från ett bristfokus skulle då kunna förklaras genom 
synen på att utveckling sker i förutbestämda stadieindelade mognadsprocesser som de flesta 
följer – en norm och en normalitet skapas. Därför blir det de situationer där barnen underfungerar 
eller situationer med negativa förtecken, som vållar mest pedagogiskt huvudbry. Eleven och dess 
brister hamnar i fokus och konstruerar den bild av barnet man arbetar med, snarare än det som är 
väl fungerande.   

Materialet talar 

Något vi funderat över med tanke på ovanstående stycke är varför högpresterande elever inte 
verkar vålla samma pedagogiska huvudbry. Vår undersökning visade att det i vissa 
högpresterande elevers IUP: er inte ens uttrycktes en strävan i riktning mot styrdokumentens mål. 
Enligt Skolverket (2007) är orsaken till detta att många lärare saknar strategier för att hitta bra 
insatser och utmaningar för högpresterande eller särbegåvade elever. Skolverkets konstaterande 
och det vi sett i vårt material känns oroväckande, framförallt av den anledningen att skolans 
uppgift enligt läroplanen är att:  

Låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet (Lpo94, s. 5).  

En tanke vi bollat är om IUP skulle kunna vara det forum där man endast fokuserar på elevers 
styrkor och intressen. Det skulle kunna vara en plan för elever att specialisera sig inom olika 
ämnen. Detta skulle kunna vara möjligt vid sidan av åtgärdsprogram för elever som ej når målen 
och ett införande av betyg i tidigare åldrar.   

Konstruktivism 

Att fokusera på elevens svårigheter och brister och dessutom dokumentera dessa går stick i stäv 
med den konstruktivistiska synen på kunskap och lärande som Skolverkets intentioner med IUP 
uttrycker. Skolverket poängterar betydelsen av att planen skall hjälpa eleven att se sitt arbete som 
meningsfullt, begripligt och hanterbart. Vidare skall elevens ansvar för och delaktighet i sitt eget 
lärande öka. Att få nedanstående formuleringar dokumenterade i sin IUP kan inte kännas särskilt 
meningsfullt eller begripligt för den delen.   

forts. Sv – läxa, eget driv, be om uppgifter – söka själv?! Inte få allt serverat, höja sig en nivå! 
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Med tanke på den forskning Skolverket hänvisar till angående att höga och positiva förväntningar 
stimulerar till utveckling, är ovanstående exempel värt att begrunda. Detta exempel (tillsammans 
med flera andra från vårt material, se bilaga 3) följer inte heller Skolverkets rekommendationer 
angående ett sakligt språk som konkret skall beskriva insatserna gentemot styrdokumentens mål.   

En orsak till att lärare uttrycker sig som i exemplet ovan kan vara en avsaknad av ett yrkesspråk 
som utgår från metanivå såsom Colnerud & Granström beskriver det. De, liksom Orlenius, 
hävdar att konsekvenserna av ett outvecklat yrkesspråk och bristande kunskaper om etiska teorier 
kan leda till att eleven själv ges ”skulden” för sina eventuella brister. 

Ansvar 
Med tanke på skolans viktiga roll angående elevernas måluppfyllelse är det värt att notera att vårt 
resultat visar att skolans ansvar endast lyfts fram i 20 % av samtliga IUP: er. Vad kan det då bero 
på att eleven lämnas att till större delen ensam ta ansvar för sin lärandeprocess? Vi tror liksom 
Elfström att de modernistiska utvecklingspsykologiska teorierna fortfarande har ett starkt 
inflytande över lärarvardagen, dvs. att kunskap är något som finns oberoende av individen och 
kan ”stoppas” in i denne. Det innebär att kunskap går att överföra från en individ till en annan, i 
skolsammanhang från lärare till elev. Eleven får ett uppsatt mål av läraren och det blir upp till 
eleven att uppfylla detta mål. Vi tror också att lärare som saknar kunskap om syftet med IUP har 
en föreställning om att den individuella utvecklingsplanen är just individuell. Därför beskrivs inte 
verksamhetens ansvar för att genomföra insatserna. Det blir barnet och inte verksamheten som 
ska förändras. Vi tolkar det som att lärare tänker att eleven ensam ”äger” och styr sitt lärande.  
Problemet är att detta går stick i stäv mot läroplanens kunskapssyn, som är konstruktivistisk och 
där delaktighet är ett mått på lärande. Här ser vi en risk för att vårt resultat indikerar att skolan 
och lärarna friskriver sig från sitt uppdrag gällande måluppfyllelse. Ur ett elevperspektiv kan 
IUP: n ses som att man skriver ett kontrakt där eleven själv får ta sitt ansvar för sin 
kunskapsutveckling.   

Ytterligare tolkning är att vårt resultat beror på många lärares bristande kunskaper om 
Skolverkets rekommendationer för IUP. Vi tror att IUP: n inte används som ett verktyg i 
lärarvardagen och därför reflekterar man inte över innehållet enligt rekommendationerna. Man 
skriver ner något för att ”pricka av en syssla”. Detta kan förstås mot bakgrund av den till synes 
stressiga tillvaron i lärares dagliga arbete vi mött under VFU.  

Ett för lärare gemensamt och sakligt yrkesspråk  
Utifrån Colnerud & Granströms beskrivning av lärares yrkesspråk och kategoriseringar av 
språknivåer, bör ett gemensamt och sakligt språk inom denna kår utgå från en metanivå. Det 
innebär för lärare att man bör utgå från gemensamma tankemodeller som utgår från 
styrdokument, målkännedom och teorier om etik och lärande. Vår undersökning har fått oss att 
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förstå hur viktig denna förutsättning är för att kunna formulera elevers kunskapsutveckling i 
relation till styrdokumenten på ett sakligt språk (alltså konkret och utan negativa värderingar).  I 
de fall lärares målbeskrivningar formulerades som i styrdokumenten uppstod litet utrymme för 
olika tolkningar. De var framåtsyftande eftersom det gick att se vilka mål som eftersträvades och 
de uttryckte en utveckling av den förmåga eleven besitter.  Vi tror precis som Colnerud & 
Granström att skolarbetet borde bli mera begripligt och meningsfullt både för lärare och för 
elever om man först utgår från metanivå, dvs. gör klart för sig mål och medel.   

Vårt resultat visar att både vardagsspråk och pseudometaspråk var ofta förekommande i 
formuleringarna i IUP: erna, vilket är förståeligt då IUP: n ska formuleras tillsammans med 
eleven, som inte besitter kunskaper på metanivå. Faran är om det som uttrycks på 
”vardagsspråksnivån” inte ens syftar mot styrdokumenten. Då försvinner hela poängen med IUP 
som ett verktyg att nå måluppfyllelse för varje elev.   

Vi anser även att god målkännedom är en förutsättning för att kunna göra en kontinuerlig 
bedömning av elevers kunskaper och för att organisera undervisningen. Vi har i vår undersökning 
sett att problem uppstår när lärare har otillräckliga kunskaper om IUP: ns syfte och våra 
styrdokument. Konsekvensen blir svårigheter att skriftligt formulera sig enligt läraruppdraget. 
Detta stämmer överens med Skolverkets uttalande angående skriftlig bedömningsförmedling och 
Colnerud & Granströms teorier om lärares gemensamma yrkesspråk. Frågan är bara om det är 
möjligt att skapa ett fungerande gemensamt yrkesspråk utifrån Colnerud & Granströms premisser 
när t.ex. styrdokumentens mål, enligt Davidsson, är så många, abstrakta och svårtolkade. 
Dessutom finns det många verksamma obehöriga lärare ute på skolorna som saknar den kunskap 
behöriga lärare tillägnar sig på lärarhögskolan. Den utbildning om tidigare forskning, teorier om 
lärande och läroplansmodeller som ges inom allmänna utbildningsområdet (AUO) är exempel på 
sådan kunskap. Vi anser liksom Colnerud att dessa kunskaper i förlängningen skapar 
förutsättningar för att utveckla ett yrkesspråk som uttrycks och utgår från metanivå. Detta skapar 
i sin tur möjlighet att se på sin praktik utifrån distans och att kunna hantera sitt uppdrag på ett 
professionellt sätt.        



 

50

 
8. Slutord  

När vi påbörjade vår undersökning hade vi föga erfarenhet av individuella utvecklingsplaner både 
vad det gällde direktiven från skollag, läroplan och Skolverket samt hur de i praktiken utformas 
och används. I takt med att vi tillägnade oss teoretiska kunskaper om IUP: s införande och 
motiven bakom denna har även våra kunskaper om läroplanen och dess mål och resultatstyrda 
system fördjupats. Davidssons utredning om tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan har gett 
oss stor insikt i hur skolorna och lärarnas arbete med den nya läroplansreformen och det nya 
målssystemet i stort har gått till. Detta har lett till en för oss ödmjukare inställning till lärarkåren 
och de arbetsuppgifter som skall hanteras. Det verkar i vissa avseenden praktiskt ogenomförbart 
att följa vissa styrdokument, vilket signalerar att det krävs en förändring från formuleringsarenan. 
Vi har t.ex. gång på gång hamnat i tolkningssvårigheter gällande Skolverkets rekommendationer 
för IUP.  Förutom det undrar vi om det är möjligt att utforma en IUP utifrån dessa 
rekommendationer med tanke på de tidsramar (cirka 30 - 45 min) som föreslås för hela 
utvecklingssamtalet då även IUP: n skall utformas.  

Vi tror att vår undersökning har förberett oss inför dessa utvecklingssamtal och utförande av IUP, 
som vi hört flera lärare uttrycka som ett av de svåraste momenten i läraryrket. Vi har lärt oss att 
det krävs en varsamhet vid skriftliga formuleringar. Vi tror att det är nödvändigt för lärare att 
konsultera varandra mer i sina arbetslag vid utfärdandet av IUP: er, så att större möjlighet ges att 
skapa en rättvis bild av elever. Om lärare i större utsträckning börjar dela med sig av sina 
kunskaper och det de skriftligt formulerar skapas möjlighet att utveckla ett gemensamt språk. Om 
lärare börjar diskutera målformuleringar och vad dessa bör innehålla med utgångspunkt från 
styrdokumenten, kan mönster för hur man bör uttrycka sig skapas. Ett språk som utgår från 
metanivå kan få lärare att undvika negativt personliga beskrivningar av elever. Vår undersökning 
har lärt oss att en utvecklad målkännedom och kunskap om läraruppdraget gör det lättare att 
uttrycka sig sakligt och konkret till eleverna.   

Något som kom fram i vår undersökning som inte berördes av våra forskningsfrågor är att när 
eleven skriver sina mål själv, är det viktigt att tänka på under vilka omständigheter detta sker. Det 
kan vara så att eleven skriver ner det som denne tror att läraren/ föräldrarna förväntar sig. När 
eleverna formulerar sina egna mål anser vi att det är viktigt att läraren utifrån sin kompetens 
stöttar eleven genom att ge konkreta handlingsplaner gentemot målen. Läraren bör dessutom 
komplettera elevens IUP med en beskrivning av skolans och lärarens insatser för att hjälpa eleven 
nå dessa.   

Vi har dessutom uppmärksammat att lärare kommenterar handstilen i 20 % av samtliga IUP: er. I 
anslutning till handstilsfärdigheten vill vi kommentera färdigheten angående skrivstil. På en skola 
gällde alla utvecklingsmål att förbättra sin skrivstil. Vi ifrågasätter det eftersom skrivstil inte 
nämns specifikt i de nationella målen. I dagens samhälle minskar ju behovet av att skriva för 
hand eftersom datoriseringen har övertagit mycket av denna färdighet. Man borde utnyttja detta 
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för att istället koncentrera sig på förståelsekunskaper. Dessutom är datorn en förutsättning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter eller motoriska problem att kunna formulera sig förståeligt.   

8.1 Vidare forskning    

Under arbetets gång fann vi även att det till största delen var färdigheter som eftersträvades i 
elevernas IUP: er. Det kanske beror på att det är lättare att uttrycka sig kring de kortsiktiga 
konkreta målen vilka oftast gäller färdigheter och faktakunskaper.  Hur formulerar man mål och 
tillvägagångssätt som t.ex. handlar om att reflektera? Vilka konsekvenser kan avsaknaden av 
förståelsekunskaper i elevernas IUP: er ge på längre sikt? Vilka möjligheter och risker ger detta 
för elevens utveckling och lärandeprocess? Detta är något som vi önskar se vidare forskning på.  

Det vore också önskvärt att se forskning som undersöker hela processen kring utformandet av 
IUP, d.v.s. den skriftliga bedömningen inför utvecklingssamtalet, själva samtalet och den 
skriftliga formuleringen i den individuella utvecklingsplanen.   

Det vore även intressant att ta del av vidare forskning kring lärarnas uppfattning av IUP: n som 
dokument. Hur används IUP: n? Vad har lärare för uppfattningar och kunnande om själva 
målformuleringssituationen? Hur bedömer lärare vad som är relevant för varje elev? 
Fungerar IUP: n som ett praktiskt verktyg för att hjälpa elever att nå styrdokumentens mål? Något 
vi har diskuterat i detta sammanhang är vilken vikt lärare ger IUP: n som dokument. Om den 
endast fungerar som ”hyllvärmare” ägnas kanske mindre tid till reflektioner kring det som 
formuleras där.                   
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Bilaga 1 
071115/ 21  

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som skriver vår c-uppsats nu i höst. Syftet med vår uppsats 
är att undersöka den språkliga karaktären i formuleringar av mål och 
tillvägagångssätt för ämnet svenska i relation till skolverkets syfte med IUP. 
Metoden vi använder oss av är dokumentanalys/ textanalys. Vi skulle därför behöva 
fyra stycken IUP från er skola, två stycken från elever som har det lätt för sig och 
två från dem som har det svårt med skolarbetet, från år fem. Naturligtvis är 
materialet konfidentiellt och alla namnuppgifter kommer att vara avidentifierade. 
Vi vänder oss med vår förfrågan till femton olika skolor. All medverkan är förstås 
frivillig även om IUP innefattas inom ramen för offentliga dokument.  

Eftersom IUP är ett förhållandevis ”ungt” dokument finns det relativt lite forskning 
gjord på området. Vi hoppas att vi kan bidra till att belysa några aspekter vi tycker 
är viktiga med IUP och att er skola kan dra nytta av våra resultat.  

Om ni vill fråga något är ni välkomna att ringa vår handledare Lisbeth Danelius på 
Lärarhögskolan tfn. 737 5500  

Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med detta. Vi planerar att komma förbi er 
skola på fredag 17 resp. onsdag 28 nov efter lunch för att kopiera/hämta kopierade 
IUP. Om ni istället vill skicka hem dokumenten per brev går det självklart bra. 
Dokumenten kommer endast att användas för detta ändamål och därefter att 
förstöras.    

Vänliga hälsningar  

Anne Lilienberg Cohn 0709 - 109908 
Marie Sundberg 073 – 5926788  

Anne Lilienberg Cohn  Marie Sundberg 
Vikingavägen 22  Sankt Paulsgatan 30 1 tr 
133 33 Saltsjöbaden  118 48 Stockholm  
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Bilaga 2.  

Dokumentnamn Skola 1, PO1 – T 1 

  

Lägesbeskrivning – Styrkor – Att utveckla 
Saknas  

Mål att uppnå enligt elevens IUP 
Sv: Förmågan och viljan att arbeta koncentrerat för att hinna många uppgifter   

Tillvägagångssätt i elevens IUP 
Eftersom du hittills inte haft några svårigheter inom något ämne så borde du öka din arbetsinsats 
ytterligare. Inte sätta ribban vid det som måste göras utan kunna se förbi det och hinna med 
extraarbeten. Utveckla dina skrivna texter och framförallt skriva längre och mer innehållsrika 
faktatexter.  

Ansvariga:  

Utvärdering: Utvecklingssamtal våren - 08  

Vår Koppling till styrdokumenten

  

Grundskolanskursplaner Mål att sträva mot s.97 
utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
– kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation,  

LPO -94  Kunskaper s. 9

 

Mål att sträva mot  
utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen 
av att vårda sitt språk,  

Mål att uppnå i grundskolan 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 
och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,       
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Bilaga 3.   

Skola 1 
Lärare 
formulerar  

Bristfokus  Framåtsyftande

  
Annat  Ansvar 

1.T1 M Förmågan 

och viljan att arbeta 

koncentrerat för att 

hinna många 

uppgifter.    

För att hinna 

många    

T1 T Eftersom du 

hittills inte haft 

några svårigheter 

inom något ämne så 

borde du öka din 

arbetsinsats 

ytterligare. Inte sätta 

ribban vid det som 

måste göras utan 

kunna se förbi det 

och hinna med 

extraarbeten. 

Utveckla dina 

skrivna texter och 

framförallt skriva 

längre och mer 

innehållsrika 

faktatexter.  

Eftersom du 

hittills inte haft 

några 

svårigheter  

borde du öka din 

arbetsinsats 

ytterligare. Inte 

sätta ribban vid 

det som måste 

göras 

hinna med 

extraarbeten   

Elev 

2.S1 M Att utveckla 

en säkerhet i tal som 

gör att man kan, vill 

och vågar uttrycka 

sig tydligt i tal i 

många olika 

sammanhang    

man gör det otydligt  

Att utveckla en 

säkerhet   

S1 T vara mer 

muntligt aktiv och 

räcka upp handen   

Pekar på elevens 

brist, utgår ej 

från stark sida   

Elev 
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3.V2 M Tänka på 

stavningen.   

Utgår från brist    

V2 t Kom ihåg att 

reflektera mer över 

hur ord stavas. Läs 

igenom dina texter, 

se till att rätta 

tillsammans med en 

vuxen, i skolan eller 

hemma.  

Kom ihåg 

att reflektera 

mer  

Utgår från brist   

Elev 

4. U2 M Att få 

ännu bättre flyt i 

läsningen.    

Att få ännu bättre  

Positiv förväntning   

U2 T Läs mycket 

skönlitteratur hemma 

regelbundet. Läs 

aktivt under 

bänkboksläsning i 

skolan  

Läs aktivt 

under 

bänkboksläsning 

i skolan  

.   Elev 

 

Skola 2  

Lärare 
formulerar  

Bristfokus  Framåtsyftande

  

Annat  Ansvar 

5. O1 M ökat 

innehåll i berättelser

  

Går ej att 
tyda 

Går ej att tyda Går ej att tyda  

O1 TS O tränar 

person och 

platsbeskrivningar i 

arbetsområdet – 

Huset- samt i andra 

skriftliga arbeten. 

Försöker att lägga in 

egna åsikter och 

argumentera för 

dessa. Läser sina 

berättelser högt för  

Om detta är det som 

ska göras är det 

framåtsyftande 

gentemot 

styrdokumenten. 

Konstigt med presens 

- vet ej om det är en 

lägesbeskrivning.  

Elev  
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en vuxen/ kompis.  

6. P1 M 
Breddad läsgenre  

Ja syftar till 

utveckling enligt styr 

dok men i viss mån 

ofullständ mål    

P1 T  
Väljer böcker ur 

olika genrer   

Neutralt ordval. 

Presensform 

förvillar 

Elev  

7. Q2 M Ökad 

säkerhet vid 

stavningsregler  

Ja syftar till 

utveckling enligt styr 

dok men i viss mån 

ofullständ mål    

Q2 T  X tränar på 

stavnprogram datorn   

Neutralt ordval 

Presens förvillar 

Elev   

8. R2 M 1.Öka 

säkerheten kring 

skriv/stavningsregler 

2.Skriva med tydlig 

handstil  

Skriva med 

tydlig handstil. 

 

1.Öka säkerheten 

kring 

skriv/stavningsregler   

R2 T  
1.skrivarstuga hos 

X/Z, träna på 

program Stava i 

skolan och hemma, 

läsa texterna högt för 

ma och pa, 

2 träna på 

skrivarstuga  

1&2Flera åtgärder,  
enl styrdok. 

Sakligt uttryckt  

Elev, skola 
vårdn havare   

 

Skola 3  

Elever 
formulerar  

Bristfokus 

  

Framåtsyftande 

  

Annat   Ansvar  

9. A1 M 1.jag 

behöver träna p att 

jobba m ordlistan o 

kunna slå upp i 

ordböckerna. 2.Jag 

måste också träna 

mer på att diskutera 

o argumentera.  

1Behöver 
träna,  

2 måste – 
utgår från en 

brist  

3. Jag vill också lära 

mig att prata inför 

Utgår från intresse   



 

59

 
3. Jag vill också lära 

mig att prata inför 

klassen utan att vara 

lite sisådär småskraj 

A1 T för att träna 

våga prata gäller det 

att känna igen sin 

egen röst när man 

pratar ett annat 

språk. läs dina texter 

högt alltid många 

gånger. Ingen 

behöver lyssna till en 

början. Våga göra 

fel, för det gör inget 

när man svarar Det 

gäller att komma 

över en tröskel  

Våga göra fel kan 
anses vara 

framåtsyftande, 
utgår från elevens 

intresse, svarar 
endast på sista 

målet  

Elev 

10. B1 M jag vill 

lära mig skriva 

skrivstil snabbare 

men ändå snyggt  

Vill – tolkas som 

framåtsyftande men ej 

i förhåll till styrdok. 

Skrivstil finns inte!   

B1 T jag ska skriva 

mycket skrivstil   

Varken brist el 

framåtsyft 

Elev 

11. C2 M jag vill 

bli bättre på skrivstil. 

Jag har blivit bättre 

men kan inte 

gammeldags skrivstil.  

Vill – tolkas som 

framåtsyftande men ej 

i förhåll till styrdok. 

Skrivstil finns inte!   

C2 T skriva och 

skriva tills jag kan 

Upprepningen 

förmedlar känsla 

av tröstlöshet   

Elev 

12. D2 M jag vill 

bli bättre på skrivstil. 

Det har gått bättre 

med skrivstil jag kan 

det nu  

Vill – tolkas som 

framåtsyftande men ej 

i förhåll till styrdok. 

Skrivstil finns inte!   

D2 T saknas    Saknas 

Skola 4 

Lärare formulerar  

Bristfokus  Framåtsyftande

  

Annat  Ansvar 

13. E1 M: NP. Du Utgår från att    
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måste arbeta lite mer 

effektivt på 

lektionerna! 

eleven arbetar 

ineffektivt. 

Utropstecknet 

E1 T: Ge mer 

tid/hjälp vid frågor. 

Pappa kan hjälpa. 

Svårtolkat  Svårtolkat  Svårtolkat  Elev 

Vårdnadshavare 

Skola   

14. Ia 1: M: 
klara NP 

Osäker om 

eleven ska klara 

NP    

Ia 1 T: Rasterna – 

hjälpa Sara/läsa. 

stimulans 

Svårtolkat Svårtolkat Svårtolkat Framgår ej  

15. W2: M: forts. 

Sv – läxa, eget driv, 

be om uppgifter – 

söka själv?! Inte få 

allt serverat, höja sig 

en nivå!  

Utgår från 
brist 

Talar indirekt 
om att eleven 

är lat    

W2: T: S dubblar 

läxan om W ej 

lämnar in osv.  

TA ANSVAR.  Det 

måste komma från X 

Straff, dålig 
elev    Elev  

16. Ö2: M: 
Stavning, 

argumentera. Klara 

NP, träna 

välskrivning, vill du 

det Ö? 

Klara NP 
utgår från att 
eleven inte 

kan    

Ö2: T: saknas    Saknas 

Skola 5  Bristfokus  Framåtsyftande

  

Neutral  Ansvar 
17. H1: M: att 

använda talstreck vid 

dialogskrivning   

Att använda  

H1: T: Går igenom 

och övar när han 

skriver berättelser   

Går igenom och 

övar  Elev  

18. G1: M: Prata 

högt och tydligt inför 

Våga visa- 

indikerar att    
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en grupp. Våga visa 

vad du har presterat 

eleven är feg? 

Prata högt och 

tydligt 

G1: T: Förbereda 

texter som ska läsas 

högt i grupp, 

muntligt hemma och i 

skolan. Våga mera! 

Våga mera! 

Om eleven är 

blyg    

Elev 

19. F2: M: att sätta 

ut stor bokstav efter 

punkt   

att sätta ut  

F2: T: Läs igenom 

dina berättelser 

/texter och tänk på -

stor bokstav 

Utgår från brist 

tänk på -   

Elev    

20. G2: M. Skriva 

texter med tydlig 

handstil och utan 

annat kludd i boken. 

Utgår från 
brist     

G2: T: Ta det lugnt 

när du skriver och 

använda suddgummi 

om du skriver fel i 

din bok. Läs igenom 

dina texter ordentligt 

när du är klar så att 

du gjort ditt bästa  

Utgår tydligt 
från brist           

Elev  

Skola 6  Bristfokus  Framåtsyftande 

  

Annat  Ansvar 
21. E1: M: Jobba 

på att berika/måla 

dina texter mer.  

Berika, 

mer   

E1: T: saknas  saknas saknas saknas Saknas 

22. L1: M: Du kan 

bli ännu bättre.  

Uttrycker pos förväntn 

men i vad?   

L1: T:  
1Läs svårare böcker. 

 2Tänk på handstil + 

siffror.  

3Träna på att skriva 

2Tänk på 

handstil + 

siffror.   

1 Utgår från stark 

sida, kan läsa, kan läsa 

svåra böcker 

3Träna på att skriva 

mer.  

Elev  
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mer. 

23. Fa 2: M: Välj 

lätta böcker. Läs 

igenom texter du har 

skrivit innan du 

lämnar in. Läs 

instruktionerna noga. 

Vi ska klara målen 

för år 3-4     

Läs igenom texter du 

har skrivit? 

Vi ska klara målen    

Fa 2: T: Måste 

träna på läsning 

(hemma - skolan) och 

träna på att skriva 

med sammanhang 

mål att arbeta mot 

LUS 15, jobba med 

svenskan från J. Xtra 

hjälp hos E.  

Utgår från  

brist 

Måste   

Skola 

Elev    

24. I 2 M: Måste

 

träna svenskan på 

alla sätt. Läsa, 

skriva, lyssna, tala.  

Utgår från brist 

– 

Måste, alla    

I 2 T: Hur: 

1. titta TV, läs 

böcker. 

2.Jobba med 

svenskan från j.  

titta TV, läs böcker 

Sakligt utgår från 

intresse  

Elev  

 

Skola 7   Bristfokus  Framåtsyftande 

  

Annat  Ansvar 
25. RA 1: M: 
komma igång att 

skriva fortare 

Uttrycker 
inget mål    

RA 1: T: Sluta 

fundera så mycket 

Utgår från 
brist   

Elev  

26. RB 1:M, 
komma ihåg när och 

vad 

Utgår från brist 

inget mål    

RB1: T: Gör alla 

läxor 

Utgår från 

brist           
      Elev 
Vårdn havare
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Gör inte 

eleven läxor?  

27. AA 2: M: 
1Läslig handstil 
2Stava rätt, kunna 
stavningsregler 

Stava rätt, 

kunna 

stavningsregler

    

AA 2: T:1 Skriva 

mer, fokusera mer på 

skrivandet  

2.Öva stavning på 

datorn lexia. 

Utgår ej från 

starka sidor  

Öva stavning Elev 
Skola 

Vårdn.havare

 

28. J2: M: Att ha 

läst några spännande 

böcker, för att öka 

läsförståendet  

Öka läsförståelsen   

J2: T: Hitta böcker 

som intresserar   

Hitta böcker som 

intresserar  

Skola 
Vårdn.havare 

Elev 

Skola 8  Bristfokus  Framåtsyftande

  

Annat   Ansvar  
29. X1 KM: 

Sammansatta ord. 

Dela sina texter i 

stycken. LM: prata 

högt och tydligt 

LMprata högt 

och tydligt  

KMSammansatta 

ord. Dela sina 

texter i stycken.  

X1 T: ta itu med 

kladden till en text, 

dela innan du 

renskriver   

T: ta itu med 

kladden till en 

text, dela innan 

och renskriva 

Elev  

30. Ä1: KM: skriva 

egna händelser eller 

efter egna ideer kring 

filmer, artiklar m m 

där du använder din 

fantasi 

LM: utveckla ditt 

skrivande  

KMskriva egna 

händelser eller efter 

egna ideer kring 

filmer, artiklar m m 

där du använder din 

fantasi,  

LMutveckla ditt 

skrivande   

Ä1: T: ge olika 

förslag till X. X ska 

säga till vad hon   

Ge olika förslag skola 
elev 
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behöver för hjälp 

31. Å2: KM. Stava 

bättre, få ännu fler 

rätt på 

stavningstestet. Läsa 

ännu bättre 

LM: saknas  

utgår från elevens 

kunskaper och 

uttrycker att dessa 

skall förbättras, ännu 

fler rätt, läsa ännu 

bättre. Dessa termer 

ger en positiv och 

framåtsyftande bild. 

Målen är relaterade till 

styrdokumentens mål   

T: Jobba i skolan 

med ”stava” boken 

& hemma   

Jobba 

Utan värdering 

Elev 

32. Z2 KM: Läsa 

varje dag 20 min i 

skolan och 15 min 

hemma 

LM: Klara 

Nat.provet i svenska; 

stavning, 

läsförståelse.  

Klara Nat.provet 

i svenska 

 uttrycka en risk 

för att detta 

kanske inte 

sker?   

Läsa varje dag 

Uppmaning utan 

Värdering   

Z 2T: Vi ger dig 

stöd 30min/ v  se åp    

Vi ger dig stöd  Skola  
elev 

 

Skola 9   Bristfokus  Framåtsyftande

  

Annat   Ansvar  

33. 

Förbättringsområde

 

Ä a 1: Träna på 

muntlig framställning   

Träna på muntlig 

framställning   

Mål på kortsikt 

Äa1: Vill ha mer 

utmanande uppgifter  

Tillvägagångssätt 

saknas 

? ? Annat Saknas 

Förbättringsområde

 

34. X a 1: Inte prata 
så mycket på 
lektionerna. Träna 

Inte prata så 

mycket på 

Utgår från    
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på att prata inför 
klassen. Ta ut fakta 
ur texter 
Tillvägagångssätt 
saknas 

brist/fel  

Träna på att 

prata inför 

klassen.? 
X a 1Mål på kort 
sikt: 
Mindre datortid, Mer 
lästid  

Tillvägagångssätt 
saknas 

Mindre datortid, 

Mer lästid 

Känns 

bestraffande 

Utgår ej från 

elevens starka 

sidor   

Saknas 

35.Åa 2 
Förbättringsområde 
Koncentrera mig på 
arbetet och inte på 
annat. Hinna med 
lektionsarbetet 

Koncentrera 

mig på arbetet 

och inte på 

annat. Hinna 

med 

lektionsarbetet    
Åa 2KM : Fortsätta 
läsa på kvällarna  

Fortsätta läsa på 
kvällarna 

Får eleven inte 

läsa i skolan?   

Saknas  
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Bilaga 4.  

Exempel på tomma individuella utvecklingsplaner från vårt insamlade material  

Ex. 1 
Min utvecklingsplan       

Mål att uppnå:     

Tillvägagångssätt:     

Utvärdering och uppföljning:     

Övrigt:     

Skapad/ändrad av     

Vi var med vid utvecklingssamtalet  

Elev   _______________________________________ 
Vårdnadshavare ________________________________________ 
Lärare  ________________________________________ 
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Exempel 2. 

Namn: …………………..  Personnummer:   

Jag är bra på:  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………   

Jag behöver utveckla:

 

Mål:  

(till nästa samtal) 

Metod:  

(hur) 

Ansvar:  

(vem gör vad) 

             

Vi var med på samtalet: _____________________ ____________________________   
_________________________________     

           
 Elev   Vårdnadshavare   Lärare        
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Bilaga 4. 

Exempel 3.  

Datum: ______________  

Individuell utvecklingsplan för ____________________ i år _____  

i arbetet att nå målen i                         skolas kursplaner enligt lärplanen för svensk grundskola  

Kompisar och trivsel 

Nuläge – vad fungerar bra   

Mål att arbeta mot   

Arbetsglädje – motivation – ansvar 

Nuläge – vad fungerar bra   

Mål att arbeta mot   
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Svenska  

Nuläge – vad fungerar bra   

Mål att arbeta mot   

 

Matematik  

Nuläge – vad fungerar bra   

Mål att arbeta mot   
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