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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida tillägget i 
Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §, gällande att läraren vid utvecklingssamtalet skall i 
en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som 
behövs för att eleven skall nå målen, har varit ett stöd för lärarna i deras arbete och om 
det lett till ett gemensamt arbete på deras respektive skolor.  

Utifrån resultatet av intervjuer med lärare och skolledare på två skolor samt genom att 
söka i aktuell litteratur och forskning har vi dragit vår slutsats. 

Det finns inget svar som är gemensamt för alla, två av lärarna anser inte att tillägget i 
Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § tillfört dem något när det gäller deras arbetssätt 
medan de andra tycker att det hjälpt dem att strukturera och organisera sitt arbete. 
Flertalet tycker dock att den varit till hjälp inför samtal med elever och föräldrar. 

Vi sammanfattar det dock med att tillägget i Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § på 
samma sätt som Lpo 94 i hög grad är tolkningsbar vilket gör att syftet med vad som var 
tanken bakom tillägget inte når fram.   

Nyckelord 

Delaktighet, handledning, IUP, individuell utvecklingsplan, lärande, måluppfyllelse, 
portfolio, skolledarrollen och yrkesspråk.  



  
Abstract  

Chapter 7 §2, an addendum to the Swedish public education ordinance, requires that 
when teachers meet each term to discuss progress with pupils and their parents an 
individual development plan must be agreed upon. The intention of this study has been 
to explore the extent to which this approach has been a support to teachers in their work 
with pupils and if it has lead to greater cooperation between teachers in their respective 
schools. This contains a forward looking written summary of measures designed to 
ensure that the pupil is able to attain the school’s educational goals.  

Our conclusions are based both on interviews with teachers and principals at two 
schools, and study of recent literature and research in this field.  

There is no one common answer to our question. Reactions varied. Two teachers felt 
that chapter 7 §2 had positively affected their working methods. The others saw benefits 
in structuring and organising work. Most of them felt however that the IDP was a help 
prior to parent/pupil/teacher discussions. 

We conclude however that just as the Swedish national curriculum (Lpo 94) is open to 
varied interpretation, the same is also true of chapter 7 §2 of the Swedish public 
education ordinance. Its intentions do not come through with sufficient clarity.  



  
Förord 

I vår studie har vi utgått ifrån tillägget i Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § som trädde i 
kraft 1 januari 2006. Då det inte gått så lång tid har det inte skrivits och forskats så 
mycket i ämnet. Vi har utgått ifrån de få böcker vi funnit som belyst ämnet. Vi har även 
sökt i rapporter som föregått lagändringen för att få en förståelse för vad som kan ha 
varit anledningen till lagändringen. Då vi inte lyckades få svar på det vi sökte så valde 
vi att undersöka om tillägget på något sätt varit till stöd för lärare i deras arbete.  

I förarbetet har Ann-Cathrin ansvarat för inledningen och teoridelen medan Annika 
ansvarat för metoddelen och resultatet. För övrigt har vi bearbetat och skrivit allting 
tillsammans i uppsatsen.  

Vi vill tacka lärarna och skolledarna som medverkat som informanter i våra intervjuer. 
Vi vill även tacka vår handledare Lena Geijer. Vi vill även tacka varandra för ett gott 
samarbete och även rikta ett tack till våra familjer för att de stöttat och stått ut när vi 
snöat in i vårt projekt.  

Ann-Cathrin & Annika   
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Kapitel 1. Inledning  

Då vi under ett antal år varit med om utvecklingssamtal tillsammans med våra egna 
barn, har vi uppfattat att våra barns lärare skrivit ett dokument över de mål som våra 
barn skulle uppnå. Under vår lärarutbildning har vi studerat skolans olika styrdokument 
och vi upptäckte då att regeringen hade genomfört en lagändring. Innebörden med 
lagändringen var att läraren numera skriftligen ska sammanfatta i en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan (förkortas fortsättningsvis IUP i denna studie) vilka insatser 
som behövs för att eleven ska uppnå målen. Eftersom vi trodde att detta redan var något 
som ingick i lärarens arbetssätt väcktes vårt intresse för att ta reda på om tillägget 
gällande IUP:n möjligtvis kan ha lett till någon positiv förändring för läraren i deras 
yrkesutövning. 

I den här studien kommer vi att utifrån tillägget i Grundskoleförordningens i 7 kap. 2 § 
(förkortas fortsättningsvis G7:2 i denna studie) undersöka om tillägget gällande IUP:n 
har tillfört något för lärarna i deras arbetssätt och i så fall vad. Detta kommer vi att 
undersöka med stöd i hur några lärare och skolledare beskriver hur de ser på huruvida 
tillägget i G7:2 påverkat deras arbetssätt.  

För att vi skulle förstå vad som var nytt med att arbeta med IUP:n och hur det möjligtvis 
kan skilja sig från hur man har arbetat tidigare tog vi vår utgångspunkt i tillägget i G7:2 
som gäller från 1 januari 2006. Nedan citeras den del av tillägget i lagtexten som 
studien utgår ifrån:  

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. (Utbildningsdepartementet, 

1994) 

Då lagtexten inte klart uttrycker vad lagen egentligen skulle kunna innebära för skillnad 
för lärarna i deras arbete sökte vi stöd i Skolverkets allmänna råd, vilka har utformats 
till stöd för hur skolans lagar och förordningar kan tillämpas. Så här beskrivs de syften 
med IUP:n som rör vår frågeställning: 

Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör  

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

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

(2005, s. 13). 

Innehållet i de allmänna råden gällande de syften vi studerar tillför inte något annat än 
det som redan ingår i lärarens arbete och som redan finns uttryckt i Lpo 94. Vi citerar 
nedan det innehåll i Lpo 94 som enligt vår tolkning har samma innebörd som det vi 
tidigare beskrev från de allmänna råden. 

Under elevernas ansvar och inflytande står:  



 

2 

Skolan ska sträva efter att varje elev 

- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

(1998, s. 15). 

Under bedömning och betyg står:  

Läraren skall 

- utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven …(1998, s. 18). 

Då vi uppfattat att tillägget i G7:2 skulle innebära ett förtydligande av uppdraget blir vi 
betänksamma när vi har jämfört tillägget i G7:2 gällande IUP:n med styrdokumenten. 
Därför har vi valt att undersöka hur några lärare och skolledare säger sig uppfatta vad 
tillägget eventuellt kan ha tillfört dem. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att analysera huruvida lärarna och skolledarna säger sig 
uppfatta att tillägget i Grundskoleförordningens i 7 kap. 2 § har varit ett stöd för lärarna 
i arbetet gällande elevernas måluppfyllelse. Ett vidare syfte är att analysera huruvida de 
på skolan utifrån IUP:n har utvecklat ett gemensamt arbetssätt.  

I denna studie kommer vi att söka svar på följande frågor: 
Hur uppfattar lärarna och skolledarna att IUP:n eventuellt varit ett stöd för lärarna i 
deras arbete och i så fall på vilket sätt? 
Hur uppfattar lärarna och skolledarna sitt eventuellt gemensamma arbetssätt utifrån 
IUP:n på skolan? 
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Kapitel 2. Teoretiska perspektiv – 
tidigare forskning och 
utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, de analysbegrepp vi 
kommer att använda i resultatdelen samt tidigare forskning och den litteratur vi knyter 
an till i diskussionen. 

Studien utgår från ett teoretiskt perspektiv som kan knytas an till den sociokulturella 
skolan vilken utgår ifrån tanken att lärandet äger rum i samspel med andra människor. 
Lärandet sker med hjälp av de artefakter (verktyg; fysiska, språkliga liksom 
psykologiska) som hon har tillgång till utifrån det sammanhang, den kultur hon befinner 
sig i. Genom interaktion och kommunikation förklaras sammanhanget. Kommunikation 
kan ses som länken mellan det inre - tänkandet och det yttre - interaktion (Vygotskij, 
1999). Författaren säger vidare att pedagogiken borde utgå ifrån tanken att söka sig mot 
morgondagen istället för att blicka tillbaka mot gårdagen, endast då kan man finna de 
utvecklingsprocesser som befinner sig i den närmsta utvecklingszonen. Det gäller att 
inte bara hitta den lägsta tröskeln utan även den högsta, däremellan säger han, kan man 
finna den optimala perioden för inlärning i ett specifikt ämne (ibid.). Tanken att 
kunskap har ett slutmål vore omöjlig ur ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (2000) 
då de verktyg människan har tillgång till ständigt utvecklas och förbättras utvecklas 
människans kunskap på samma sätt. Författaren säger vidare att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv så är det inte troligt att barnet själv skulle kunna förstå de 
abstrakta kunskaperna om världen utan de behöver hjälp utifrån sammanhanget och 
hjälp av vuxnas beskrivningar. 

Vi har även valt att lägga till ett konstruktivistiskt perspektiv som ett jämförande 
perspektiv. Piaget tar enligt Säljö (2000) sin utgångspunkt i biologin och knyter 
möjligheten att lära till barnets utvecklingsnivå, barnet kan inte lära i egentlig mening 
utan att det uppnått den mognad som krävs för att kunna förstå utifrån den nivå de 
befinner sig i. Enligt Piaget når det mänskliga intellektet ett skede då det är fullt 
utvecklat. Kunskap är något som skapas av människan och lärarens uppgift är att skapa 
förutsättningar för barnet att lära men läraren skall inte styra dess läroprocess (ibid.). 

Tidigare forskning 
Då begreppet IUP är förhållandevis nytt i Sverige finns inte så mycket skrivet inom 
området men vi har bland annat funnit en av de rapporter som ligger till grund för 
lagändringen. Därtill har vi funnit att ämnet berörts av tre svenska författare. När vi 
sökte internationellt fann vi en rapport från Kanada där arbetssättet som förknippas med 
IUP diskuteras. Litteratur om läroplansarbete, lärande och samverkan har använts som 
stöd för undersökningen. 
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Som en bakgrund till lagändringen genomförde Myndigheten för skolutveckling utifrån 
ett regeringsuppdrag under 2003 ett projekt där tjugo grundskolor fick tillfälle att 
utveckla och dokumentera sitt arbete när det gällde individuell planering och individuell 
dokumentation. Hur skolorna beskrev sitt arbete och hur de såg på begreppet individuell 
planering och dokumentation var av stort intresse eftersom det inte tidigare beskrivits i 
skolförfattningarna. De slutsatser som drogs utifrån projektet uttryckte att det sättet på 
vilket styrdokumenten (Lpo94) är formulerade med mål att uppnå och mål att sträva 
mot tycktes svåra att hantera, där uppnåendemålen betonas på strävansmålens 
bekostnad. Individuell planering och dokumentation beskrivs som ett arbetssätt där man 
arbetar mål- och resultatstyrt. I rapportens slutsats står vidare att skolorna som deltog i 
projektet beskriver att planering och dokumentation hänger ihop samt att det innebär ett 
arbetssätt som greppar om helheten från planering via genomförande, uppföljning och 
utvärdering både när det gäller lärarens och elevens arbete. Dessutom beskrivs 
individuell planering och dokumentation som ett stöd för elevens lärande och utveckling 
enligt rapporten Individuell planering och dokumentation i grundskolan (Dnr 
2003:251). Det ena vi kan utläsa utifrån denna rapport är svårigheten att hantera den 
gällande Lpo 94. Det andra som beskrivs handlar om lärarnas arbetssätt som en helhet 
utifrån ett individinriktat elevarbete. Det här beskriver svårigheter som arbetet med IUP 
omfattar nämligen hur olika man tolkar huruvida det är ett gemensamt dokument eller 
ett omfattande arbetssätt. 

Zetterström (2006) sammanfattar det fleråriga förarbetet med en undran om detta 
dokument var det enda som blev kvar. Hon uttrycker vidare att utmaningen med IUP:n, 
som hon utifrån de allmänna rådens beskrivningar sammanfattar som något betydligt 
mer omfattande än ett dokument, är att den i det vardagliga skolarbetet kan få 
styrdokumenten att synas. Dessutom beskriver hon detta tillägg i G7:2 som en början 
till ett utvecklingsarbete som med största sannolikhet kommer att tydliggöra behovet av 
att granska våra styrdokument. Om vi kopplar detta till vår undersökning för de lärare 
som uttrycker att IUP:n varit ett stöd för dem så belyser det svårigheten att tolka 
målbeskrivningarna i Lpo 94.  

Då en av skolledarna beskrev yrkesspråket som en del i skolans utvecklingsarbete runt 
IUP vill vi belysa det utifrån hur Colnerud & Granström (2004) beskriver yrkesspråket 
som en förutsättning för att utveckla sig i sin yrkesprofession. Författarna säger att den 
viktigaste funktionen är att det gemensamma språket blir som ett instrument som hjälper 
yrkesutövarna att fastställa och strukturera den kunskap som yrkesgruppen besitter.  

Då IUP är ett nytt begrepp finns det ännu inte så mycket forskning eller litteratur skrivet 
inom området. Vi söker därför stöd hos Moreau & Wretman (2006) som belyst 
begreppet och även kopplat det till de allmänna råden. Författarna menar att övergången 
till en ny läroplan har inneburit ett förändrat undervisningsuppdrag. De säger att det 
tidigare uppdraget hade fokus på undervisningens innehåll medan det nya uppdraget 
beskrivs i form av kompetenser och förmågor som eleven ska utveckla – i förhållande 
till undervisningens innehåll. Denna förskjutning från kvantitativa till kvalitativa 
kunskaper beskriver de som ett problem för lärarna att uppfatta, de menar att lärarna 
inte fått de verktyg som behövs för att kunna arbeta med detta utifrån det nya uppdraget. 
Författarna säger vidare att det trots detta är lärarna som får ta på sig ansvaret för att 
alltfler elever inte når målen och att kritiken istället borde lyftas till en politisk nivå där 
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det egentliga ansvaret finns, både för det förändrade uppdraget och för att skolorna och 
lärarna skulle förankras i detta nya uppdrag. Utifrån detta beskriver de att de anser att 
IUP:n kan vara ett kraftfullt verktyg som stöd i elevers lärande under förutsättning att 
lärarna får en metodinriktad fortbildning. Uteblir denna beskriver de IUP:n som ett 
misslyckande som enbart blir en ytterligare arbetsbörda för läraren och risken här blir, 
precis som med arbetet med utformningen av lokala arbetsplaner, att den får alldeles för 
lite anknytning till elevers lärande. De talar om vikten av att medvetandegöra eleven om 
sin läroprocess, att utveckla metakognition, som ett viktigt syfte med IUP:n, ett viktigt 
verktyg i det arbetet är att använda sig av dokumentation (ibid.).  

Som Moreau & Wretman ovan beskriver det förändrade uppdraget genom övergången 
till Lpo 94 gör även Maltén det men genom att belysa hur den på alla skolans nivåer 
öppnat för en större självständighet att utforma verksamheten. Maltén (1997) beskriver 
den förändrade inriktningen den nya läroplanen innebär och påtalar att vi i Sverige i 
samband med den nya läroplanens införande övergick från en regelstyrd och 
centraliserad till en målstyrd och decentraliserad skola. Dock säger han att det inte går 
att frånse att det fortfarande finns ett huvudansvar av mer övergripande karaktär på 
nationell nivå trots att det är på kommunal nivå de ekonomiska ramarna fastställs. För 
både skolledare och lärare har förändringen, enligt Maltén, även inneburit fördelar i 
form av större frihet att själva göra egna prioriteringar och att utveckla verksamheten.  

Då Maltén beskriver möjligheterna med Lpo 94 beskriver Linde istället de svårigheter 
det kan medföra att den är så tolkningsbar. Linde (2000) delar in det som påverkar 
urvalet för kunskapsförmedling i skolan i tre delar, formuleringsarenan som han 
beskriver som själva utgivandet av läroplanen, transformeringsarenan beskriver han som 
de sammanhang där olika aktörer tolkar innehållet i läroplanen och till sist 
realiseringsarenan där han placerar klassrummet och vad som händer där. Det är många, 
både lärare, elever, skolledare och olika intressegrupper (bland annat läromedelsförlag) 
som på transformeringsarenan tolkar/påverkar tolkningen av läroplanen. Att så många 
har tolkningsrätt gör enligt Linde att varje undervisningstillfälle har sin historia om hur 
urvalet kommit till och vilka olika faktorer som varit med och påverkat vad det slutligen 
ledde fram till (ibid.). Då vi i inledningen jämfört de syften vi utgått ifrån i vår studie 
med innehållet i Lpo 94 och inte uppfattat att det tillfört något nytt har vi valt att med 
hjälp av författarna ovan belysa svårigheten för lärarna att tolka Lpo 94. 

En av de mest grundläggande tankarna hos Dewey (1980) är hur han beskriver kunskap 
och hur barnet lär. Han beskriver inlärning som ett aktivt bearbetande av sin omvärld, 
inte någon abstrakt psykologisk process. Barnet och läroplanen bildar en levande enhet 
som i växelverkan samverkar för utveckling. Det sättet som Dewey beskriver vill vi 
använda för att belysa hur läraren arbetar för att det ska bli en balans mellan barnets 
intresse och målen som beskrivs i läroplanen. Dewey menar också att det inte har något 
värde i sig att känna till de långsiktiga målen utan att det är först när man ser lärandet 
som en process som de får en funktion som vägvisare åt vilket håll man ska arbeta.  

Bergem (2000) skriver att det är nödvändigt att lärarna känner till de styrdokument som 
reglerar deras arbete eftersom dessa är förpliktigande. Han menar även att lärarna ska ha 
sådana kunskaper att de kan utforma undervisningen så att den passar varje elev. Vi 
anser att det är intressant med vilken tydlighet författaren  
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För att kunna belysa hur organisationen har betydelse för utvecklingsarbetet har vi sett 
hur några författare beskriver olika slags organisationer, ledarrollens betydelse och 
lagarbete. Löwenborg & Gislason (2002) beskriver två olika slags organisationer där 
den ena är mer öppen och där den stödjer lärarna i deras arbeten medan den andra är 
mer sluten och där lärarna får klara sig mer själva.  

Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) beskriver hur chefer kan uppmuntra sina 
medarbetare genom att låta dem vara en del i utvecklingsarbetet vilket de menar kan 
leda till ökat självförtroende hos medarbetarna. Detta skulle enligt författarna kunna ge 
positiva återverkningar.  

Buckhöj-Lago (2000) beskriver att när man nu mer och mer går över till lagarbete så 
krävs det en tydlig målsättning kring samverkan mellan lärare och det krävs även stöd 
från skolledningen. Lagarbetet har främst skett där det funnits drivande skolledare. På 
andra skolor har lärare som önskat samarbeta sökt sig till varandra. Författaren pekar 
också på att en förutsättning för lärandet är att läraren även arbetar med de sociala 
målen både när det gäller gruppen och den enskilde individen. Vi vill belysa det i 
förhållandet till hur lärarna beskriver att de sociala målen värderas lika högt som 
kunskapsmålen. Buckhöj-Lago (2000) skriver även om portfolio som ett hjälpmedel i en 
individualiserad undervisning. Genom att lärarna arbetar med portfolio så blir 
utvärderingen en grund för ett samtal mellan eleven och läraren men också en möjlighet 
för lärarna att reflektera över hur eleven lär (ibid). 

Samma diskussion när det gäller det individuella arbetssättet pågår även internationellt 
vilket vi anser är intressant att belysa med ett exempel från Kanada. Anderson & Bachor 
(1998) beskriver det reformarbete i Kanada som ledde till en mer elevinriktad läroplan, 
vilken grundar sig på tanken att utifrån elevens intresse och förmåga att skapa 
möjligheter för eleven att själv ta ansvar för sin läroprocess vilket ledde till ett förändrat 
arbetssätt. En annan orsak till ett förändrat arbetssätt har sin bakgrund i en förändring i 
bedömningen av elever i behov av speciellt stöd i undervisningen. Detta har lett till ett 
mer varierat bedömningssystem även när det gäller övriga elever och till ett arbetssätt 
som grundar sig på att dokumentation, här benämnt portfolio, behövs dels för att för 
eleven synliggöra dess läroprocess men också som ett stöd för att informera föräldrar 
om sina barns utveckling. Utifrån denna förändrade syn på elevens delaktighet i sitt eget 
lärande har också en förskjutning gjorts från användandet av standardiserade prov till ett 
mer omfattande användande av observationer, portfolios och skriftlig bedömning. Dock, 
säger de lärare som ingick i studien, leder detta också till en vidare diskussion när det 
gäller konsekvensen av hur tolkning och bedömning ska göras utifrån de arbeten som 
samlas i elevernas portfolios (ibid.). 

Då alla lärarna vi intervjuat betonar vikten av att de sociala målen tas med i IUP:n vill 
vi belysa det utifrån hur Kernell (2002) beskriver vikten av lärarens sociala kompetens. 
Han menar att kunskap utvecklas i samspel med andra människor och beskriver vikten 
av en trygg och förtroendeingivande lärarrelation.   
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Analysbegrepp 
Måluppfyllelse, handledning och lärande är de begrepp vi valt att belysa resultatet och 
som vi kommer att fokusera på i analysen. Nedan beskrivs begreppen och hur de 
används i analysdelen; 

Måluppfyllelse handlar om hur läraren arbetar för att eleven ska uppnå olika nivåer i sitt 
lärande. I Lpo 94 står det att strävansmålen anger inriktningen på skolans arbete medan 
uppnåendemålen anger vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. 
Begreppet används i analysen för att belysa lärarnas arbete i riktning mot målen. 

Handledning är det sättet på vilket läraren vägleder eleverna i sin kunskapsutveckling. 
Säljö (2000) beskriver att den vuxnes hjälp med att tolka sammanhanget och behovet av 
stöd är nödvändigt för barnet för att vidareutvecklas. Begreppet används i analysen för 
att belysa lärarnas arbete och hur de samverkar med eleven för att de ska utvecklas och 
nå målen. 

Lärande är en ständig pågående process som den beskrivs utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Lärandet sker genom att det medieras (förtolkas) i samspel med andra. 
Begreppet används i analysen för att belysa hur lärarna lär eleverna att se och förstå sitt 
eget lärande som en process.   
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Kapitel 3. Metod 

I vår undersökning fokuserar vi på lärarens arbetssätt ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Med hjälp av detta perspektiv vill vi belysa synen på lärandet. Vi har formulerat 
analysbegreppen måluppfyllelse, handledning och lärande med hjälp av detta perspektiv 
för att kunna belysa empirin. För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att 
använda oss av kvalitativ metod i form av standardiserade intervjuer som av Patel & 
Tebelius (1987) beskrivs som att intervjuaren utgår ifrån samma frågor men hur 
strukturerad intervjun blir beror på vilket svarsutrymme intervjupersonen ges. I vår 
undersökning fick lärarna och skolledarna stort utrymme att själva berätta hur de arbetar 
idag och om de anser att tillägget angående skriftlig IUP i G7:2 förändrat lärarnas 
arbetssätt, vilket enligt Patel & Tebelius (1987) skulle beskrivas som en ostrukturerad 
intervju. Graden av standardisering kan då vi använder oss av fokuserade intervjuer 
benämnas som ostandardiserade, vilket innebär att man utifrån ett tema närmar sig ett 
ämne utifrån olika vinklar (ibid.). Skälet till att vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning var att ha lärarna och skolledarna som utgångspunkt vilket skulle ge oss 
chansen att försöka förstå hur de ser på huruvida lagändringen är ett stöd i lärarnas 
undervisning. 

Urval 
Urvalet av informanter gjordes utifrån vilka som skulle kunna svara på de frågor som 
rörde vår frågeställning. De fyra lärare och två skolledare som valdes ut och som vi 
genomfört intervjuer med, arbetar på två olika skolor, i två olika kommuner, i 
Stockholm. Vi har intervjuat två lärare och en skolledare på respektive skola. Lärarna 
undervisar i skolår 1 till och med 4. För att undvika att informanterna ska kunna kännas 
igen så har vi namngett informanterna med fiktiva namn och namngett skolorna som 
skola 1 och 2. Här nedan kommer en kort beskrivning av informanterna.  

Karin arbetar som lärare på skola 1. Hon har arbetat som lärare i 5 år och hela tiden på 
denna skola. Har en grundskollärarutbildning 1-7, med svenska och SO-inriktning.  

Sofi arbetar som lärare på skola 1. Hon har arbetat som lärare i 30 år varav 20 år på 
denna skola. Är lågstadielärare, har full kompetens i alla ämnen samt 
mellanstadiekompetens engelska, matte och idrott.  

Eva arbetar som biträdande rektor för F-5 sen fem år tillbaka på skola 1. Hon har 
tidigare arbetat som biträdande rektor i 5 år i en annan kommun 

Carina arbetar som lärare. Hon har arbetat som lärare i 5 år på skola 2 och hela tiden på 
denna skola. Har en påbyggnadsutbildning från förskollärare till grundskollärare för de 
yngre åren.  
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Pia arbetar som lärare på skola 2. Hon har arbetat som lärare i 1 år och hela tiden på 
denna skola. Har gått den nya lärarutbildningen. Pia har vikarierat som klasslärare 
parallellt med studierna 30-50 % under de två sista åren.  

Gunilla arbetar som rektor sen 1 ½ månad tillbaka på skola 2. Hon har tidigare arbetat 
på samma skola som biträdande rektor i tolv-tretton år. 

Uppläggning och genomförande 
Före intervjuerna skickade vi ut brev till varje informant där vi beskrev bland annat 
studiens syfte och att vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när vi 
bearbetar resultatet av intervjuerna. 

Vi intervjuade lärarna och skolledarna var och en för sig under en vecka i april. Varje 
intervju tog mellan 20 till 45 minuter. Intervjuerna skedde på informanternas 
arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes av den av oss som inte hade någon relation till 
informanten. Vi spelade in intervjuerna.  

Materialbearbetning 
Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon/MP3-spelare som enligt Patel & 
Tebelius (1987) ger en mer exakt registrering. En svårighet vi stötte på var att avlyssna 
intervjun från bandspelaren. Det hördes inte alltid helt klart vad intervjuaren och 
intervjupersonen sa, då båda pratade samtidigt, och även när informanten vände sig bort 
för att hämta eller visa något. Vi tycker dock att vi trots detta kunnat lyssna igenom med 
ett gott resultat och ser inte att det vi inte hörde exakt hade någon omfattande betydelse 
för att få svar på våra frågor. Transkriptionerna gjordes utifrån intervjuerna. Vi valde att 
inte ta med bekräftande ord då vi inte ansåg att de hade betydelse för resultatet. Vi skrev 
heller inte de ord eller början på meningar som intervjupersonen inte avslutade. Vi har 
valt att beskriva svaren från respektive informant per fråga och strukturerade svaren 
utifrån intervjufrågan. Därefter sorterade vi ut de svar som vi behövde till vår analys 
och delade upp dem i tre kategorier; Lärarnas arbetssätt, Gemensamt arbetssätt på 
skolan gällande IUP:n och IUP:n – stöd eller inte 

Analysbegreppen måluppfyllelse, handledning och lärande har utvunnits ur 
intervjumaterialet och det teoretiska perspektivet och används som tolkningsbegrepp i 
förhållande till de kategorier vi valt ut. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Validitet innebär enligt Hartman (2003) att forskningsmaterialet ska vara relevant för 
problemställningen. Vi menar att vi har ställt frågor som utgått från problemställningen 
och finner därför att dokumentationen av intervjuerna validerar resultatet. Reliabilitet 
innebär enligt Hartman (2003) att man kan lita på empirin. Vi spelade in intervjuerna 
och har bearbetat svaren från intervjuerna så precist vi kunnat och har även låtit 
informanterna läsa igenom resultatet för att de skulle få möjlighet att ge sin synpunkt på 
resultatet och vi menar därför att resultatet är tillförlitligt. Vi är medvetna om att vårt 
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sätt att tolka intervjusvaren har påverkat vår analys då vi är bekanta med vårt 
forskningsområde, vilket beskrivs av Patel & Tebelius (1987) som att forskarens 
förförståelse påverkar hur forskaren medvetet lägger sina värderingar under det 
pågående arbetet.  

Vid materialbearbetning från Internet har vi försökt hitta ursprungskällan så långt det 
varit möjligt för att försäkra oss om tillförlitligheten.  

Det blev inget bortfall då alla tillfrågade informanter svarade på alla våra frågor. En 
svaghet med undersökningen var att när vi startade upp var det under en av skolans 
lovperioder och lärarna var inte tillgängliga. Flera av informanterna var mycket 
upptagna med utvecklingssamtal och anställningsintervjuer och det kan eventuellt ha 
påverkat svaren vid intervjuerna. 

Denna undersökning ger ingen generaliserande bild av hur lärare och skolledare säger 
sig uppfatta hur tillägget i G7:2 förändrat lärarnas arbetssätt utan det ger en bild av fyra 
lärares och två skolledares uppfattningar.  

Etiska aspekter 
I mötet med våra informanter har vi poängterat deras anonymitet samt att det material 
som innehåller intervjusvar och personuppgifter kommer att förstöras vid 
examensarbetets slut. Vi skyddar våra informanter genom att ge dem fiktiva namn, 
genom att inte namnge skolorna samt att vi inte skriver i vilka kommundelar skolorna är 
belägna. Vi har valt att inte använda eventuellt känsligt material som kön på elever och 
namn på samarbetskommuner. Nackdelen med att inte redovisa intervjuerna ordagrant 
är att inte allt material blir tillgängligt för läsaren. Att inte kränka informanternas 
integritet anser vi väger upp denna nackdel.  

Enligt Hartman (2003) har den medverkande rätt att bestämma på vilka villkor 
medverkan ska ske. Då en av lärarna ville veta frågorna i förväg så tolkar vi det som 
hennes rättighet, det var ett sätt för henne att bestämma sig för om hon ville medverka.  

Precis som vi beskrev i brevet till informanterna så har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer.  
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Kapitel 4. Resultat av intervjuer med 
lärare och skolledare 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av intervjuerna med lärarna och skolledarna. Vi 
har delat upp intervjuerna i två grupper, lärare och skolledare. Under respektive grupp 
har varje informant svarat på varje intervjufråga. Resultatet är indelat i tre kategorier; 
lärarnas arbetssätt, IUP:n – ett stöd eller inte och gemensamt arbetssätt på skolan 
gällande IUP:n, vilka vi fann när vi bearbetade resultatet. Analysen av resultatet sker 
utifrån dessa tre kategorier. 

Intervjuer med lärare 

Lärarnas arbetssätt 

Nedan redovisas resultaten av intervjuerna med fyra lärare. I intervjuerna med lärarna 
har vi undersökt uppfattningar om hur lärarna arbetar mot måluppfyllelse, om IUP:n 
varit ett stöd för lärarna i sitt arbete och om lärarna anser att de har ett gemensamt 
arbetssätt utifrån IUP:n på skolan. Frågeställningen har belysts med följande frågor: 
1. Hur synliggör du målen för eleven på kort och lång sikt? 
2. Hur synliggör du uppnående- respektive strävansmålen för eleven?  
3. Hur arbetar du för att eleven ska få syn på och vara delaktig i sin läroprocess?  
4. Hur förbereder du dig för att skriftligt sammanfatta i IUP:n vilka insatser som behövs 
för att eleven ska nå målen? 
5. Anser du att IUP:n har hjälpt dig som lärare att bättre kunna stödja eleven i deras 
lärandeprocess? 
6. Finns det ett gemensamt arbetssätt kring IUP:n på er skola? 

Fråga 1: Hur synliggör du målen för eleven på kort och lång sikt? 

Karin beskriver att när hon introducerar ett nytt arbete berättar hon alltid syftet och 
målet med arbetet för eleverna. Dessutom berättar hon att hon i princip varje vecka, på 
måndagen, sätter upp veckans mål för eleverna i svenska, matematik, engelska samt ett 
socialt mål. Dessutom sätter eleverna upp ett mål som de själva valt men som Karin 
gärna vill ska vara kopplade till de mål de kommit överens om i IUP:n. På fredagen 
kontrollerar de tillsammans om de uppnått målen. Om eleverna har det så skriver de en 
utvärdering.  

Karin: Om jag börjar med ett nytt arbete eller ett arbetsområde så brukar jag berätta syftet […] 

och vad målet är […] nästan varje vecka så har jag veckans mål, och då har jag det i svenska, i 

matematik, i engelska och även socialt. […] Sen har de ett övrigt mål som de själva ställer upp 

och det ska gärna vara utifrån deras individuella utvecklingsplaner. […] på fredagen så 

kontrollerar vi om man har uppnått målet eller inte. Och har man det så är det jättebra och då 

skriver man en utvärdering kring det. 
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Sofi beskriver hur hon på kort sikt arbetar med målen genom att skriva en 
veckoplanering på tavlan. Dessutom har eleverna egna planeringspapper. Sofi går 
tillsammans med eleverna igenom vad de ska göra under veckan. Hon säger att eleverna 
själva skriver en utvärdering på fredagar. När hon beskriver hur hon synliggör målen på 
lång sikt hänvisar hon till utvecklingssamtalet då hon tittar på vad eleven vill bli bättre 
på och om de uppnått målen utifrån det förra utvecklingssamtalet. Sofi påtalar även att 
hon alltid har genomgång vid nya arbeten. 

Sofi: På kort sikt så när vi har planering som den här veckan så har vi planeringen på tavlan 

och så har de egna planeringspapper. Då går vi igenom vad vi ska göra den här veckan. Om 

det är någonting nytt så har jag naturligtvis genomgångar om det. Och sen på fredagar så 

skriver de själva en veckodagbok, det har de gjort sen ettan första veckan redan, då var det 

bara en mening och nu skriver de ju hela sidor. Och då skriver vi meningar på tavlan, jag 

skriver en mening så får de skriva lite mer om den. Då synliggör man det här har vi gjort den 

här veckan. […] Sen har jag hittat en mattebok som är jättebra där själva förstabladet talar om 

kapitlet handlar om det här och en figur som visar det, när man har gjort arbetskapitlet så är det 

en diagnos, då gör de den och sen ska de göra en sammanfattning om det har gått bra för dem 

eller om de själva tycker att de behöver träna och hur de tycker kapitlet har varit och det måste 

man jobba lite med för att de förstår inte att de utvärderar sitt arbete. Det är de för små för men 

man kan lära dem att förstå små steg. […] lång sikt är till exempel riktigt långt. Det är 

utvecklingssamtalet där jag har med […] höstens samtal […] och så tittar jag på ”vad vill du bli 

bättre på” till exempel, om vi har uppnått det.  

Carina beskriver hur hon synliggör målen utifrån kursplanen och visar eleverna vad 
som står när det gäller målen i svenska, matematik och de sociala målen. 

Carina: Vi tar ut från kursplanen […] i svenska och matematik och det står ju socialt mål också. 

I svenska tillexempel står det att man ska kunna lyssna på andra och att man ska kunna prata 

inför grupp och göra sig förstådd. 

Pia beskriver att målen i svenska, matte och svenska sitter uppsatta på väggen. I början 
av terminen har hon en genomgång om det eleverna ska lära sig. Eleverna har även fått 
klistra in en utskrift av målen i sina skoldagböcker. Pia beskriver dessutom att eleverna 
varje vecka får skriva ett personligt mål. Detta utvärderas skriftligen varje vecka. 

Pia: … målen sitter på väggen i svenska, matte och engelska – inplastat, vi går ju igenom dem 

vid varje termin eller när läsåret börjar, vad är det för nytt vi ska lära oss nu, vad ska vi göra 

[…] sen har de fått klistra in dem också i sina skoldagböcker och själva skrivit små noteringar, 

kanske man kan redan … Ja jag kan, nej jag kan inte, jag förstår inte vad cirkeldiagram är och 

så pratar man om att det är det vi ska jobba med under året, det är det vi ska göra, det kommer 

du att lära dig och så varje vecka får man skriva ett personligt mål som ska vara mer relaterat 

till nåt som vi har satt upp som de ska tänka på, övergripande om någonting de behöver jobba 

extra med det kan ju oftast vara koncentration på skolarbetet är det ju väldigt ofta, inte prata för 

mycket, den här gången ska jag verkligen tänka på att göra mitt bästa, inte ha för bråttom […] 

varje vecka så utvärderar vi det också, skriftligt…  

Fråga 2: Hur synliggör du uppnående- respektive strävansmålen för eleven?  

Karin beskriver att de finns med i IUP:n, men att hon inte pratar så mycket med barnen 
om dem därför att hon menar att eleverna inte är så medvetna om att det mot specifika 
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mål vi arbetar. Däremot arbetar hon på ett sådant sätt där eleverna tvingas ta ställning 
och även analysera. När det gäller kursplanemålen så har hon även med år 4 och 5 så att 
de elever som uppnått målen för år 3 kan få möjlighet att arbeta vidare. 

Karin: De har jag med på de individuella utvecklingsplanerna […] och talar […] inte så mycket 

kring det med barnen. Vi arbetar nog i stället med det. […] man måste kanske börja redan i 

ettan, den här klassen jag har nu går ju i trean […] de fattar inte vad man menar när man pratar 

om reflektera, analysera och dra slutsatser och såna saker. […] jag ser nog till att jag har 

sådana typer av arbetssätt i stället där dom tvingas ta ställning, där dom tvingas analysera och 

så. De är nog inte själva så medvetna att det är de och de målen vi försöker sträva mot. […] jag 

strävar ju vidare mot år fyra och fem. Jag har som små staplar då med kursplanemålen och då 

har jag årskurs fyra och fem också med.  

Sofi beskriver att hon ofta pratar om målen men att eleverna inte är medvetna om att det 
är just uppnående- respektive strävansmål vi pratar om därför att orden är för abstrakta. 
Hon säger att hon pratar mer om innebörden, vad det är de ska kunna och vad det är de 
ska uppnå. 

Sofi: Jag pratar egentligen ofta om dem utan att de riktigt förstår att det är det vi pratar om. Då 

ska jag bara ge ett exempel, om vi jobbar med matten så har jag genomgång och så jobbar vi 

med matteboken. Sen har jag ett program på datorn som är för mellanstadiet och högstadiet 

[…] Man måste […] ha mattekunskaper ända upp till nian och det har de inte. Men de 

tillskansar sig det genom att fråga mig. De har lärt sig alla tabellerna upp till tian. Och eftersom 

de får jobba med det så vill de lära sig det […] och då kan jag säga så här, de är så fantastiskt 

duktiga för ni gör hela årskurs två så bra, det här det här är fyran och femman, det här är alltså 

fyran och femman, ni förstår vad duktiga ni är. Och det är ett sätt att visa dem det är 

strävansmålen, så här högt kan man komma. […] Så att på det viset så kommer det in naturligt 

i arbetssättet som vi har. 

Carina beskriver att man strävar mot målen. De elever som klarat uppnåendemålet vill 
man inte stoppa så de kan ibland få delta i en lektion i år 3. 

Carina: … ett strävansmål är någonting man strävar men man strävar ju mot det här målet, jag 

har ju några stycken i klassen som har lämnat målet och är på väg […] och ibland har de fått 

gå till trean och varit med på en lektion om kroppen exempelvis […] jag känner att man ska inte 

stoppa barnet och samtidigt så får man se att uppnåendemål, det kanske är så att barnet inte 

har uppnått det målet men man strävar på… 

Pia säger att om hon ska vara ärlig så ser nog inte eleverna strävansmålen. Hon menar 
att det blir för abstrakt. Däremot säger Pia att hon ofta pratar om varför man lär sig 
saker i skolan.  

Pia: Strävansmålen ser de nog faktiskt inte om jag ska vara ärlig, därför att de ligger ju så långt 

bort på nåt sätt, däremot pratar jag ju ofta om att; varför lär man sig saker i skolan, vad måste 

man kunna för att klara sig vidare, alltså någonstans på sikt, för att man ska kunna jobba och 

försörja sig, vad behöver man kunna på vägen, varför tror ni att vi gör det här just nu men de 

får ju aldrig direkt se strävansmålen […] det känns som att det blir för abstrakt. 

Fråga 3: Hur arbetar du för att eleven ska få syn på och vara delaktig i sin läroprocess?  

Karin beskriver att de får syn på sin läroprocess framförallt när man varje fredag går 
igenom vad man lärt sig Hon säger att hon vill att eleverna ska ägna mycket tid till 
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utvärderingen så att de får fundera över vad det är de lärt sig. Återkoppling ger hon 
genom att hon läser det eleverna har skrivit och ger kommentarer. Karin beskriver även 
att hon försöker puscha eleverna att när de sätter upp egna mål så ska det vara något 
som känns relevant och intressant för dem.  

Karin: Det är ju faktiskt via […] veckans mål, framförallt då att man varje fredag går igenom, 

vad har jag lärt mig, har jag tagit till mig det här, vad kan jag förändra och vad är det som har 

gjort att jag inte har tagit till mig det här och så. Och att jag också försöker puscha dem att när 

man sätter upp ett eget mål så ska det vara någonting som känns relevant för en. […] Jag 

jobbar mycket med utvärderingar över huvud taget. Så fort vi har avslutat ett område så 

utvärderar vi det liksom så. Och då ska de även där fundera över vad är det du har lärt dig, vad 

var nytt liksom? Varför? Kunde du innan - det är jättebra, men vad har du lärt dig? Varför?, På 

vilket sätt och vilket sätt var det bästa arbetssättet vilket var det bästa sättet för just dig?  

Sofi beskriver att hon låter eleverna vara med och planera veckans arbete och egna val. 
Hon förklarar för eleverna vad de ska klara av och hon är noga med att förklara varför 
de tränar. Sofi beskriver även att hon säger till eleverna att de har lärt sig mycket mer 
och hon ger dem beröm och feedback på arbeten de har gjort. Sofi säger att den 
mattebok hon använder är jättebra därför att den är uppbyggd utifrån principen att varje 
kapitel består av en introduktion, ett arbetskapitel och en diagnos. Dessutom avslutas 
varje kapitel med att eleven får göra en sammanfattning om eleverna tycker att det har 
gått bra för dem eller om de tycker att de behöver träna och hur de tycker att kapitlet har 
varit.  

Sofi: De är med och planerar veckans arbete och då har vi en basplanering som är ganska 

enkel som alla ska hinna. Sen ska de ju välja egna val och då pratar jag med dem om jag ser 

att de hinner, för det är så att en del är ju lite bekväma och tycker att de har gjort sitt jobb och 

då gäller det att under utvecklingssamtalet men även innan att tala om att jag ser att du kan 

göra mera, du ska klara det här, det här och att du ställer lite krav på dem. Sen får de alltså lite 

feedback på när de, det här har du gjort jättebra och det märks att du är duktigare och att det 

blir roligare och så. Så att man diskuterar deras planering. Det är inte så att jag bestämmer 

allting, jag bestämmer mindre och mindre och i trean ska de planera mer självständigt och de 

ska bevisa då att de gör sin egen […] Eller så visar man att du har verkligen jobbat på och lärt 

dig mycket, mycket mer. Det gäller både i svenska och matte. […] däremot då den här 

matteboken […] på något vis har det blivit lite mer allvar bakom det när man visar sådant där 

som talar om då i början att det här och det här ska du lära dig, så kan man gå tillbaks igen. 

Har du jobbat med den här tallinjen, har du förstått den? För det kommer ju sen en utvärdering 

för det är det man vill att de ska se att de har lärt sig någonting och att de ska vara medvetna 

om att de är inte här för att jobba med matte för att jag sätter upp de här sidorna […] Och sen 

finns det sidor som jag stryker, men det är ju det man ska titta själv om det passar bra eller 

inte. […] i svenskan så talar jag om att nu jobbar vi med dubbelteckning, så nu jobbar vi mycket 

med att skriva för då har jag sagt så här – jag tycker att ni behöver träna mer på att skriva, att 

skriva med meningar och stor bokstav. Så nu skriver alla fri skrivning för det ska vi fokusera på 

en tid nu och så pratar man om det, varför vi gör det. Vi läser varje morgon, för att det är viktigt 

att träna upp hastigheten oavsett om man är duktig eller inte […] Är det så att man ska läsa 

mellan raderna så förklarar jag vad det betyder - mellan raderna. Jag tycker att man ska vara 

noga med att tala om varför vi tränar. 
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Carina beskriver hur hon genom att använda elevernas dagböcker får eleverna att få 
syn på sin utveckling. 

Carina: … jag brukar göra det med barnens dagböcker, titta det här gjorde du när du började i 

augusti då skrev du såhär […] När använder de dagboken? Varje måndag. […] det är så lätt 

att visa föräldrarna på barnens skrivutveckling, så den är jättebra. En vanlig enkel liten bok, jag 

kan visa dig. Det är ett utav redskapen […] Och så gäller det även matematik, vi har en elev 

här som har jobbat såååå för att hon vill så gärna förstå multiplikation och då har vi jobbat med 

händer, titta två händer såhär och fem fingrar, två gånger fem, hur många fingrar är det? Ja, 

det är tio, ja två gånger fem är tio så har vi lånat andra händer då är vi uppe i rätt många 

gånger så då ser hon och då får hon en förståelse istället för att hon, vi rabblar ju inte 

multiplikationstabellen utan, vi förstår… 

Pia beskriver att de gör en utvärdering varje vecka där de kan få syn på vad de har lärt 
sig. Hon säger att hon precis startat upp arbetet med portfolio och att hon försöker 
tillsammans med eleven samla material som visar på elevens läs- och skrivutveckling 
samt jagets utveckling. 

Pia: Vi gör ju varje vecka en utvärderig, jag frågar ju ofta vad…hur går det nu då, hur har det 

gått den här veckan, vad har du lärt dig? Hur vet du att du har lärt dig det och hur vet din lärare 

att du har lärt dig det? Vad behöver du göra annorlunda? Behöver du göra nånting 

annorlunda? Varför tror ni jag ville att ni skulle lära er det här […] ofta också när vii avslutar 

något; varför tror ni jag ville att ni skulle lära er det här? Och sen så har vi portfolio också. Den, 

ska jag ärligt säga att den hinner vi inte jobba med, den har jag inte kommit igång med, den är 

ju så ny och den har ju inte funnits riktigt som ett arbetssätt här, så vi är precis i uppstarten 

här… Och eftersom det inte finns något sedan innan så blir det som ett avstamp, så nu 

försöker jag lägga ner, tillsammans med eleven och visa på deras läsutveckling, skrivutveckling 

[…] jagets utveckling. Ja, man stoppar med lite saker så får man försöka 

jämföra…Skrivutvecklingen är ju väldigt tydlig […] Det ser vi ju jättetydligt, samma som 

självporträtt som de har ritat varje år också…Och det tittar vi på, jag kanske skulle vilja titta på 

det oftare men det är nog tiden där som brister. Och organisationen till att få det att fungera.  

Fråga 4: Hur förbereder du dig för att skriftligt sammanfatta i IUP:n vilka insatser som 
behövs för att eleven ska nå målen? 

Karin säger att hon arbetar mycket utifrån skolans lokala kursplaner i svenska och 
matematik. Utifrån de målen testar hon eleverna för att se om de uppnått målen. Detta 
använder hon som underlag när hon skriver IUP:n. Karin beskriver också att den sociala 
utvecklingen är viktig trots att den inte finns med i kursplanen. 

Karin: Jag jobbar mycket ut efter våra lokala kursplaner på skolan i svenska och i matematik. 

Framförallt i årskurs tre när det finns mål att uppnå. […] Och då kollar jag på dem […] vilka 

områden och vad det är barnen ska kunna när de lämnar mig. Sen gör jag tester utefter de 

målen […] och de får då alltså visa om de har uppnått målen eller inte. Och så har jag det 

framförallt som underlag när jag skriver de individuella utvecklingsplanerna. […] det är 

svenskan och matten som jag framförallt fokuserar på, så även det sociala […] men det finns 

det ju ingen kursplan på.  

Sofi beskriver att hon utgår ifrån kursplanerna i de mål som gäller för årskursen. Hon 
väljer kärnämnena matte och svenska samt idrott. Sen går hon igenom lådan där 
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elevernas material samlas. Sofi säger att hon arbetar mycket med det sociala, för om 
man inte trivs kan man inte lära sig. Dessutom säger hon att hon tycker att det är viktigt 
att eleverna lär sig att hitta positiva saker hos sina kamrater. Detta använder hon som 
underlag för utvecklingssamtalet.  

Sofi: För det första så måste man titta på kursplanerna, de målen vi har det året. Det brukar 

man fräscha upp både när man ska starta och men även inför ett utvecklingssamtal till 

exempel. Och sen så tittar jag alltid igenom lådan, alltså det materialet barnen har jobbat med. 

Inför ett utvecklingssamtal också så samlar jag ihop arbeten som vi kan titta på när vi pratar. 

[…] Men när man har gjort det här så ser man ju då om de inte har uppnått dubbelteckningen 

om vi har jobbat ett helt år med det, och då är det de som vi måste jobba med. […] det här får 

de (informanten visar ett dokument där målen är nedbrutna i små delar och det finns även 

markering för vilken ålder målen bör vara nådda) föräldrarna och det här är upp till femman. 

[…] det här är vår lokala kursplan och så är det markerat det här är årskurs två och så skuggar 

jag på datorn då, där jag ser att det är klart. Här har jag ju, ser du ett hål (informanten pekar på 

en ruta som inte är skuggad) och det är ju jättetydligt både för mig och för eleven och för 

föräldrarna. […] här har jag haft en idag till exempel med min individuella utvecklingsplan, som 

eleven ska ha skrivit själv (informanten visar ett dokument som eleven själv fyllt i) hemma och 

så kommenterar vi den […] och då går vi igenom den här och så kopplar vi hop den med den 

här modellen (informanten visar den nedbrutna kursplanen) […] Sen är det ju jättesvårt för dem 

att skriva sina mål, och att även få föräldrarna, för små barn som precis har börjat skolan att 

förstå att man faktiskt kan formulera sina mål. Men då eleven har gjort sitt bästa i alla fall och 

så skriver han under här.  

Carina beskriver att hon går igenom det dokument man arbetar utifrån på skolan 
tillsammans med eleven för att hon vill lyssna in var eleven är någonstans i sin 
utveckling och vad eleven vill, vilket hon tycker är väsentligt. Carina säger att de ämnen 
hon väljer ut inför utvecklingssamtalet är de ämnen de arbetar med, det vill säga de 
flesta ämnena. Dokumentet innehåller bland annat en punkt där eleven får beskriva vad 
eleven är bra på. Hon beskriver även att den sociala utvecklingen är jätteviktig.  

Carina: först så träffar jag barnet och så går jag igenom olika punkter som vi har på det här 

papperet, jag försöker hela tiden lyssna lite vad barnet är någonstans och vad barnet vill …för 

mig är väsentligt. Det är inte viktigt vad jag tycker alltid utan att vi säger att om jag ställer en 

fråga …i skolarbetet och barnet svarar att det tycker att det är jättekul när vi spelar fotboll på 

rasterna då är det liksom, då är det där vi fortsätter. […] det handlar om att lära känna barnet. 

Och där utifrån det här papperet då så har jag ett litet försprång tillsammans med barnet då jag 

ska träffa föräldrarna sen […] då behöver inte barnet vara lite sådär ängsligt innan […] här har 

en elev skrivit fotboll, brännboll och att skriva och matematik tyckte han att jag är jätteduktig i, 

sen vad vill du bli bättre på? Jag vill bli bättre på att skriva och speciellt skrivstil och då, då är 

det där vi utgår sen när vi gör ett mål […] eleven kan ta efter dåligt beteende och då hade vi det 

som en utav elevens målsättningar, det att inte ta efter dåligt beteende och hans insatser för att 

nå det målet det är att tänka sig för och lyssna till vad han själv tycker egentligen […] Sen har 

vi de här andra kunskapsmålen då det här att skriva långa berättelser ville eleven väldigt gärna 

lära sig för att eleven tycker att det är så väldigt roligt att skriva och när jag upptäckte i elevens, 

en röd skrivbok som vi har här och arbetar med […] elevens insatser för att nå det målet är att 

skriva mycket bland annat i den här röda boken …och det andra målet är skrivstil […] eleven 

ville liksom kunna skriva skrivstil […] då har vi ett mål här och det är att eleven ska jobba klart i 
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de här i de böcker eleven har också så att han inte bara får nya böcker. Utan att man också 

avslutar det man håller på med […] så väver man in föräldrarna i det här också […] sen i höst 

när vi sitter igen med det här då vet jag att de gånger som jag har haft det här papperet sen jag 

började med det så när vi tittar på det brukar barnen säga; ja det här gjorde jag och det här kan 

jag nu, eller det här jobbar jag kanske lite mer på […] Men den här utvecklingsplanen, när jag 

tänker till på det här när du skulle komma hit, då tänkte jag så här att egentligen så skulle man 

ha en, efter en viss tid så skulle man ta fram och titta och gå igenom… hur går det med det här. 

[…] för att allt har man nog inte i … Och när det gäller den sociala utvecklingen…ja den är 

ju jätteviktig… 

Pia säger att hon dokumenterar eleverna varje vecka. Hon gör små tester för att se hur 
de ligger till. Inför utvecklingssamtalet och skrivandet av en ny IUP brukar eleverna få 
fylla i ett formulär. Sedan brukar Pia låta eleverna göra en liten reflektion. Hon säger att 
eleverna brukar vara väldigt kloka. När det gäller urvalet försöker Pia titta på hela 
eleven. Hon säger att hon lägger nog lika stor vikt vid att prata om de sociala målen som 
om kunskapsmålen i samtalet. Hon betonar att om den sociala biten inte fungerar så 
fungerar inte inlärningen. Från kunskapsmålen tar hon med det som hon anser är 
viktigas i den här åldern, läs- och skrivutveckling och matematiken.  

Pia: … på nåt sätt har man ju rätt bra koll hela tiden på … jag dokumenterar lite grann varje 

vecka på mina elever vad de gör, vad de kan, hur det går man kanske gör små tester utan att 

de ens vet att det är det… små arbeten och så skriver man om det, har det samlat någonstans 

så ser man ju ändå hur det går, ja sen är det väl ändå på nåt sätt så att IUP:n blir ju mer aktuell 

ju närmare utvecklingssamtalet man kommer […] då brukar jag låta eleverna själva fylla i ett 

litet formulär… jag har gjort olika med treorna och fyrorna lite grann faktiskt […] fyrorna är ju 

mer självgående och kan läsa mycket så där pratar jag mycket mer om mål och varför man ska 

lära sig saker och såna saker och vart de själva ska gå och att de själva får tänka efter hur lång 

har jag till det här kan jag det här eller kan jag inte det här medan treorna inte är riktigt där 

ännu då språket blir för svårt, det blir för abstrakt för dem upplever jag och så får de själva göra 

en liten reflektion om de är nöjda, hur de tycker att det går om de kan göra mer eller mindre 

och de brukar vara väldigt kloka de … brukar veta väldigt bra vad de kan och inte kan barn är 

klokare än man tror faktiskt och sen brukar jag sätta mig ner med dem någon vecka eller två 

innan det är dags att göra vår nya IUP som ska ned, skriftligt, med målsättningar och gå 

igenom det som de själva har tyckt och tänkt. Så får de dels skriva, jag brukar förtydliga lite 

grann och notera lite själv för min egen skull vad som rör sig i deras tankar […] utan den 

sociala biten så fungerar ju inte inlärningen heller. 

IUP:n – stöd eller inte 

Fråga 5: Anser du att IUP:n har hjälpt dig som lärare att bättre kunna stödja eleven i 
deras lärandeprocess? 

Karin säger att hon inte tycker att den hjälp henne. Samtidigt säger hon att genom att 
konkretisera mål gör att det blir tydligare och det är positivt. Hon säger vidare att 
föräldrarna vill ha vetskap om vad eleven måste träna på och inte bara positiva sidor hos 
eleven.  

Karin: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker att den har varit alldeles för flummig […] att 

det inte finns någon modell heller så har man fått utforma den precis som man själv vill vilket 
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har bidragit till att de flesta har väl fortsatt ungefär på samma spår som man gjort innan. […] 

Visst jag har gjort en IUP och så ska man skriva elevens alla positiva sidor och inte så mycket 

vad den ska träna på så där, men då får man säga det i stället för det är ju det föräldrarna 

kräver. De vill veta vad som är bra och vad som är mindre bra och vad vi ska göra för att 

förbättra. Så jag tycker inte att de har hjälpt mig alls på något vis. Visst alla former utav arbete 

gör att man funderar mer och måluppfyllelse och att mer konkretisera ett mål för nästa termin. 

Det har väl blivit ännu tydligare. […] Nu är det mål och det tycker jag är vettigt så det är väl det 

positiva som har kommit.  

Sofi säger att IUP:n inte har varit till någon hjälp. 

Sofi: Nej, jag kan inte säga det. […] jag tycker att den här IUP:n […] jag kan tycka ändå att det 

blir tydligare […] att det ska vara individuellt och de ska veta vad de ska lära sig men i å med 

att de här papperna kom så blir det lite tydligare för föräldrarna […] De individuella målen som 

de sätter upp, sina egna mål, förut var det svårt för många föräldrar att ta det på allvar bara för 

att de går på lågstadiet då har det blivit att komma ihåg gympapåsen, vilket jag egentligen inte 

tycker att det ska vara ett individuellt mål, om de inte har exceptionellt svårt med 

koncentrationen och komma ihåg då kanske man får börja i det lilla. […] Det kan ju låta 

jättesjälvsäkert men jag har alltid tyckt att det är så viktigt att om man förstår varför man tränar 

någonting så kan man pressa dem lite grann, att bli bättre – att det är för den här saken skull. 

Men däremot så är det ju tydligare för både dem och föräldrarna när det kommer på den här 

IUP:n och de får den i handen och går hem än när man förut skulle ha ett muntligt samtal bara. 

Så IUP:n är inte så dum, att man får titta och tänka efter lite mera. Så att det kan jag väl säga 

att jag är mer noggrann med att jag verkligen har kollat igenom ordentligt vad de har gjort och 

vart det är luckor och att vi pratar om det. 

Carina säger att IUP:n har varit till stöd för henne.  

Carina: Ja, jo det tycker jag och jag känner att jag har fått en ny plattform att stå på […] tidigare 

visste jag inte om man fick ta med det här sociala […] bara att det skulle vara kunskapsmål…  

Pia säger att hon tycker det, men om hon inte hade blivit tvingad hade hon inte tagit sig 
tid att göra den här dokumentationen med eleven. Hon menar att genom att skriva ner 
elevens starka och svaga sidor så synliggör man varje elev.  

Pia: Jaa […] men vore jag inte tvingad, eller vad man ska kalla det […] då skulle jag nog inte ta 

tiden att liksom göra den här dokumentationen av eleven … att verkligen … sätta ner det på 

pränt, elevens starka och svaga sidor och vad varje elev behöver hjälp med, det är först då 

man kanske kan synliggöra vad just den här eleven behöver […] Så, jag tycker nog att det 

stödjer, det synliggör varje elev, det gör att man inte kan glömma någon.  

Gemensamt arbetssätt på skolan gällande IUP:n 

Fråga 6: Finns det ett gemensamt arbetssätt kring IUP:n på er skola? 

Karin säger att de inte har något gemensamt arbetssätt alls. De hade fortbildning, hela 
skolan. Skolledaren sa att de fick göra som de ville med IUP:n under den här tiden, men 
nu ska det ju inte vara några utvecklingsplaner längre så att skolledningen tyckte kanske 
inte att vi skulle lägga tid till det. Karin berättar att hon har utformat en modell som 
även ett par av de andra lärarna använder. Hon beskriver att de kommer att arbeta lite 
mera portfolioinspirerat.  
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Karin: Det gör inte det här […] de sa till oss att ni får göra som ni vill under den här tiden, nu 

ska det ju inte vara några utvecklingsplaner längre knappt då. Så att de tyckte väl kanske inte 

att vi skulle lägga tid till det. […] Sen har ju jag utformat en modell som två andra lärare gillar 

också, som de har använt som de tycker har funkat jättebra och jag är också jättenöjd då och 

nu när vi gör nya kursplaner då, jag och tre andra, så kommer vi använda lite av den modellen. 

Vi kommer jobba lite mera portfolioinspirerat då så det är lite mera mål, mål att uppnå…  

Sofi säger att det inte gör det utan det var väldigt fria tyglar när den kom. Hon beskriver 
att när de blev uppmanade att göra IUP så skulle de göra sina egna, de behövde inte ha 
samma och det menar hon är oproffsigt. Sofi säger att hon tror att det tidigare funnits 
lärare som inte har haft underlag för samtal och att de ville att det skulle stramas åt lite 
mer och då blev det så här i stället och det är kanske till gagn för eleverna. 

Sofi: Nej, jag tycker ju inte det och det var väldigt fria tyglar när den kom. När den kom då 2006 

i januari så sa de ”det är så kort om tid gör så gott ni kan, gör en egen plan”. […] Nej de ville 

inte ha någonting sådant, det var de inte intresserade av. Och sen så nu i höst så var det mer 

nu måste ni göra IUP men gör era egna ni behöver inte ha samma och det tycker jag är 

oproffsigt. 

Carina säger att det är kommunen och skolledningen som har bestämt att det är det här 
dokumentet man ska arbeta med och här på skolan på utvärderingsdagarna pratar de 
mycket värdegrund, IUP och portfolio. Hon säger vidare att det är ledningen som drar i 
de här frågorna. Hon tycker också att det är mycket förändringar hela tiden i skolans 
värld, man vill ju inte göra förändringar för förändringarnas skull utan det ska vara 
någonting som är bra. Hon beskriver att hon blev förvånad när eventuellt regeringen ska 
ta bort IUP:n och om det blir mer betygstänk känner hon sig väldigt kritisk. Om man 
sätter betyg långt ner i åldrarna kan man inte utgå från strävansmålen.  

Carina: … det är ju kommunen och skolledningen, egentligen som har bestämt att det är det 

här dokumentet vi ska jobba med. Så är det ju […] det här känns att man har mera koll på 

saker. […] Ja det har vi […] vi pratar ju både mycket värdegrund och IUP och även portfolio 

och det är vad vi gör på våra utvärderingsdagar och då känner jag ändå på något vis att det är 

ledningen som de drar ju i de här frågorna […] vi har varit på någon utbildningsdag i 

kommunen också och då fanns det något annat fast det var nästan samma sak […] Men bara 

innehållet är med det här tänket. Det jag känner också är att i skolans värld är att det kommer 

så mycket förändringar hela tiden och man vill ju inte göra förändringar för förändringens skull, 

det ska ju vara någonting som är bra. Så nu blev jag förvånad, det vart lite kors i mitt huvud när 

eventuellt regeringen ska ta bort det här med IUP jag vet inte vad de har för tankar vad som 

ska komma istället. Så är det mer betygstänk och såna saker, då känner jag mig väldigt kritisk, 

betygen så långt ner i åldrarna… då kan man ju inte ha strävansmål, då är det hit ska du gå 

och går du inte hit så är det, bort med dig! Utslagning. De tankarna är jag inte alls med på… 

Pia säger att hon inte har känt av att det finns något gemensamt arbete på skolan men 
hon menar att det kan vara för att hon är så ny. Hon beskriver att hon har påbörjat ett 
samarbete med andra lärare. Pia beskriver vidare att hon och läraren i 1-2: an använder 
samma dokument som de går igenom innan samtalet tillsammans med eleverna.  

Pia: Jaaa, vi har ju samma dokument som vi fyller i, och Carina som jobbar i 1-2: an 

tillsammans, vi brukar försöka att göra på ungefär samma sätt. […] Näee… det har inte jag inte 

känt av faktiskt, men det kan vara för att jag är så ny, och haft så fullt upp liksom av att bara 
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”göra” allting, näeee… jag vet… […] vi har pratat lite grann i kategorin att vi ska försöka, 

kanske, liksom, 3-4-lärarna, då. Att vi ska försöka göra lite på samma sätt, så tankarna börjar ju 

finnas att försöka hitta nåt gemensamt arbetssätt.  

Intervjuer med skolledare 
Nedan redovisas resultaten av intervjuerna med två skolledare. I intervjuerna har vi 
undersökt uppfattningar om huruvida skolledarna anser att IUP:n varit ett stöd för 
lärarna i deras arbete och om skolledarna anser att de på skolan har ett gemensamt 
arbetssätt utifrån IUP:n. Frågeställningen har belysts med följande frågor: 
1. Anser du att IUP:n har hjälpt lärarna att bättre kunna stödja eleverna i deras 
lärandeprocess? 
2. Finns det ett gemensamt arbetssätt kring IUP:n på er skola? 

IUP:n – stöd eller inte 

Fråga 1. Anser du att IUP:n har hjälpt lärarna att bättre kunna stödja eleverna i deras 
lärandeprocess? 

Eva säger att det blir automatiskt bättre. Hon menar att när man kommer på att man ska 
skriva en IUP så måste man ha dokumentation och det enda sättet är att titta åt portfolio 
och det kan för några bli en sådan aha-upplevelse.  

Eva: Vi kan väl säga så här att det är så härligt för att man kommer ju på då, ska man skriva en 

individuell utvecklingsplan så måste man ha en dokumentation, och ända sättet för att få en 

dokumentation det är att titta åt portfolio och det blir sån aha-upplevelse för några. […] vi jobbar 

ju med att screena barn med två eller tre olika tester varje år för att fånga upp barn i behov. 

Känns det som att det har kommit att bli lite bättre i alla fall sen man började med det 

här arbetet… Det blir det automatiskt. För att våra förskolor har jobbat med portfolio i tre års 

tid, så vi har tagit emot förskoleklassens sexåringar, det blir tredje året vi tar emot dem som har 

jobbat med portfolio. Men sen är det olika förskolor som gör det olika bra. Men nu erkänner vi 

att nu börjar vi bygga på, nu kan vi fortsätta med det här. Ettorna har redan börjat, tvåorna är 

på gång. Det sprids underifrån. Annars är det så lätt att man gärna vill säga så här att ja, men 

blir vi beordrade så får vi göra det. Men jag tror inte på det förhållningssättet utan det måste 

komma att man känner att det är ett behov eller att oj, det här gick ju jättebra men hur ska då 

kunna eleven kunna ta ett större ansvar för sina studier och kunna veta var de är och då blir 

det här portfolio som ett arbetssätt.  

Gunilla säger att rätt hanterat är det definitivt ett stort stöd, men hon säger också att det 
finns en risk att om man petar så mycket, att man delar upp och prickar av att de kan de 
här små bitarna, finns en risk att det kan bli som en boja. Man måste hitta en balans i det 
och titta på processen.  

Gunilla: Jag tror att det är ett verktyg, men det finns ibland en risk att du petar så mycket i det 

så att det blir en boja. […] jag tänker att det, ibland så kan du dela upp det så att det blir så 

små duttiga bitar, ska du sitta och pricka av att de kan de här små bitarna, alltså det är ju ett 

jobb som… när ska du hinna det? Så man måste hitta någon form av balans i det så att man 

inte äts upp av de här smådelarna. Man måste snarare titta på processen och ser kanske på 

vilka steg behöver man ta och åt vilket håll man ska jobba, jag vet inte om jag kan tänka mig 
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omkring lärandet att det är så… dela upp det så mycket, för en del ämnen har ju hur mycket 

mål som helst. Mmmm, jo, i detaljer så… Ja, och fördjupar man sig för mycket i det då tror jag 

att man går vilse som lärare, att du liksom fastnar någonstans. Men om man förhåller sig till 

strävansmålen kanske man får… Ja, kanske. Ja, det kan bli en, ja för man ska ju verkligen 

vara på väg… långt fram … men ändå måste man ta de små stegen också… det är ju både 

och i det […] Så det beror lite på hur man hanterar det. Jag tror att rätt hanterat så är det 

definitivt ett stort stöd. alltså om du inte kopplar det till ett medvetet arbete utan bara sitter och 

prickar av att de kommit fram och, som jag ibland tycker det kan ha en tendens till så förlorar 

man ju diskussionen kring lärandet. Och där är ju portfolion en bärare av det. Det är något ni 

jobbat med här? Ja alltså jobbat med, det låter som man är jättelångt framme, det blir man ju 

aldrig färdig med men det finns en process, det finns det.  

Gemensamt arbetssätt på skolan gällande IUP:n 

Fråga 2: Finns det ett gemensamt arbetssätt kring IUP:n på er skola? 

Eva säger att de har ett gemensamt arbetssätt. Hon beskriver att de startade upp våren 
2006 med att bjuda in Moreau & Steve Wretman till skolan för att hålla två 
föreläsningar, alla fick boken Individuella utvecklingsplaner och allmänna råden som är 
skriven av föreläsarna. Utifrån detta menar hon att de fick lite diskussionsmaterial. Eva 
berättar vidare att nästa steg var att starta upp en gemensam arbetsgrupp centralt, IUP-
gruppen, som gemensamt bestämde att de inte ville arbeta utifrån en mall. Hon betonar 
att det inte är mallen som är det viktiga utan ett förändrat tankesätt, hur man får eleverna 
att upptäcka att de utvecklas och att de når målen. Hon säger vidare att det finns 
kreativitet i det tankesättet att få pröva själv, så därför lät de lärarna utveckla ett eget 
sätt och i höstas fick alla presentera sina olika IUP:n. De har även arbetat med att hitta 
ett gemensamt språk, exempelvis har mellanstadiet arbetat med en frasbank. 

Eva: Här på skolan så började vi i mars 2006 med att skicka ut en hel del material som finns. 

Det finns ju allmänna råd som är en del av utvecklingsplanen som alla fick och även 

läroplanen. (Material som skolledaren hade framför sig och pekade på var: Allmänna råd och 

kommentarer – Den individuella utvecklingsplanen, Individuella utvecklingsplaner och allmänna 

råden, Helena Moreau & Steve Wretman och Lpo94.) […] vi ut med väldigt tidigt i mars 2006. 

Sen så tog vi Helena Moreau & Steve Wretman, de är ju lite halleluja vad gäller IUP, hit på två 

föreläsningar […] och alla fick den här boken, […] våren 2006 kan man säga så började man 

med det här att på det sättet att jobba, få lite diskussionsmaterial, så började vi. […] Sedan så 

på stadsdelen skapade en central IUP-grupp. Då hade vi tre representanter från vår skola […] 

Och i den gruppen så tittade man på hur långt de olika skolorna hade kommit och rätt så fort så 

kom man underfund med att de som hållit på med IUP där man bara lägger ut en mall då blir 

det fel. För att IUP:n det är ju inte mallen, utan det är ju tänket, ett helt förändrat tänk, hur kan 

man få eleverna att upptäcka att de utvecklas, att de når målen. Så då bestämde IUP-gruppen 

centralt att vi tänker inte jobba med någon mall. Vi låter lärarna själva, den kreativiteten i det 

tankesättet att de själv får pröva ett sätt under hösten, 2006 då. […] Och då funderar de och de 

funderingarna de hade och prövade höstas så utmynnade det i fem olika mallar ändå […] så 

har man förbättrat sin egen och ibland har man har man tagit från, ja just det, det här tar jag ju 

från den kollegan han sa ju någonting bra där. Lärarna i år ett till exempel de pratar väldigt 

mycket hur de ska göra med sina ettor. Tvåorna pratar. Treorna pratar. Fyror och femmor har 

pratat ihop sig och gör på samma sätt. […] Det vi strävar mot sen det är ju då att hitta något 
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sorts gemensamt språk, hur skriver man? Mellanstadiet jobbar med en frasbank, de brukar 

hitta uttryck som betyder, annars är det så lätt att ta med värderingsord. […] Ja, man kan ju 

svara så här att det finns ju då inte att vi styr med hela handen varsågod använd den här 

mallen […] Och det har vi känt nu efteråt att många tycker att det men det är klart eget tänk då 

börjar det fundera på. Så det är ett gemensamt, ja, förhållningssätt till IUP:n. 

Gunilla beskriver att det gör det. Det hela hade sin upprinnelse för ungefär åtta år sedan 
då man gemensamt i kommunen diskuterade och tog fram gemensamma mål. Då blir 
det ju en fortsatt diskussion bland lärarna på den egna skolan säger hon. Hon beskriver 
att de har försökt arbeta med portfolio. Hon betonar att grundtanken med IUP:n är att 
eleverna ska få syn på och förstå sitt eget lärande vilket inte är möjligt om man inte 
kopplar till ett medvetet arbete utan bara prickar av vart de har kommit. Hon menar att 
portfolio hör ihop med IUP-arbetet. 

Gunilla: Mmm..vi försöker hitta… så att föräldrarna känner igen sig […] den växer och ser 

annorlunda ut när eleverna blir äldre, eftersom den omfattar fler ämnen och lärarna har inte 

barnen i samma utsträckning under dan. […] men det är ju relaterat till hur långt man ska ha 

kommit i årskurs två och fem och sen betygskriterierna i sjuan, åttan och nian. Man början titta 

på, redan i sjuan, då ska man se att man är på gång. Men utgår ni från lokala mål? Mmmm… 

eller betygskriterier som ni har… mmm, det är nedbrutet, ja det gjordes ett stort arbete för 

[…] för, det måste vara minst en åtta, nio år sedan […] när lärare blev inbjudna från olika skolor 

och diskutera och ta fram, då lokala mål för hela kommunen. Det är ett gemensamt 

fortbildningsarbete, för det är ju fortbildande också, att få diskutera kring mål och så tog man 

först då kärnämnena och så har man arbetat… det sista jag tror att man har gjort är 

slöjdämnena. Så det är ju ett gemensamt arbete för alla kommunala skolor. […] Då blir ju det 

en fortsatt diskussion bland lärarna här, då, hur man […] man ska ju värdera det man ser sen 

att eleverna gör och sen formulera målen utifrån det, och det känns ju som att det är en evig 

utvecklingsprocess att å ena sidan få fundera och fundera. […] Vi har ju försökt arbeta med 

portfolio, som en del i den här individuella utvecklingsplanen… den är ju inte den individuella 

utvecklingsplanen men den ligger som en grund för samtalet kring, tänker jag. […] alltså det 

hör ihop, det är ju, alltså att bara sitta och säga individuell utvecklingsplan om du inte arbetar 

med portfolio och barnet, det är det som är grundtanken med IUP:n för mig det ju att barnet ska 

få syn på och förstå sitt lärande det är … 
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Analys av data/empiri  

Lärarnas arbetssätt 

Lärarna visar en hög grad av det som vi benämner måluppfyllelse och handledning då 
de synliggör målen för eleverna dock på lite olika sätt. På skola 1 arbetar de utifrån en 
veckoplanering medan en av lärarna på skola 2 går igenom målen för terminen och 
eleverna har dem i sin arbetsbok. Gemensamt för alla lärarna är att de utgår från 
kursplanemålen. Tre av lärarna säger att de lägger tonvikten på svenska och matematik 
när de förbereder sig för utvecklingssamtalet. Lärarna betonar även vikten av att arbeta 
med de sociala målen. Lärarna försöker genom sitt arbetssätt, göra eleven medveten om 
sitt lärande som en process, att de hela tiden utvecklas vilket stämmer överens med vår 
beskrivning av analysbegreppet lärande.  

Två av lärarna säger att de anser att målen är för abstrakta för att eleven ska förstå 
innebörden av dem vilket vi tolkar som att lärarna inte anser att eleverna ännu är mogna 
att förstå innebörden i målbeskrivningen. En av lärarna uttrycker att hon gör sitt val av 
mål, läs- och skrivutveckling och matematiken, utifrån att hon anser att det är viktigast i 
den här åldern. Dessa tankesätt stämmer å ena sidan överens med hur Piaget ser på att 
barnet inte är mottagligt för en viss kunskap innan de uppnått en viss mognadsgrad. Å 
andra sidan skulle det ur ett sociokulturellt perspektiv finnas möjlighet för eleven att 
med lärarens hjälp förstå målens innebörd (Säljö 2000). 

Tre av lärarna talar om hur eleverna, på olika sätt, utvärderar vad de har lärt sig under 
veckan. En av lärarna menar även att de är i uppstarten med portfolioarbete och att detta 
arbetssätt visar på elevens läs- och skrivutveckling samt jagets utveckling. Detta arbete 
beskriver lärande utifrån synen att lärandet ständigt pågår på det sätt som det beskrivs 
utifrån det sociokulturella perspektivet. Om språket (artefakt) utvecklas så utvecklas 
också kunskapen på samma sätt. Vi kopplar ihop begreppet lärande med det som 
lärarna och skolledarna beskriver som det viktiga med arbetssättet runt IUP:n, nämligen 
dokumentation. Skolledaren på skola 2 beskriver att det som är viktigt är att eleverna 
ska få syn på sitt eget lärande vilket kräver ett medvetet arbete och hon beskriver 
portfolio som ett tänkbart arbetssätt.  

IUP:n - ett stöd eller inte 

På skola 1 säger skolledaren att IUP:n har varit ett stöd för lärarna i deras arbete medan 
lärarna säger att det inte har det. På skola 2 säger både skolledaren och lärarna att IUP:n 
har varit ett stöd för lärarna i deras arbete.  

Gemensamt arbetssätt på skolan gällande IUP:n 

På skola 2 så har de ett gemensamt dokument enligt lärarna, som de använder vid 
enskilt samtal med eleven vilket sedan blir ett underlag för utvecklingssamtalet. Lärarna 
på skola 1 utgår från tester och från elevernas samlade arbetsmaterial. 

På skola 2 har de olika syn på om de har ett gemensamt arbetssätt på skolan. En av 
lärarna och skolledaren säger att de har det medan den andra läraren inte känt av det. 
Skolledarna på skola 1 säger att de har ett gemensamt arbetssätt på skolan medan 



 

24 

lärarna inte anser att de har det, dessa båda lärare pratar i samband med detta om att de 
inte har något gemensamt dokument som utformats för hela skolan. Skolledaren på 
skola 1 säger att IUP:n inte är en mall utan ett arbetssätt. De har på deras skola startat 
upp IUP-arbetet med en introduktion och en central IUP-grupp där man beslutade att de 
till en början inte skulle utforma en gemensam mall. Hon uppmuntrade lärarna att själva 
pröva sig fram till ett eget sätt. Skolledaren på skola 1 beskriver även att de arbetar med 
att hitta ett gemensamt språk för utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP:n som en 
del i det gemensamma arbetet.  
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Kapitel 5. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi resultatet, metoden, vilken betydelse uppsatsen har och även 
de frågor som uppkommit under arbetet som vi ser som ett underlag för vidare 
forskning.  

Resultat- och analysdiskussion 
Vårt syfte med detta arbete var att försöka belysa huruvida den del av tillägget i G7:2 
som vi valt att utgå ifrån har varit ett stöd för lärarna i deras arbete när det gäller elevens 
måluppfyllelse. Dessutom ville vi undersöka om det, med utgångspunkt i samma 
lagändring, startats upp ett gemensamt arbete på skolan. Vi har i vår uppsats använt det 
sociokulturella perspektivet som vår teoriram och utifrån den har vi belyst empirin. 
Utifrån vår erfarenhet från skola och förskola hade vi en tanke om att trots att Lpo94 till 
sitt innehåll präglats av både progressivismen (Dewey) och den sociokulturella skolan 
(Vygotskij) så präglas pedagogiken i mångt och mycket av Piaget och hans sätt att 
beskriva barnets utveckling utifrån en mognadstes med ursprung i biologin. Av den 
anledningen valde vi att använda Piaget för att ge ytterligare ett perspektiv. Dock kunde 
vi inte urskilja så mycket i intervjusvaren som visade på ett arbetssätt eller en syn på 
barnen som grundade sig i Piagets syn på utveckling och lärande. Analysen är uppdelad 
i tre kategorier; lärarnas arbetssätt, IUP:n – ett stöd eller inte och gemensamt arbetssätt 
på skolan gällande IUP:n vilka vi har funnit när vi bearbetat resultatet.  

Lärarnas arbetssätt 

Lärarna synliggör målen för eleverna både på kort och på lång sikt men på lite olika 
sätt. Detta tolkar vi som att lärarna försöker göra eleverna delaktiga i sin läroprocess 
vilket även Buckhöj-Lago (2000) betonar:  

Det tjänar ingenting till att sätta upp mål som eleven inte känner sig delaktiga i (s. 125). 

Gemensamt för alla lärarna är att de utgår från målen i kursplanen. Tre av fyra lärare 
lägger tonvikten på svenska/läs- och skrivutveckling och matematik. Alla lärare betonar 
vikten av att ta med sociala mål när de förbereder sig för utvecklingssamtalet.  

Kernell (2002) menar att den gode lärarens sociala kompetens handlar om att vara 
lyhörd och att läraren ska skapa trygghet och närhet då tankar ska utvecklas. Han menar 
även att kunskaper får betydelse i möten mellan människor. Vi tolkar det som att de 
lärare som vi har intervjuat har samma grundtanke och därför värdesätter de sociala 
målen högt. Även Buckhöj-Lago (2000) uttrycker vikten av att eleven trivs i skolan och 
att det är en förutsättning för lärandet. Det vi har svårt att förstå är hur lärarna gör sina 
val då vi läser i Skolverkets Allmänna råd (2005) att läraren ska i IUP:n beskriva vilka 
insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Då vi ser att de gör ett mindre 
ämnesurval så undrar vi när och hur man synliggör de övriga ämnena.  
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Lärarna i vår undersökning försöker genom sitt arbetssätt göra eleven medveten om sitt 
lärande som en process och arbetar för att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Detta 
stämmer överens med vad som står i Skolverkets Allmänna råd (2005) när det gäller 
innehållet i IUP:n, nämligen att ge eleverna ökad kunskap om och inflytande över det 
egna lärandet och sin egna utveckling. Detta är något som beskrevs redan av Dewey 
(1980) när han talar om vikten av att kunna se målen på lång sikt. Vi tolkar Dewey som 
att han menar att det är viktigt för läraren att känna till de långsiktiga målen för att de 
ska kunna ligga till grund för hur läraren planerar sitt arbete för att kunna vägleda 
eleven.  

Utifrån sammanfattningen av det projekt som genomfördes av Myndigheten för 
skolutveckling som ett underlag inför tillägget i G7:2 beskrivs inte enbart problemet att 
hantera intentionerna vad gäller arbetet med måluppfyllelse utifrån Lpo94. Där 
sammanfattas också det som de beskriver som positivt med ett individinriktat arbetssätt 
nämligen att det leder till en helhet i arbetet som omfattar planering, dokumentation, 
uppföljning och utvärdering. Detta arbetssätt synliggör inte bara elevens läroprocess och 
lägger en grund för delaktighet det gör det även möjligt för både lärare och skolledare 
att ännu bättre utvärdera sitt arbete enligt rapporten Individuell planering och 
dokumentation i grundskolan. Dnr2003.251. 

Portfolioarbetet beskriver Buckhöj-Lago (2000) både som en grund för ett samtal 
mellan eleven och läraren men också som en möjlighet för lärarna att reflektera över hur 
eleven lär. När vi analyserar svaren från informanterna och jämför med de uppfattningar 
författarna Buckhöj-Lago och Moreau & Wretman (2006) beskriver ser vi att alla 
betonar att arbetet med IUP förutsätter att elevens lärande dokumenteras och de pekar 
på portfolio som ett tänkbart arbetssätt. Även Anderson & Bachor (1998) beskriver ett 
utvecklingsarbete i Kanada kopplat till ett reformarbete gällande läroplanen. Det har i 
landets olika stater på olika sätt utvecklats ett portfolioarbete vilket beskrivs som en 
värdefull grund i samtalet med elever och föräldrar men också som ett sätt att göra 
eleven delaktig i sin läroprocess. Redan hos Dewey (1980) belystes vikten av ett 
samspel mellan barnet och läroplanen. Han menar att de skulle finnas en balans mellan 
barnets intresse och lärostoffet.  

När vi jämför den nationella med den internationella diskussionen så finns det 
berörningspunkter när det gäller synen på lärande och elevens delaktighet. Detta 
arbetssätt gällande dokumentationsarbetet leder också till diskussion om styrdokument 
och om bedömning som behövs för att det ska bli en helhet. Moreau & Wretman (2006) 
pekar på vikten av att styrdokumenten, dokumentationen och bedömningen samspelar. 
Det vi kan se är att detta är nytt och det är många delar som måste utvecklas för att 
IUP:n ska upplevas som ett riktigt stöd i lärarnas arbete. 

IUP:n - ett stöd eller inte 

De lärare som IUP:n varit ett stöd för tolkar vi det som att tillägget i lagen har varit en 
hjälp för dem att strukturera sitt arbete och att arbeta mer målinriktat. Som vi tolkar det 
stämmer det överens med det sätt Zetterström (2006) beskriver att det arbetssätt som 
enligt de allmänna råden är kopplade till IUP kan leda till ett arbete som har en tydligare 
koppling till styrdokumenten. Även Moreau & Wretman (2006) beskriver att IUP:n kan 
vara ett kraftfullt verktyg för att stödja eleverna, de säger å andra sidan också att om 
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lärarna inte får en adekvat utbildning i syftet med IUP:n och hur den ska användas kan 
den istället bli en arbetsbörda.  

Gemensamt arbetssätt på skolan gällande IUP:n 

Vi valde att genomföra intervjuer med två lärare och en skolledare på två olika skolor. 
Vår tanke var att även om alla skolor i sitt arbete skall ta sin utgångspunkt i gällande 
styrdokument så kan organisationerna ändå fungera på olika sätt. Det vi utläser av 
informanternas svar på frågan om det finns ett gemensamt arbetssätt blir det tydligt hur 
lärare och skolledare ser olika på den saken. Det kan å ena sidan överrensstämma med 
Löwenborg & Gislasons (2002) beskrivning av skillnaderna mellan två typer av 
organisationer där den ena bygger på en öppen och stödjande karaktär medan den andra 
bygger på slutenhet och att lärarna ska klara sig mer själva. Å andra sidan kan orsaken 
vara att det är med tillägget i G7:2 precis som Linde (2000) beskriver problemet med 
Lpo 94 att det på transformeringsarenan finns olika aktörer som tolkar innehållet vilket 
gör att det på realiseringsarenan genomförs på många olika sätt. Ett ytterligare sätt att se 
på hur det skiljer sig i synsättet mellan skolledare och lärare skulle kunna vara utifrån 
hur Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) beskriver delegering. Författarna menar att 
genom att ledaren delegerar så kan det ge positiva återverkningar både på 
organisationen och på den enskilde medarbetaren. Det som å ena sidan uttrycks av 
skolledaren att läraren har förmåga och kunskap att själv utveckla ett bra redskap 
uppfattas å andra sidan av lärarna på skola 1 som negativt då vi tolkar dem som att de 
önskat att skolledningen hade ansvarat för att ta fram ett gemensamt dokument.  

Enligt Moreau & Wretman (2006) så är syftet enligt de allmänna råden att inte enbart 
skapa en IUP utan att själva processen mot måluppfyllelsen ska dokumenteras. Detta 
överensstämmer med båda skolledarnas syn på vad IUP-arbetet omfattar nämligen att 
det är ett arbetssätt och att det inte enbart innebär att lärarna ska skriva ett dokument 
vilket är det enda tillägget i G7:2 som uttrycks på ett tydligt sätt.  

En av skolledarna beskriver att de arbetar med att hitta ett gemensamt språk för 
utvecklingssamtalet. Detta är i linje med vad Colnerud & Granström (2004) menar är en 
förutsättning för att utveckla sig i sin yrkesprofession. Detta tyder på att de ser på 
yrkesspråket som en del i utvecklingsarbetet med IUP:n.  

Uppsatsens betydelse 
Vi har genom vår undersökning fått erfarenheter som har betydelse för vår framtid som 
lärare då vi fått ta del av lärarnas tankar kring sin undervisning och även skolledarnas 
tankar kring organisationsfrågor. Det vi fördjupat oss i och som hela tiden kommer 
tillbaka när vi läst litteratur och olika rapporter handlar om styrdokumenten och hur vi 
ska tolka dem. Detta har påverkat oss och dessa erfarenheter kommer vi att bära med 
oss i framtiden då vi tycker att det är viktigt att alltid diskutera kring vad som är lärarens 
uppdrag.  

Förhoppningsvis har denna studie varit betydelsefull för informanterna, att de fått en 
chans att reflektera över frågor som rör deras arbetssätt. En av lärarna uttryckte att hon 
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började fundera över vilka metoder hon skulle kunna använda vilket vi upplever som 
positivt.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Metoden vi valt, en kvalitativ metod där frågorna var strukturerade där vi gav utrymme 
för ostrukturerade svar, var för oss som ovana intervjuare lite svårhanterlig. Detta blev 
tydligt då vi bearbetade svaren. Det kan ha berott på att informanterna fick berätta 
ganska fritt eller att frågorna var otydliga. En annan svårighet var att vi under 
bearbetningen upptäckte att svaren i vissa fall inte var tillräckligt tydliga vilket gjorde 
att svaren blev svåra att tolka. Vi upptäckte även att det var svårt att inte lägga in en 
ledande fråga när vi försökte förtydliga frågan. 

Vi valde att intervjua dem vi inte hade någon relation till utifrån rekommendationer från 
LHS vilket å ena sidan var bra för objektiviteten. Å andra sidan upptäckte vi då vi 
bearbetade materialet att om den av oss som hade en relation till just en av 
informanterna hade gjort intervjun med denna hade intervjuaren kunnat vägleda just 
henne för att få det svar som vi sökte.  

Om vi hade haft mer tid för vår undersökning hade vi kunnat observera lärarna i deras 
arbete vilket hade varit ett bra komplement till intervjuerna då vi bättre hade kunnat 
göra en egen tolkning av lärarens arbetssätt. 

Vidare forskning 
Utifrån det vi har sett behövdes en ytterligare förstärkning av det som står i Lpo 94 då 
den som vi tidigare belyst är svår att tolka. Moreau & Wretman (2006) menar att kravet 
på skolorna att utforma ett IUP-arbete har sin kärna i att lärarna fortfarande inte fått de 
insikter om innebörden i Lpo 94, nämligen en förskjutning från kvantitativa till 
kvalitativa kunskaper, inte heller har de fått de verktyg de behöver för att kunna 
genomföra uppdraget. Bergem (2000) menar att det är nödvändigt att lärarna har 
kunskaper i hur individuella undervisningen ska bedrivas. Han menar därför att det är 
nödvändigt att lärarnas arbete utgår från styrdokumenten som han betonar att de är 
ålagda att följa. Detta är något som vi ser som en viktig forskningsfråga, hur man skulle 
kunna utveckla metoder och redskap för att lärarna på bästa sätt ska kunna arbeta utifrån 
styrdokumenten. Det som Maltén (1997) beskriver som fördelar för lärare och 
skolledare, utifrån det omarbetade styrdokumentet, nämligen att det blev möjligt för 
skolor att mer självständigt än tidigare utforma sina verksamheter, kanske istället har 
lett till en skola som inte längre kan hävda som det står i Lpo 94 att alla ska få en 
likvärdig utbildning, oberoende var i landet man bor. Det vi tycker vore intressant att 
vidare diskutera är hur man ska hitta en balans mellan en ”alltför” tolkningsbar läroplan 
och det som Linde (2000) beskriver som ett tänkbart scenario, den så kallade 
perennialismen, som menar att skola/utbildning ska stå för det som är beständigt med 
förmedling av fasta kunskaper och ordning och reda som ledord.  

Under intervjuerna, utifrån att några informanter uttryckte att kravet på IUP kommer att 
försvinna snart så ville vi ta reda på hur det förhåller sig med detta. Vi sökte på Internet 
och fann en artikel ur Skolvärlden den 29 mars 2007 där artikelförfattaren Kerstin 
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Weyler beskriver att Jan Björklund avslöjat i en debatt att kravet på en individuell 
utvecklingsplan kommer att slopas i ett förslag till ny skollag. När vi läste detta blev vi 
förvånade eftersom vi tidigare varit i kontakt med Skolverket för att ta reda på om det 
gjorts någon utvärdering av det nya arbetssättet utifrån tillägget i G7:2 gällande IUP:n 
och fått till svar att det har gjorts en utvärdering som ska lämnas till regeringen 1 juni 
2007. I Dagens Nyheter den 4 maj 2007 står att läsa om det förslag som presenterades 
av skolminister Jan Björklund vilket innebär att eleverna i år nio kommer att få göra 
nationella prov i alla tolv teoretiska ämnen istället för som idag i tre. Samma dag 
presenterades den utredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen vilken 
också rekommenderar en utvidgning av de nationella proven. Utredningen riktar också 
kritik mot skolans styrdokument som är alltför svårtolkade. Utredaren Leif Davidsson 
hänvisar till att lärare i landet säger att målen är svårtolkade och han säger att det istället 
i stor omfattning är läromedlen som styr undervisningens innehåll. Utifrån den 
bakgrunden väcktes våra funderingar på vilken grund regeringen ändrar lagar, funderar 
de på att ta bort en lag innan de ens har utvärderat vad lagändringen lett till? Varför görs 
så många kringåtgärder i stället för att gå till det som flera olika källor nämner som 
kärnproblemet, nämligen Lpo 94?  
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