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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att granska hur ordvalen och formuleringarna kring elevernas 
kunskapsutveckling är utformade i den individuella utvecklingsplanen i en skola i 
Mellansverige, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna.  

Metoden som används består av litteraturstudier och textanalys av 22 individuella 
utvecklingsplaner. Den teoretiska ansatsen har utgått från den hermeneutiska 
traditionsförmedlingen där undersökningen går ut på att hitta budskap, vetenskapligt tolka dem 
och sedan framföra dem.  

Resultatet av denna studie visar att ordval och formuleringar är av stort värde för elevernas 
självbild. Förväntningar, ordval och formuleringar som har en negativ utgångspunkt kan göra att 
eleverna får svårare att uppnå målen. Positiva omdömen gällande elevernas förmågor och en 
fokusering på elevens starka sidor är betydelsefullt eftersom eleven då får tillgång till en positiv 
och trygg skolidentitet.  

De individuella utvecklingsplanerna är skrivna på olika sätt. Strukturens uppbyggnad av 
dokumentet består av en färdig mall, indelat med rubrikerna nuläge, utvecklingsmål, insats och 
ansvar. Utformningen av ordvalen och formuleringarna i undersökningens individuella 
utvecklingsplaner var inte helt i enlighet med Skolverkets (2008) riktlinjer att utgå tydligt från 
målen att sträva mot, elevernas intressen och starka sidor. De tänkbara konsekvenserna för 
eleverna tolkas därför inte vara det mest ultimata för den bästa möjliga kunskapsutvecklingen. 
Att skriva fram elever i den individuella utvecklingsplanen är en svår uppgift och något lärare 
överlag bör få utbildning i. 

Nyckelord 

Individuell utvecklingsplan, skriftlig bedömning, ordval, formuleringar, språkbruk, 
språkpåverkan 
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Förord 

Arbetet med denna C-uppsats hade aldrig blivit klart utan mina stöttepelare här i livet.  

Johan, min sambo och älskade vän, tack för att du stöttat mig och alltid funnits till hands. 
Medan jag har försökt att ta hand om uppsatsen så har du tagit hand om mig.  

Tack mamma och pappa för att ni osvikligt har trott på mig. Ni har ihärdigt piggat upp mig med 
era glada tillrop. 

Tack för god kamp Carin Roos, min handledare och uppmuntrare. Du har varit oumbärlig i 
denna process. Jag uppskattar dina höga kvalitetskrav eftersom det är dem som hjälp till att 
forma min uppsats till vad den är idag.   

Tack Isabelle för att du axlat rollen som ”minihandledare”. Du hjälpte mig ur en återvändsgränd 
och fick fart på min tankeverksamhet igen.  

Jag vill även tacka den utvalda skolan som försett mig med individuella utvecklingsplaner så att 
denna uppsats hade en grund att byggas upp kring. 

Nu gäller det bara att själv tillämpa den förståelse jag tillägnat mig i denna uppsats när jag 
bryter mig ur denna teoretiska värld in i den praktiska verkligheten. 

Stockholm augusti 2009 

Therése Nylin  
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Inledning 

Valet av ämne, ordval och formuleringar i den individuella utvecklingsplanen, har kommit 
utifrån min utbildning och mitt intresse av både specialpedagogik och språk- och 
språkutveckling. Specialpedagogik använder sig av ett nätverk av olika perspektiv och 
individuellt anpassade metoder för att forma undervisningen kring eleven, i likhet med den 
individuella utvecklingsplanen som ska ta hänsyn till hela elevens studiesituation. Språk- och 
språkutveckling är relevant här eftersom lärare idag ska kunna använda språket som ett verktyg i 
de individuella utvecklingsplanerna för att stötta och stimulera elevernas lärande. Ute i 
praktiken har det visat sig finnas ett stort intresse för frågeställningar som behandlar detta ämne. 
Jag har varit i kontakt med en biträdande rektor som har funderingar kring hur en jämnare 
kvalité i språkhanteringen skulle kunna utvecklas i skolans individuella utvecklingsplaner. 
Inspirationen från dessa tankegångar och mina personliga intressen har lett till att jag i denna 
undersökning försöker förstå vilken vikt ordvalen och formuleringarna har i den individuella 
utvecklingsplanen samt vilka effekter det kan tänkas ha på eleverna. Denna uppsats är ett försök 
till att förstå hur den individuella utvecklingsplanen med ordets makt kan påverka elevers 
självuppfattning och därigenom påverka deras utvecklingsmöjligheter i olika riktningar. Med 
tanke på att den individuella utvecklingsplanen från och med februari år 2009 (Skolverket, 
2009) ska innehålla skriftliga omdömen gällande elevernas kunskapsutveckling i förhållande till 
läroplanens och kursplanernas mål i samtliga ämnen (grundskoleförordningen 7 kap. 2 §, SFS 
1994:1194)  så anser jag detta vara ett högst aktuellt ämne. Skolorna måste nu ta sig an att 
införliva detta nya verktyg i undervisningen för att eleverna på bästa sätt ska bli stöttade och 
stimulerade i sin fortsatta utveckling. 
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Bakgrund 

Skolans verksamhet ska enligt Skolverket (2008) byggas upp utifrån målen att sträva mot i 
läroplanen och kursplanerna. Från början till slutet av grundskolan styr dessa nationella mål 
upplägget av undervisningen. För att stödja eleverna i deras utveckling gentemot målen så har 
lärarna hjälp av den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008). Detta kan tolkas som 
om läroplansmålen och kursplanemålen reglerar vad eleverna ska uppnå medan den individuella 
utvecklingsplanen formar hur undervisningen på bästa sätt ska skräddarsys så att eleverna får 
möjligheten att uppnå målen.  

Undersökningens tema hur eleverna skrivs fram i de individuella utvecklingsplanerna är aktuellt 
på grund av ändringen i Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § (SFS 1994:1194) som utmynnade i 
Skolverkets (2008) nya Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen 
med skriftliga omdömen. (Skolverket, 2009). Där framförs att den individuella 
utvecklingsplanen först ska vara tillbakablickande i form av lärarens skriftliga omdömen i 
elevens samtliga ämnen. Sedan ska elevens fortsatta utveckling formuleras i en framåtsyftande 
och individuell planering.  

Eftersom eleven och föräldrarna ska ha en aktiv del i utvecklingsplanen utifrån de skriftliga 
omdömena samt att den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling som alla har rätt 
att ta del av (Skolverket, 2008), så är en viktig aspekt kring denna dokumentation hur 
pedagogerna framställer eleverna i texten. Det gäller att utifrån ett professionellt medvetet 
förhållningssätt använda enligt Skolverket (2008, s. 10) ett ”gemensamt och sakligt” språkbruk i 
de skriftliga omdömena samt omsorgsfullt undvika ”beskrivningar eller värderingar av elevens 
personliga egenskaper” (Skolverket, 2008, s. 16) då det är förbjudet.  

Uppsatsens huvudfrågeställning handlar om skolans val av ord och formuleringar kring 
elevernas kunskapsutveckling i den individuella utvecklingsplanen och sedan undersöka vad 
utformningen kan betyda för eleverna. 
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Litteraturgenomgång och 
tidigare forskning 

Nedan redovisas lite historik gällande när den individuella utvecklingsplanen upprättades och 
reviderades, sedan följer hur tidigare forskning har bearbetat begreppet individuella 
utvecklingsplaner samt vad begreppet i stora drag innebär. Efter det kommer fokus riktas mot 
hur eleven på olika sätt kan skrivas fram i den individuella utvecklingsplanen. Till sist kommer 
begreppen som ingår i individuell utvecklingsplan att förtydligas samt de begrepp som används 
i analysen att beskrivas. 

Individuella utvecklingsplaner 

Regeringen beslutade i Svensk författningssamling (SFS) år 2005 att senast från och med den 1 
januari 2006 ska varje elev i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och 
sameskolan ha en individuell utvecklingsplan (Grundskoleförordningen, SFS 2005:179). För att 
stötta lärarna i upprättandet av individuella utvecklingsplaner så publicerade Skolverkets 
allmänna råd 2005 Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen som 
beskriver hur utvecklingssamtalet utifrån den individuella utvecklingsplanen skulle genomföras. 
Grundskoleförordningen har reformerats och bestämmelserna om individuella utvecklingsplaner 
går att läsa under rubriken Utvecklingssamtal 7 kap. 2 § i Grundskoleförordningen (SFS 
1994:1194) med ändring införd till och med SFS 2008:845: 

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. 

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 

utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 

stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven 

får undervisning i, och 

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas 

så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. (Grundskoleförordningen 

SFS 1994:1194, 7 kap. 2 §). 

På grund av ändringen i Grundskoleförordningen uppdaterade Skolverket reglerna kring den 
individuella utvecklingsplanen och publicerade 4 februari, 2009, Skolverkets allmänna råd 2008 
Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. 
Den skickades ut till alla skolor i december 2008.  

I Skolverkets stödmaterial Att skriva skriftliga omdömen framförs att de nya reglerna började 
gälla 15 juli år 2008. Dessa bestämmelser innebär att skriftliga omdömen gällande 
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kunskapsutvecklingen utgör en del av den individuella utvecklingsplanen och ska upprättas i 
elevens samtliga ämnen.  

Skolverket (2008) har för avsikt att lärarens skriftliga dokumentation ska ligga till grund för 
utvecklingssamtalet och utvecklingssamtalet ligger i sin tur till grund för den framåtsyftande 
individuella utvecklingsplanen som ska tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare. 
Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal där samtliga ger ömsesidig information som 
resulterar i en framåtsyftande planering. För att eleven och vårdnadshavarna ska kunna ta en 
aktiv del i utvecklingssamtalet måste de få en möjlighet att förbereda sig inför samtalet. Det 
uppnås genom att de nationella målen är kända och tydliggjorda samt att läraren meddelar hur 
elevens kunskaper har bedömts. En annan viktig aspekt för elevens och vårdnadshavarnas chans 
till aktivt deltagande är att läraren använder ett tydligt och förståeligt språk i dokumentationen 
av elevens utveckling och lärande. 

Granaths (2008) doktorsavhandling Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 
disciplineringstekniker behandlar hur dagens skola fostrar eleverna till ett så kallat 
skolbeteende. Granath (2008) framhåller att skolväsendet utövar en makt för att eleverna ska nå 
målen, och i processen att nå dessa mål menar hon att lärarna använder utvecklingssamtal och 
loggböcker som pedagogiska metoder. Utvecklingssamtalen anser Granath (2008) vara ett 
samtal där eleven villigt tillsammans med läraren och vårdnadshavare korrigerar sin 
elevidentitet för att bli bekräftad och utvecklas i rätt riktning. I följande citat förklaras den grad 
av makt och påverkan som loggböcker och utvecklingssamtal har på eleven:  

Som pedagogiska redskap är de viktiga för att påverka och stabilisera en individualisering av 

elever och deras förhållningssätt till sig själva, sitt skolarbete, sina liv och sin framtid. 

(Granath, 2008, s. 175). 

Granath (2008) berättar att det idag handlar om att vägleda eleverna in i lärandet och att 
elevernas lust och intresse är viktiga faktorer som ska användas. Dialogiska relationer elev och 
lärare emellan är förutsättningarna för att läroprocessen ska individualiseras. Detta framför även 
Skolverket (2008) som råder till att innehållet i den individuella utvecklingsplanen i de skriftliga 
omdömena bör: 

utformas så att eleven och vårdnadshavaren får tydlig information om elevens kunskaper i 

relation till de nationella målen och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att 

stimulera fortsatt lärande, 

ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av det 

tredje, femte och nionde skolåret, 

utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av 

sekretess. 

Den framåtsyftande planeringen bör 

sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla, 

sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta 

kunskapsutveckling, 

uttrycka positiva förväntningar på eleven, 

utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor (Skolverket, 2008, s.14).  
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Vidare menar Skolverket (2008) att i den framåtsyftande delen av den individuella 
utvecklingsplanen ska det konkret beskrivas vilka insatser vårdnadshavaren och eleven kan göra 
för att bidra till utvecklingen och viktigast av allt vilka insatser skolan ska göra för att eleven 
ska uppnå läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. 

I läroplanen, Lpo 94 (2006) står det också beskrivet hur elev och vårdnadshavare bör behandlas 
samt hur skolverksamheten bör hantera de målrelaterade uppdraget:  

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Lpo 94, 2006, s. 4). 

/…/Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. (Lpo 94, 2006, s.7) 

Detta krav på undervisningens tydliggörande samt att eleven alltid ska bemötas respektfullt som 
Lpo 94 (2006) beskriver kan relateras till Skolverket (2008) som menar att den individuella 
utvecklingsplanen ska hjälpa eleven att se sitt arbete som begripligt och hanterbart men framför 
allt meningsfullt. De allmänna råden trycker på att:  

Alla människor kan utvecklas och växa. Resultaten från forskning visar entydigt att höga och 

positiva förväntningar har stor betydelse för elevers framgång i skolarbetet. Det är därför 

viktigt att insatser och förändringar planeras och beskrivs så att elevens självuppfattning och 

självtillit bevaras och stärks. (Skolverket, 2008, s.16). 

Skolverket belyser här hur viktigt det är att eleverna beskrivs och lyfts fram på ett positivt sätt. 
Angelöw och Jonsson (2000) är av samma mening, i boken Introduktion till socialpsykologi 
berättar de om den självuppfyllande profetian. De menar att förväntningarna på individen 
införlivas i personligheten eftersom denne försöker att bekräfta omgivningens konstruerade syn 
på dennes självbild. Angelöw och Jonsson förklarar vidare att om en individ betraktas som 
exempelvis lat och störig så gör och blir personen troligtvis det som förväntas av den. 
Ursprungligen har forskarna Rosenthal och Jacobson i deras studie Pygmalion in the Classroom 
myntat begreppet the Pygmalion effect som liknande den självuppfyllande profetian innebär att 
förväntningarna skapar individens beteende, och om lärarnas förväntningar istället är positiva 
ökas elevernas intellektuella prestationer (Angelöw & Jonsson, 2000). Rosenthal (2005) berättar 
i artikeln Critiquing Pygmalion: A 25-Year Perspective att Snow och hans kollega Elashoff 
hade för avsikt att skriva en bok som kunde förneka Rosenthals och Jacobsons begrepp the 
Pygmalion effect. De analyserade om originaldata på åtta olika sätt men varje analys resulterade 
i att stödja huvudstudiens resultat att lärares förväntningar har effekt på elevernas intellektuella 
prestationer. Även socialt bemötande påverkar prestationerna då: 

/…/scores can be affected by the quality of social interaction in which the scores are obtained. In 

various studies, warmer examiners obtained IQs 6 points higher than did cooler examiners/…/ 

(Rosenthal, 1995, s. 171). 

Elevens utveckling kan alltså påverkas i rätt riktning av positiva förväntningar samt 
omsorgsfullt bemötande. Detta måste lysa igenom i de individuella utvecklingsplanerna och 
därför handlar nästa stycke om hur eleverna på olika sätt kan behandlas i dokumenten.  
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Hur eleven skrivs fram 

I de allmänna råden (Skolverket, 2008) står skrivet att skriftlig organiserad individuell 
dokumentation kring kunskapsutvecklingen kan stärka elevernas motivation och självförtroende 
eftersom det ger en tydlig bild av framstegen. 

Svenska språknämnden (2005) skriver att språkriktighet rör normer i ett kommunikativt 
hänseende, vad som ses som lämpligt respektive olämpligt i olika sammanhang. Det mest 
diskuterade språkliga normsystemet handlar om det offentliga skriftspråket i bland annat 
offentliga utredningar, diskussionerna behandlar uttryckssätt där viss variation kan användas 
(Svenska språknämnden, 2005). Eftersom de individuella utvecklingsplanerna är allmänna 
handlingar så bör en diskussion kring det språkliga normsystemet som ska utforma elevernas 
individuella utvecklingsplaner bedrivas och enligt Skolverket (2008) så bör skolans lärare 
utveckla och använda sig av samma konkreta och tydliga språk i dokumentationen. 

Andreasson (2007) har i sin avhandling behandlat ämnet hur skolans elevplaner framställer och 
beskriver eleverna. Hon menar att det är en handling att upprätta en elevplan och att texten i sig 
även blir en språkhandling eftersom den används som ett verktyg i skolans arbete samt att den 
följer med eleven till nästa skolår. Andreasson (2007) menar vidare att denna dokumentation av 
elevernas kunskapsutveckling innebär en positionering och makthandling eftersom elevens 
identitetsutveckling kan påverkas när denne skrivs fram i texten. Detta har även betydelse 
eftersom texten även kommer att arkiveras och bevaras så handlar elevplanen alltså om etiska 
överväganden. Andreasson (2007) anser att detta är ett normativt uppdrag eftersom elevplanerna 
skrivs för att påverka en elevs lärande eller beteende i en viss riktning.  Hon menar också att 
elevplaner syftar till att styra eleven mot uppsatta mål med hjälp av pedagogiska metoder. 
Samhällets och skolans önskade kunskaper och beteende kan definieras genom analys av de 
avvikande beteendena hos eleverna som kräver åtgärd i elevplanerna. Vidare beskriver 
Andreasson (2007) att formulerandet av mål är som en process där identifiering av problem 
samt sökandet efter problemens lösningar ingår. Problemformuleringen konstruerar identitet och 
den som skapar denna formulering har alltså auktoritet att bestämma vad som klassas som ett 
problem. När lärare formulerar elevers skolsvårigheter är det hur texten utformas som bidrar till 
en offentlig problembarnsidentitet, detta eftersom när fokus riktas mot ett håll så kan det 
medföra att andra möjliga förklaringar och formuleringar kring elevens utvecklingsbehov uteblir 
(Andreasson, 2007).  

Elfström (2005) skriver om riskerna med de individuella utvecklingsplanerna och en sak som 
flera hon intervjuat uppmärksammat är att det finns två sidor i upprättandet. Dels ska fokus 
ligga på det barnet är bra på och då positivt beskriva och uppmuntra eleven. Den andra sidan 
Elfström (2005) informerats om är fokuseringen på svårigheterna för att kunna stödja det som 
fattas hos eleven. Risken uppstår i att problemen överväger balansgången. En lärare i Elfströms 
(2005) studie känner sig övertygad om att utveckling endast kan ske utifrån en positiv 
angreppsvinkel och menar att målen inte kan uppnås om endast det negativa lyfts fram. Elfström 
(2005) framför vidare att risken med de individuella utvecklingsplanerna inte är dokumenten i 
sig, utan människan som ligger bakom då risken att subjektivt bedöma och värdera uppstår. När 
ordet är skrivet så står det där permanent. 

Asp-Onsjö (2006) berättar i sin doktorsavhandling att den som för tillfället är författaren av 
omdömena innehar makten att lyfta fram eller tona ner elevens egenskaper. ”Kategoriseringen 
framstår som bunden till vilken personal som för tillfället har makten att definiera hans 



 

 10 

problematik.”( s. 188) Vidare framför Asp-Onsjö (2006) att problematiken inte förstås som 
något som uppstår i mötet mellan individen och dennes omgivning, och att det är pedagogiska 
förändringar som bör hjälpa eleven i dennes utveckling. Eleven ses istället ofta som ”bärare av 
sin egen problematik” (s. 105). 

Eleverna kategoriseras enligt Asp-Onsjö (2006) utefter den som har makten att upprätta de 
skriftliga omdömena. Om en lärare definierar en individs utvecklingsbehov i form av läs- och 
skrivsvårigheter så kan en annan pedagog uppfatta elevens svårigheter som exempelvis svag 
men flitig. När olika kategoriseringar formas utifrån pedagogers olika perspektiv och 
uppfattningar av eleven, påverkar de i sin tur också de pedagogiska åtgärder och insatser som 
framstår som relevanta. Sättet att resonera får betydelse för elevens skolsituation. För att elevens 
skolgång och självuppfattning ska få de bästa förutsättningarna gäller det att ha en god 
kommunikation, socialt samspel och samverkan mellan alla inblandade. Det är viktigt är att 
fokusera på det som ska utvecklas och inte göra onödiga problembeskrivningar som påverkar 
elevens identitet i en negativ mening. Det språkbruk pedagogerna använder är viktigt. Elevens 
och föräldrarnas delaktighet i utformningen av den framåtsyftande individuella 
utvecklingsplanen är också en starkt avgörande faktor för skolframgång. 

Hofvendahl (2006) menar likt Asp-Onsjö (2006) att det läraren väljer att ta upp i 
utvecklingssamtalet är det som denne vill poängtera och tillskriva betydelse. Det är en indikator 
på vad läraren ser och vad som är intressant för elevens fortsatta utveckling. Pettersson (2008) 
är också av en liknande åsikt då hon uttrycker att bedömningens innehåll som väljs ut av 
läraren, belyser det som är viktigt för eleven att tillägna sig. 

/…/ urvalsfrågan vid bedömning är mycket central för att kunna göra det väsentliga 

bedömbart och inte det enkelt mätbart till det väsentliga. (Pettersson, 2008, s. 37). 

Lindström (2008) berättar att eleven inte har någon användning av en bedömning som endast 
avlägger en rapport om dennes utveckling. För att bedömningen ska fylla sitt syfte, måste 
eleven även få tillgång till de rätta verktygen, i form av konkreta metoder som framställer hur 
hon/han ska gå tillväga för att uppnå målen. Pettersson (2008) är inne på samma spår och 
framför att det finns ett samband mellan bedömning och elevernas inlärning. Bedömningens 
upplägg påverkar eleverna gällande vad de lär sig samt på vilket sätt de tillägnar sig kunskapen. 
Hur och på vad eleven blir bedömd är därför en viktig beståndsdel för lärandet tillsammans med 
undervisningen. För att en elev ska utvecklas positivt i sitt lärande och uppleva att denne kan, 
vill och vågar, med andra ord känner tilltro till sin förmåga, så bör en bedömning analysera 
elevens kunskap. Om däremot inte analysen är med i bedömningen kan det resultera i att eleven 
känner sig kritiserad och tilltron till den egna förmågan hamnar i ett känslotillstånd av att eleven 
inte kan, vill eller vågar. Pettersson (2008) har sammanställt en figur som illustrerar dessa 
konsekvenser som kan komma utifrån bedömning och ligger bifogad som bilaga 1. 

Hofvendahls studie (2006) fokuserar på lärarens valsituation gällande ordval i skolans 
utvecklingssamtal. Han menar att det vi kan säga kan sägas på flera olika sätt. Syftet med 
utvecklingssamtalet är att elevens starka sidor och positiva egenskaper ska utgöra 
utgångspunkten för vidare utveckling. Enligt Hofvendahls (2006) slutsats verkar det som om 
lärare föredrar att utgå ifrån ett problem- och bristperspektiv för att kommentera elevernas 
prestationer. Detta har Hofvendahl (2006) valt att stå för begreppet bristfokus. Han framhåller 
vidare att om elevens goda prestation inte uppmärksammas så blir individen i fråga inte 
motiverad att fortsätta med eller förbättra prestationen. 
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Granath (2008) menar att lärarens bedömning utgår ifrån kommunikationen och det 
känslomässiga förhållandet till eleven och utifrån det skapas en disciplinering i form av en 
utvecklingsplan. Begreppet utveckling anser Granath (2008) i skolsituationen framföra 
budskapet att något ska förbättras och att läraren tillsammans med föräldrar gärna fokuserar på 
det som ska bli bättre och i likhet med Hofvendahls studie (2006) ofta glömmer att belysa det 
som har utvecklats och presterats. 

Sådant som ska åtgärdas brukar vara behäftat med “fel” och fel ska korrigeras. Detta kan 

förstås som en viss motsättning mellan kravet att blicka framåt och utveckla och viljan att 

definiera, ringa in och komma åt. Detta fenomen är också sammanlänkat med de flytande 

gränserna mellan normalisering och individualisering. (Granath, 2008, s.109). 

Andreassons (2007) åsikt ovan överensstämmer med Granaths (2008) slutsats att 
utvecklingssamtalet ofta är ett normativ redskap som inriktas på det som är fel och ska 
förbättras och att olika identiteter formas genom att eleven får en beteendejustering. 

Hofvendahls (2006) begrepp bristfokus kan relateras till en studie gjord av Isaksson, Lindqvist 
och Bergström (2007) som handlade om att studera hur svårigheterna för elever i behov av 
särskilt stöd är definierade och beskrivna samt vilket sorts stöd och vilka insatser som skolan 
föreslår i de individuella utvecklingsplanerna. Analysen resulterade i att svårigheter oftast är 
kopplade till elevernas svagheter och individuella kvaliteter och insatserna som föreslås är även 
de fokuserade på att korrigera elevernas brister. Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) visar 
ett exempel ur en individuell utvecklingsplan där eleven beskrivs ha svårigheter samt att 
individen inte lyckas fullfölja målen. Vidare menar Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) 
att eleverna hålls ansvariga för de inlärningssvårigheter som uppstår istället för att lärarna 
inriktar sig på vad skolmiljön och byte av metoder kan göra för eleverna: 

/…/there is almost nothing in the IEPs that points towards any signs of ‘school improvement 

strategies’ from the schools concerning their work procedures with the IEPs. ‘School 

problems’ are still seen as problems with the pupils not the school. (Isaksson, Lindqvist and 

Bergström. 2007. s.89). 

Vad som fokuseras i den individuella utvecklingsplanen är en viktig sak och enligt Isaksson, 
Lindqvist och Bergström (2007) så hänger den medicinskpsykologiska traditionen fortfarande 
kvar i bemärkelsen att eleven står för problemen och ska beteendejusteras. Denna upptäckt står i 
motsats till Skolverkets (2008) riktlinjer att skolans insatser är det primära. 

I Hjalmarssons (2008) doktorsavhandling har trots teorins starka bevisning att den individuella 
utvecklingsplanens för med goda förutsättningar för elevens kunskapsutveckling och 
självuppfattning, visat att en del lärare i praktiken endast ser arbetsbördan kring upprättandet av 
de skriftliga dokumenten. De intervjuade lärarna i studien har även uttryckt att den individuella 
utvecklingsplanen inkräktar på undervisningen. 

Begrepp 

Begreppet individuell utvecklingsplan består av de tre begreppen individuell, utveckling och 
plan. Individ förklaras av Svenska Akademien (2006) som enskild varelse, medan individuell 
beskrivs som personlig eller utmärkande för en enskild. Individualisera har utifrån ordböcker 
enligt Vallberg Roth och Månsson (2006) innebörden att anpassa efter eller med variation 
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mellan olika individer utforma för den enskilda. Vallberg Roth och Månsson (2006) menar att i 
förhållande till utvecklingsplanernas utformning och konstruktion hade de individuella 
utvecklingsplanerna inte någon personlig utformning utifrån elevens behov utan var kollektivt 
och lokalt utformade i enhetliga mallar. Deras studie visade även på att planerna inte var 
individuellt utformade med fokus på språket och mångkultur då, med ett undantag, inga 
individuella utvecklingsplaner var översatta till barnets modersmål. En annan problematik inom 
språkutformningen Vallberg Roth och Månsson (2006) uppmärksammade var att ett 
vetenskapligt yrkesspråk användes i de individuella utvecklingsplanerna som bidrog till att 
försvåra förståelsen, språkbruket betraktades därför inte som individuellt riktat till elever och 
föräldrar. 

Utveckling förklaras i Nationalencyklopedin som något som sker från ett lägre tillstånd till ett 
högre och bättre tillstånd där värderingar läggs in i resonemanget, begreppet förändring är dock 
värdeneutral genom att en förändring kan ske utan att ett ställningstagande behövs gällande om 
den är bra eller dålig. Utveckling förutsätter även i regel ett ändamål (Nationalencyklopedin, 
hämtad 2009-07-28). Framsteg är en del av en utveckling mot ett ändamål och förklaras i 
Nationalencyklopedin i form av en stegvis utveckling i god riktning av mänsklig kvalitet eller 
verksamhet. Exempelvis kan sägas att eleven gjort stora framsteg i svenska 
(Nationalencyklopedin, hämtad 2009-07-28). Utvecklingsprocessen kan enligt Sommer (2005) 
ses på olika sätt. Han berättar att en omsvängning från att se på utveckling som en 
normalutveckling alla går igenom utifrån en förutbestämd linjär process nuförtiden istället 
måste ses som en konstruktion relaterad till tid, plats och kulturella värderingar. Nilsson (2008) 
intervjuar Vallberg Roth där hon kritiserar denna första uppfattning gällande utveckling i och 
med att hon sett individuella utvecklingsplaner hårt strukturerade efter en så kallad 
normalutveckling i olika steg för hur barn utvecklas. Vidare menar hon att dessa former av 
individuella utvecklingsplaner antagligen inte ger barn som utvecklas på annat sätt det stöd det 
behöver. Sommer (2005) är inspirerad av andra forskare som har nyare uppfattningar kring 
utveckling och menar att barnets utveckling bäst kan förstås som ständigt framåtskridande med 
hjälp av många möjliga förgreningar. Sommer (2005) tolkar det som att allt kan hända under 
vägens gång och att barnens möjligheter ligger öppna för framtiden. 

En plan beskrivs i Nationalencyklopedin som ett genomtänkt handlingsprogram för att uppnå ett 
bestämt mål (Nationalencyklopedin, hämtad 2009-07-28). Svenska Akademien (2006) förklarar 
ordet plan som utkast, förslag, uppsåt, grundritning eller genomtänkt ordning. Vidare beskriver 
Nationalencyklopedin planering som processen att göra upp en plan. Planer kan göras för 
individer och genom att utvärdera praktiken i förhållande till den teoretiska planen kan utkastet 
revideras och åtgärder upprättas (Nationalencyklopedin, hämtad 2009-07-28). Vallberg Roth 
delger i sin intervju (Nilsson, 2008) att en plan handlar om ett framåtblickande, hon menar dock 
att individuella utvecklingsplaner i praktiken oftast innebär en nulägesbeskrivning genom att 
tillbakablickande utvärdera elevernas prestationer. Framåtsyftande formuleringar förekommer i 
en relativt liten omfattning. Vallberg Roth trycker på att det är insatserna som är det viktiga i 
dokumentet med fokus på hur eleverna ska nå målen (Nilsson, 2008).  

Utvalda begrepp till analysen 

Begreppen bristfokus och framgångsperspektiv beskrivs av Hofvendahl (2006) när han skriver i 
sin studie om en lärare som kommenterar elevers prestation på ett prov. När eleverna fått 100% 
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rätt så talar läraren om att eleven inte hade några fel, istället för att på ett okomplicerat 
alternativt sätt säga att eleven hade alla rätt. Inga fel representerar då ett bristperspektiv även 
kallat den röda pennans perspektiv medan alla rätt representerar ett framgångsperspektiv 
(Hofvendahl, 2006).  

Några för analysen utvalda begrepp som Skolverket (2008) menar att lärarna ska utgå ifrån är: 
positiva förväntningar, elevens förmågor och intressen samt elevens starka sidor. Skolverkets 
stödmaterial Att skriva skriftliga omdömen menar att den individuella utvecklingsplanen ska 
stödja och stimulera det fortsatta lärandet. Stödmaterialet uttrycker att ett skriftligt omdöme ska 
innehålla elevens kompetenser i nuläget samt vad som kan utvecklas härnäst. Det är i denna 
framåtsyftande del som de positiva förväntningarna på eleverna gör att eleven får bästa 
möjligheten att utvecklas. 

I Lpo 94, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2006) samt i kursplanerna (Skolverket, kursinfo 2008/09) anges inriktningen på 
skolans arbete med hjälp av begreppen mål att sträva mot och mål att uppnå. I vardagligt tal 
benämner man dem som uppnåendemål och strävansmål. Strävansmålen anger den 
kunskapskvalité eleverna ska ha möjlighet att tillägna sig. Det är även dessa mål som lägger 
grunden i ämnet och orienterar läraren till undervisningsunderlaget. Uppnåendemålen innebär 
att eleverna minst ska ha uppnått vissa kunskaper i femte och nionde skolåret. Mål att uppnå är 
en slags kontrollåtgärd av elevernas kunskaper på väg mot strävansmålen.   
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Metod: Uppsatsens syfte, 
utformning och genomförande 

Nedan följer en detaljerad genomgång gällande vad denna uppsats syfte är samt vilka 
frågeställningar som utgjort litteraturstudiens grund, inriktning och sökmotor. Syftet och 
frågeställningarna är den teoretiska angreppsvinkeln som ställer sig frågan hur verkligheten är 
beskaffad, sedan följer en kartläggning av hur undersökningen praktiskt gått till väga under 
rubrikerna empiri, tillvägagångssätt, metod, tillförlitlighet: validitet och reliabilitet, etiska 
aspekter samt reflektioner över metoden. 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att granska hur ordvalen och formuleringarna kring elevernas 
kunskapsutveckling är utformade i den individuella utvecklingsplanen i en skola i 
Mellansverige, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna. 

Frågeställningar 

• Vilka ordval och formuleringar förekommer ofta i de individuella utvecklingsplanerna?  
• Vilka ord och formuleringar används för att beskriva elevernas kunskapsutveckling och 

positiva förmågor?  
• Vilka ordval och formuleringar syftar till läroplanens och kursplanernas mål?  
• Vilka ordval och formuleringar är gjorda med ett för eleverna svårförståeligt språk?  
• Hur ser fördelningen ut i de individuella utvecklingsplanerna utifrån Hofvendahls (2006) 

begrepp framgångsperspektiv och bristfokus? 
• Vilka ordval och formuleringar utgår ifrån Skolverkets (2008) riktlinjer att ha positiva 

förväntningar på eleven samt att utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor? 
• Vilka tänkbara konsekvenser kan olika ordval och formuleringar ha på eleverna?  

Empiri 

Uppsatsens empiri består av avidentifierade individuella utvecklingsplaner. De individuella 
utvecklingsplanerna kommer från en grundskola i Mellansverige och insamlades under 
vårterminen år 2009. I denna studie har skolan valts utifrån kontakter som redan etablerats. Det 
empiriska materialet i uppsatsen består av individuella utvecklingsplaner för totalt 22 elever, 13 
pojkar och 9 flickor. De individuella utvecklingsplanerna ligger bifogade som bilaga 2. För att 
uppsatsen skulle få ännu större spridning och ett mer allmängiltigt resultat hade det varit 
fördelaktigt att använda sig av ett större antal individuella utvecklingsplaner, men på grund av 
de förutsättningar som begränsar tidsaspekten så gjordes denna avgränsning. Urvalet av de 
individuella utvecklingsplanerna gjordes genom att två individuella utvecklingsplaner plockades 
ut från varje klass och förskoleklass för att få ett så representativt intryck från den deltagande 
skolan som möjligt. Biträdande rektor och jag valde en siffra och tog sedan först den elev siffran 
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sammanföll på uppifrån räknat på klasslistan och sedan den siffran sammanföll på nedifrån 
räknat på klasslistan, detta för att ett smidigt och slumpmässigt urval skulle kunna genomföras. 
Vi valde även i den mån det gick att ta pågående individuella utvecklingsplaner, dock följde 
några avslutade individuella utvecklingsplaner med eftersom en del lärare inte haft sina 
utvecklingssamtal än. Författarna till de individuella utvecklingsplanerna är klasslärare och 
förskollärare men för att i framställningen skydda identiteterna så är alla författare till de 
individuella utvecklingsplanerna benämnda som lärare.  

Tillvägagångssätt 

Nedan kommer en redogörelse för hur litteraturen har sökts fram. Att finna relevant material 
genom att söka i referensdatabaser har varit problematiskt, detta eftersom utvalda sökord ska 
ange riktningen på den nästan gränslösa mängd av litteratur som finns tillgänglig. Utvalda 
sökord som användes var till exempel: IUP, individuella utvecklingsplaner, pedagogisk 
bedömning och skriftlig bedömning. 

Litteratursökning 

Flera vetenskapliga bibliotek har besökts för att leta efter aktuell litteratur. För att fler 
synvinklar inom ämnet ska synliggöras samt att en djupare förståelse för syftet ska infinna sig 
har även referenslistor från andra undersökningar, studier, och böcker som behandlar ämnet 
använts för att få inspiration och tips. Litteratursökning är enligt Backman (2008) ett moment i 
den vetenskapliga processen som inte kan utelämnas. Litteraturgranskning av tidigare 
dokumentation gällande det fokuserade området är en förutsättning för att undersökningen skall 
kunna genomföras. Den svenska referensdatabasen ArtikelSök kan delge viss tidigare kunskap 
som figurerat i svensk press medan de mer aktuella internationella referensdatabaserna är att 
föredra för att uppnå vetenskapliga ambitioner (Backman, 2008). Litteratur till denna uppsats 
har sökts genom den svenska referensdatabasen ArtikelSök och internationella referensdatabaser 
såsom Libris, Eric och EBSCO. Denna litteratursökningsmetod resulterade i ytterligare 
användbara referenser.  

Metodval 

Metoden består av litteraturstudier och textanalys eftersom studiens forskningsmaterial består 
av individuella utvecklingsplaner i skriftlig form. Den teoretiska ansatsen har utgått från den 
hermeneutiska traditionsförmedlingen. 

Hermeneutik rör sig om att tolka och förstå till exempel text med öppenheten för att allt kan 
förstås på olika sätt. Allt ses utifrån olika perspektiv och när verkligheten observeras går det inte 
att ställa sig utanför sig själv och sin egen uppfattning. Vidare förklaras att förståelsen kan tydas 
på olika sätt och är därför föränderlig. När vi inte förstår och inte kan uttyda verkligheten så 
tolkar vi utifrån den egna förförståelsen för att fastställa innebörd och betydelser. Utifrån 
personliga åsikter definieras verkligheten vardagligt medan ett hermeneutiskt tolkande ska 
grundas på kunskap och tidigare erfarenheter genom en systematiserad tolkningsprocess. Ett 
medvetet förhållningssätt utan fördomar måste användas (Ödman, 2007). 
 



 

 16 

För att en god tolkning ska lyckas finns det enligt Ödman (2007) tre grundläggande delar som 
bör samarbeta. Den första viktiga delen i tolkning handlar om en skiftning mellan förflutet och 
framtid i ett sammanhängande händelseförlopp. Den vetskap som det förflutna förser individen 
med resulterar i meningsfullhet som sedan kan tolkas in i framtidens olika möjligheter. Den 
andra aspekten Ödman (2007) förespråkar är tolkandets abstraktionsnivå. Det innebär en 
del/helhetsdimension där forskaren tittar på en företeelse med olika grad av omfattning, det kan 
då gälla hur stor del av verkligheten vi beräknar med i tolkandet. Ödmans (2007) tredje del 
handlar om en fokusering av de tankespår som kommer inifrån en själv respektive uttrycken 
som kommer utifrån.  
 
Ett stort metodiskt problem inom hermeneutiken är enligt Ödman (2007) vilken tolkning som 
ska väljas efter att flera tolkningar har funnits för den analyserade företeelsen. Det görs genom 
ett tolkningssystem uppbyggt av tre olika kriterier. Den första uppgiften handlar om att alla 
delar ska hänga ihop logiskt. I en andra uppgift måste tolkningarna innehålla ett giltigt 
sammanhang med det som tolkas. Ödman (2007) kopplar detta till hermeneutikens 
validitetsfråga då tolkningarnas innebörd ska skänka mening och ha en påtaglig poäng för 
företeelsen. Sättet som tolkningarna förmedlas på är den tredje uppgiften inom 
kriterieproblemen som ska leda till en ökad förståelse av det uttolkade. Läsaren ska även bli 
försedd med tillräckligt underlag för att förstå hur tolkningen framkommit för att en möjlighet 
till bedömning ska infinna sig hos läsaren. Det slutgiltiga syftet med tolkningsprocessen är att 
läsaren utifrån undersökningens resultat ska kunna använda den nya kunskapen för egen del 
(Ödman, 2007).  
 
Jag anser att det valda mätinstrumentet textanalys utifrån en hermeneutisk teori var en rimlig 
metod. Detta eftersom denna undersökning endast analyserar färdig text och måste struktureras 
upp på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 

Tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 

Nedan kommer uppsatsens giltighet gällande materialurval beskrivas under rubriken validitet. 
Därefter följer en beskrivning av materialets tillförlitlighet under rubriken reliabilitet. Sedan 
förklaras hur undersökningens analys går tillväga. Därpå uppges hur undersökningen bemöter 
och uppfyller de etiska aspekterna. Till sist behandlas reflektioner över metoden. 

Validitet 

Forskningsmaterial kan enligt Hartman (1993) ses som bärare av information. Faktumet att 
materialet inte kan delge mer information än det faktiskt innehåller, resulterar i att 
informationsområdet och informationsdjupet bör kontrolleras på sin relevans och precision. 
Materialets relevans för problemställningen måste tillgodoses gällande både avgränsning och 
djup, detta för att en samstämmighet mellan problem och material ska uppstå och uppfylla 
kravet på validitet. Denna uppsats validitet har tillgodosetts genom att avgränsningar har gjorts 
så att fokus endast ligger på det syftet speglar. Detta resulterar i att analysen av de individuella 
utvecklingsplanerna begränsats till ordvalen och formuleringarna i de individuella 
utvecklingsplanerna samt deras möjliga konsekvenser för eleverna.  

Denna uppsats är en kvalitativ studie i bemärkelsen att ett mindre antal är deltagande och 
undersökningen handlar om vad, varför och hur. Uppsatsens syfte är endast att fokusera på vad 
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det finns för ordval och formuleringar i de individuella utvecklingsplanerna samt hur valen och 
nyanseringarna av ordvalen och formuleringarna kan påverka eleverna. Genom denna 
kvalitativa vinkling blir uppsatsen en djupare analys utifrån syftet. Andreasson (2007) anmärker 
på texternas naturliga avgränsningar. Hon menar att en medvetenhet måste finnas kring vad de 
individuella utvecklingsplanerna har för möjlighet att belysa, samt vad de inte kan synliggöra 
genom textanalys. Eftersom uppsatsen behandlar en färdig text och bakgrunden till dess 
uppkomst inte framkommer, så kan inga hypoteser kring eventuella motsättningar eller 
förhandlingar i de individuella utvecklingsplanerna formuleras. 

Reliabilitet 

Hartman (1993) skriver att kravet på reliabilitet handlar om att oavsett forskningsmaterialets 
sort kunna lita på dess fakta, till exempel ska texterna vara tydliga och tillförlitliga. Inom 
historisk forskningsmetodik bedöms validitet och reliabilitet med hjälp av källkritik med det 
sunda antagandet att allt inte behöver vara sant för att det står skrivet. Hartman (1993) menar att 
för att avgöra hur tillförlitligt materialet är, måste det avgöras om materialet är äkta, om 
innehållet är tillförlitligt och hur nära källan företeelsen har varit som undersöks i tid och rum.  

Två exemplar av nästan alla lärares individuella utvecklingsplaner på den deltagande skolan är 
insamlade utan förvarning och genom ett slumpmässigt urval. Detta tillvägagångssätt användes 
för att materialet ska vara så tillförlitligt som möjligt. Om en förfrågan gått ut till intresserade 
eller om de haft tid att förbereda sig skulle en risk för påverkan ha funnits av det insamlade 
materialet. Texterna var skrivna på datorn så det var inga problem att tyda de individuella 
utvecklingsplanerna. 

Mitt mål är inte att generalisera. Resultatet gäller endast de individuella utvecklingsplanerna 
som deltar i undersökningen, och eftersom urvalet av material är relativt litet kan inte en 
generalisering av alla elevers individuella utvecklingsplaner eller andra skolor i Sverige ske. En 
viss generalisering kan ändå göras med tanke på att lärare generellt inte har fortbildning i att 
författa skriftliga omdömen som ska stötta eleverna i deras utveckling. Därför kan antas att de 
individuella utvecklingsplanerna i Sverige består av varierande kvalité och är i behov av ett mer 
medvetet och gemensamt förhållningssätt som enligt Skolverket (2008) rektorn på envar skola 
bör ge sina lärare. Utifrån den analys som gjorts kan skolans förhållningssätt som används i de 
individuella utvecklingsplanerna ses som samstämmiga.  

Hartman (1993) menar vidare att materialet tillmäts ett källvärde utifrån hur det tillgodoser de 
källkritiska kriteriernas krav på oberoende, tendensfrihet och samtidighet. Oberoendekriteriet 
handlar om att ursprungliga källor så kallade primärkällor är bättre än andrahandskällor så 
kallade sekundärkällor. Detta för att källans värde beror på hur opåverkad den är av andra 
informationsgivare (Hartman, 1993). I denna uppsats så har primärkällor främst används. När 
sekundärkällor funnits så har en ansträngning gjorts för att söka reda på sekundärkällornas 
primärkällor, dock har några sekundärkällor nödgats användas men då har sekundärkällans 
primärkälla angetts så att läsaren kan vända sig dit. Detta gör att oberoendekriteriet inte uppfylls 
till hundra procent och är synd eftersom sekundärkällans tolkning kan påverka primärkällans 
information. På grund av uppsatsens begränsning gällande omfattning och tid samt med tanke 
på aspekten att bemöta kravet på avgränsning så har materialets informationsgivare valts ut efter 
bästa förmåga.  

Nästa kriteriekrav att bemöta är tendenskriteriet. Hartman (1993) berättar att en källas värde 
måste bedömas utifrån om ett egenintresse i att vinkla framställningen finns, källan ska inte tala 
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för egen sak eller på någons vägnar. Uppsatsens källor är bland annat statliga utredningar, 
artiklar från vetenskapliga tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter och litteratur i form av 
populärvetenskap. Detta är granskade källor av vetenskaplig karaktär och populärvetenskapliga 
beskrivningar. Personligen är mitt mål att belysa ordvalens problematik utifrån flera aspekter 
och endast sanningsenliga resultat kommer att redovisas.  

Det sista kriteriet är enligt Hartman (1993) samtidighetskriteriet som bedömer källans värde 
utifrån hur lång tid som förflutit mellan en skriftlig eller muntlig utsaga och företeelsen som 
omnämns.  De flesta källor som används är skrivna inom en godtagbar tidsram med aktuell 
information, de flesta är skrivna inom spannet år 2005 - år 2009. De vetenskapliga råden är 
tidlösa och skrivna år 2002 och Hartmans allmängällande bok om rapportskrivande är skriven 
1993, annars är informationskällorna inte äldre än fyra år. Viktigt att vara medveten om är att de 
flesta källorna som behandlar information gällande den individuella utvecklingsplanen utgår 
från Skolverkets allmänna råd (2008) som är relativt nya. Denna uppsats kommer därför att 
bidra med en ny synvinkel på hur de individuella utvecklingsplanerna bör fokusera 
språkformuleringar och mitt syfte är högst aktuellt med tanke på att skriftliga bedömningar i 
varje ämne nu ska ingå i de individuella utvecklingsplanerna.  

Analys  

Texterna skrevs in för hand i uppsatsen för att en tydligare översikt skulle framträda. De 
individuella utvecklingsplanerna är upplagda efter rubrikerna nuläge, utvecklingsmål, insats och 
ansvar. Min analys fokuserar ordvalen och formuleringarna i de individuella 
utvecklingsplanerna samt vilka konsekvenser olika ordval och formuleringar kan medföra för de 
berörda eleverna. De individuella utvecklingsplanerna kommer att analyseras utifrån 
frågeställningarna: 

• Vilka ordval och formuleringar förekommer ofta i de individuella utvecklingsplanerna?  
• Vilka ord och formuleringar används för att beskriva elevernas kunskapsutveckling och 

positiva förmågor?  
• Vilka ordval och formuleringar syftar till läroplanens och kursplanernas mål?  
• Vilka ordval och formuleringar är gjorda med ett för eleverna svårförståeligt språk?  
• Hur ser fördelningen ut i de individuella utvecklingsplanerna utifrån Hofvendahls (2006) 

begrepp framgångsperspektivoch bristfokus? 
• Vilka ordval och formuleringar utgår ifrån Skolverkets (2008) riktlinjer att ha positiva 

förväntningar på eleven samt att utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor? 
• Vilka tänkbara konsekvenser kan olika ordval och formuleringar ha på eleverna?  
 
Sedan struktureras de individuella utvecklingsplanernas ord och formuleringar upp genom olika 
kriterier och presenteras utifrån teman som framkommit under analysen. Andreasson (2007) 
föredrar i sin studie ett upplägg som innebär att mer kvalifikationer och meningsfullhet tillförs 
när analysen byggs upp på detta sätt. Ordvalen och formuleringarna kommer att analyseras 
utifrån Hofvendahls (2006) begrepp framgångsperspektiv och bristfokus samt de utvalda råden 
från Skolverket (2008) att innehållet bör:  

uttrycka positiva förväntningar på eleven, 

utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. (Skolverket, 2008, s.14).  
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Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningsetiska hänsynstaganden är en nödvändig 
utgångspunkt för all forskning. De menar även att forskning måste bedrivas för att samhället 
och människor ska kunna utvecklas. Denna nödvändiga forskning har dock ett så kallat 
forskningskrav som innebär skyldigheten att den måste hålla hög kvalitet och ge utdelning i 
form av att kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Det finns även ett 
individskyddskrav som är ett berättigat krav på skydd mot psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet har fyra underkategorier som ställer krav på 
forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. När forskning bedrivs är detta en given förutsättning för forskningsetiska 
överväganden. De forskningsetiska principernas ändamål är att ge normer för relationen mellan 
forskare och undersökningsdeltagare. Detta för att en god avvägning ska kunna ske mellan 
forskningskravet och individskyddskravet. Principerna utgör även riktlinjer som avser att 
vägleda forskaren vid planeringen av projektet. Här nedan kommer en beskrivning av hur 
undersökningen har bemött och utgått från de fyra huvudkraven. 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Informationskravet har uppfyllts utifrån Vetenskapsrådets (2002) regler genom att 
uppgiftslämnarna/undersökningsdeltagarna i ett brev med förhandsinformation blivit delgivna 
om deras uppgift i projektet, se bilaga 3. I brevet finns projektansvariges namn och 
institutionsanknytning för att kontakten med ansvarig ska underlättas. Mitt namn och 
kontaktinformation delgavs även för att funderingar skulle kunna besvaras. Undersökningens 
syfte har förklarats samt hur undersökningen ska genomföras. Deltagarnas vinster har förklarats 
på så sätt att de själva kan nyttja undersökningsresultaten till att utveckla sin egen verksamhet 
kring språkhanteringen i sitt framtida arbete med den individuella utvecklingsplanen. 
Information har även gått ut gällande att forskningsresultaten offentliggörs när uppsatsen som 
godkänd kommer att läggas ut på databasen DIVA. Det finns tre typer av undersökningar som i 
stort sett handlar om undersökningsdeltagarnas medverkan är aktiv eller passiv. I den första 
kategorin studeras deltagarna på något sätt aktivt bland annat i intervju eller enkätundersökning. 
I den andra kategorin som denna undersökning går under har deltagarna en passiv medverkan. 
Uppgifterna har hämtats från redan existerande myndighetsregister i form av att skolans 
biträdande rektor drog ut ett slumpmässigt urval av individuella utvecklingsplaner åt mig. Den 
tredje kategorin är en blandning av de två tidigare formerna. 

Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att undersökningens karaktär styr denna regel beroende på om 
undersökningsdeltagarna är aktiva eller inte. Samtycke skall alltid inhämtas när deltagarna har 
en aktiv medverkan i undersökningen. Eftersom uppgiftslämnarna i denna undersökning är 
passiva samt att uppgifterna hämtas från existerande myndighetsregister och inte haft samröre 
med massmedia så behövs samtycke inte efterfrågas. Samtycke till medverkan behövs alltså inte 
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inhämtas för att denna undersökning ska uppfylla samtyckeskraven. Vidare beskriver 
Vetenskapsrådet (2002) att en annan variant av samtycke kan inhämtas när en undersökning inte 
innehåller frågor av privat eller etiskt känslig natur. Samtycke kan då inhämtas via företrädare 
för uppgiftslämnare av till exempel skolledning, lärare, arbetsgivare eller fackförening. I denna 
undersökning fungerar skolledningen, i form av biträdande rektor, som en företrädare för 
uppgiftslämnarna. Vetenskapsrådets (2002) regler och även jag, tar hänsyn till deltagares 
önskan om att avbryta sin medverkan eller om en individ vill strykas ur ett forskningsmaterial. 
Därför skickades trots det redan uppfyllda samtyckeskraven ett informationsbrev hem till de 
berörda föräldrarna, se bilaga 4. Detta genomfördes genom biträdande rektor så att identiteterna 
inte avslöjades. I brevet förklarades uppsatsens syfte, att alla identiteter förblir anonyma och att 
om någon vill avbryta sin medverkan så är det bara att höra av sig.  

Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. (Vetenskapsrådet, 2002, s.12.) 

 Regelföreskrifterna från Vetenskapsrådet (2002) menar att konfidentialitet handlar om 
offentlighet och sekretess. I Skolverkets (2008) Allmänna råd och kommentarer Den 
individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen finns ett stycke som beskriver graden av 
den individuella utvecklingsplanens offentlighet: 

Bestämmelser om offentlighet och sekretess 

Skolor som bedrivs i offentlig regi, dvs. av kommuner, landsting och av staten, omfattas av 

bestämmelser om offentlighet och sekretess. Det innebär bl.a. att handlingar som kommer in 

till, eller upprättas, och som förvaras på skolan är allmänna handlingar. /…/ Allmänna 

handlingar innehåller offentliga eller sekretessbelagda uppgifter. Alla har rätt att ta del av 

offentliga uppgifter. Däremot får inte sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. En individuell 

utvecklingsplan i den kommunala skolan är en allmän handling. Den bör inte innehålla 

integritetskänsliga uppgifter som omfattas av sekretess. (Skolverket, 2008. s. 19). 

Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att undersökningen inte röjer någons identitet eller 
platsen för studiens genomförelse. Detta verkställs genom att samtliga namn i de individuella 
utvecklingsplanerna togs bort innan de samlades in för analys samt att en noggrann kontroll av 
att inga sekretessbelagda uppgifter följt med. Även vissa detaljer i framställningen är fingerade 
för att identiteterna ska skyddas, såsom bland annat elevernas könstillhörighet. 
Forskningsmaterialet förvaras även så att det inte kan komma i orätta händer.  

Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

Nyttjandekravet uppfylls genom att undersökningens insamlade uppgifter om enskilda endast 
kommer att användas för forskningsändamål. 
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Reflektioner över metoden 

Insamlingen av materialet fungerade bra. Komplettering av bortfall gjordes på grund av att fyra 
individuella utvecklingsplaner inte fick med all information. Detta gick bra eftersom biträdande 
rektor tog fram informationen som saknades.  

Att finna relevant material, var som jag redan nämnt lite problematiskt, detta eftersom 
genomsökningen i referensdatabaserna var svårhanterlig med tanke på att ”rätt” sökord skulle 
väljas. Materialet som hittades och valdes lyckades med många alternativa sökord till slut bli 
relevant och giltigt.   

Inga vårdnadshavare till de berörda eleverna valde att avbryta sin medverkan, ingen har heller 
hört av sig med funderingar så informationsbreven fyllde sin funktion.  

Uppsatsens titel och syfte har förändrats under studiens gång som kan observeras i 
informationsbreven då ett har den ursprungliga titeln. Att dessa har utvecklats beror på att 
uppsatsen ska vara enhetlig, preciserad och kunna svara på syftet.  

Analysen fungerade även den bra då den hermeneutiska teorin försåg undersökningen med 
ramar kring hur tolkningsarbetet skulle genomföras. I denna uppsats så omvandlades 
hermeneutikens teori till praktiskt tolkande och analyserande genom en växelverkan mellan 
helheten och delarna. Först skapades en översikt av helheten i meningen att de individuella 
utvecklingsplanerna lästes igenom uppifrån och ned. En uppfattning gällande hur varierande 
språkbruket var i de 22 individuella utvecklingsplanerna skapades och om de följde samma 
modell i fråga om den språkliga utformningen. Det gällde att förutsättningslöst gå in i helheten 
för att kunna kategorisera och bryta ner informationen till delar i form av ordval och 
formuleringar. Endast orden och formuleringarna tolkades rakt av och inga förutfattade 
meningar eller värderingar fick spelrum att färga tolkandet. 

Kategoriseringarna stödde sig på att kunna uppfylla syftet och frågeställningarna samt de 
utgångspunkter som skapats för analysen. Utgångspunkterna bestod av att titta på 
framgångsperspektiv och bristfokus och om de individuella utvecklingsplanerna utgår från 
elevens förmågor, intressen och starka sidor samt om de har positiva förväntningar på eleverna. 
Sedan gällde det att ta ett steg tillbaka ut till helheten för att se så att kategoriseringen fungerade 
på ett giltigt sätt. Tolkningen utformades genom att de, enligt mig, viktiga delarna belystes. 
Användningen av hermeneutiken var även ett försök till att göra analysen tydlig för att det 
skulle leda läsaren framåt samt att resultatet skulle hjälpa pedagoger i arbetet att individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. 

Uppsatsen hoppas förse läsaren med en förståelse kring hur viktigt men samtidigt komplicerat 
det är att skriva skriftliga omdömen som presenterar ett rättvist, informativt och lättillgängligt 
språk för elever och föräldrar.     

En breddad och mer nyanserad förståelse kring hur eleverna skrivs fram i de individuella 
utvecklingsplanerna skulle troligen ha uppkommit om även intervjuer av lärare och elever hade 
gjorts. Nu är syftet endast att analysera färdiga texter och se vad denna utformning kan ha för 
betydelse för eleverna, och då anser jag att denna metod är den rätta. 
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Resultat och analys 

Resultatanalysen av de individuella utvecklingsplanerna redovisas genom att lärarnas ordval och 
formuleringar har bearbetats och sorterats in under kategorier. Hela resultatanalysen har 
frågeställningarna i fokus. Först analyseras nuläget i de individuella utvecklingsplanerna och 
sedan analyseras utvecklingsmål och den planerade insatsen i de individuella 
utvecklingsplanerna. Efter det analyseras två utvalda frågeställningar. Den första behandlar 
fördelningen mellan framgångsperspektivoch bristfokus och den andra tittar på om de 
individuella utvecklingsplanerna utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor samt 
om de har positiva förväntningar på eleverna. Avslutningsvis utförs en sammanfattning av 
resultat utifrån frågeställningarna.  

För att en tydlig överblick av de olika ordvalen och formuleringarna ska infinna sig hos läsaren 
så är de analyserade ordvalen och formuleringarna insatta i figurer i form av rutsystem som 
benämns nedan som figur 1,2,3… och så vidare. Analysredovisningens figurer är glest 
disponerade eftersom de inte ska tudelas och på så vis försvåra översikten och förståelsen. 
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Analys av nuläget i de individuella 
utvecklingsplanerna 

Resultatet av nuläget är uppdelat i olika kategorier. De olika kategorierna består av: omdömen 
som beskriver kunskapsutvecklingen och positiva förmågor, omdömen om nuläget i skolarbetet, 
målrelaterade omdömen och omdömen som inte ingår i nuläget.  

Omdömen som beskriver kunskapsutvecklingen och positiva förmågor i nuläget 

De individuella utvecklingsplanerna innehåller många positiva omdömen gällande elevernas 
förmågor. Exempelvis hittas de positiva ordvalen duktig, flitig, självständig, kreativ, intresserad 
och ambitiös. Positiva omdömen som inte berör elevens kunskapskvalitéer och är av värderande 
karaktär är bland annat lugn och snäll. Formuleringar som beskriver elevens prestation och 
uppmuntrar till utveckling av denna kunskap är till exempel deltar aktivt i olika diskussioner, 
bra uttal i engelska och ställer frågor på saker du inte förstår eller vill veta mer om. 
Formuleringen lyckats bra på de flesta prov och läxförhör består av ett tydligt 
framgångsperspektiv som berömmer elevens prestation. Formuleringen duktig ambitiös men har 
lite för bråttom ibland beskriver först positiva egenskaper men avslutas med att påtala en brist.  

 

Figur 1: Omdömen som beskriver positiva förmågor i nuläget 

Eleven.../eleven är…/eleven har… 

läser bra, även 
böcker utan bilder 

läser bra väljer ofta att läsa har lätt för att lära 
in nya fakta  

lyckats bra på de 
flesta prov och 
läxförhör  

har ett stort 
ordförråd 

gott ordförråd 
både i engelska 
och svenska 

bra uttal i 
engelska 

duktig flitig 

är positivt inställd 
till att vilja lära sig 
nya saker. Även att 
få leka med sina 
kamrater 

duktig i matematik 
tycker om när det 
är lite svårare för 
då får man tänka  

fungerar bra med 
kamrater och 
vuxna på skolan  

deltar aktivt i olika 
diskussioner  

ställer frågor på 
saker du inte 
förstår eller vill 
veta mer om  

klarar av alla 
uppgifter på ett 
tillfredställande sätt  

duktig och 
intresserad i SO 
ämnena och NO 
ämnena 

duktig ambitiös 
men har lite för 
bråttom ibland   

duktig i alla 
ämnen  

mycket duktig i 
matematik. 
Han/hon vill och 
behöver få arbeta 
vidare  

kreativ självständig är alltid glad  livlig tjej/kille med 
glimten i ögat  

lugn och snäll  
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Omdömen om nuläget i skolarbetet 

De flesta omdömena gällande elevernas skolarbete, arbetsmetoder och förhållningssätt är 
kortfattade och diffusa. Att elevens nuläge i allmänhet fungerar bra är den mest förekommande 
formuleringen som analyserar skolarbetet. Men en närmare beskrivning med exempel på vad 
som fungerar bra saknas. Formuleringarna visar stort intresse för skolarbete och intresserad av 
skolarbete är bekräftande i meningen att elevernas förhållningssätt i skolarbetet är 
uppmärksammat. Formuleringen arbetar målmedvetet och bra på lektionerna är positiv och 
beskriver tydligare elevens prestation i skolarbetet.  

 

Figur 2: Omdömen om nuläget i skolarbetet 

Eleven.../eleven är…/eleven har… 

intresserad av 
skolarbete 

fungerar bra i 
skolan 

arbetar 
målmedvetet och 
bra på lektionerna  

visar stort intresse 
för skolarbete  

sköter sitt 
skolarbete väl    

fungerar bra 
(2ggr) 

arbetar bra gör det han ska arbetar bra i 
klassrum  

skolan fungerar 
bra 

 

Målrelaterade omdömen i nuläget 

I de flesta formuleringarna så förklaras att eleven når målen eller är på väg att nå målen, men 
vilka mål som åsyftas beskrivs inte. Det som framhäver en antydan om vilka mål det gäller är en 
hänvisning till skolårets mål eller alla ämnens mål. Det är väldigt övergripande och svårt för 
elev och föräldrar att veta konkret vad eleven uppnått i sin kunskapsutveckling.   

En formulering nämner att eleven når målen så när som på simning inom idrotten. Genom att ta 
upp målet som inte uppnås, används ett bristfokus.  

 

Figur 3: Målrelaterade omdömen i nuläget 

Eleven.../eleven är…/eleven har… 

på god väg mot målen i 
matematik 

uppnår målen uppnår målen för sitt 
skolår (2 ggr) 

nått målen för sitt 
skolår med god 
marginal   

når målen i alla ämnen utvecklas i förhållande 
till målen i olika ämnen 
(2 ggr)  

skolan fungerar bra 
eftersom han når målen 
i de olika ämnena  

kommer att nå målen 
för sitt skolår 

kommer att nå målen 
för sitt skolår med god 
marginal  

har goda 
grundkunskaper i alla 
ämnen 

kommer att nå målen 
för sitt skolår i alla 
ämnen  

når målen så när som på 
simning inom idrotten  
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Omdömen som inte ingår i nuläget 

Formuleringarna som är utplockade till figuren är inte uttryckta i bemärkelsen av ett nuläge i 
elevens kunskapsutveckling. Vissa formuleringar består istället av ett framåtsyftande 
utvecklingsperspektiv. Formuleringarna underlåter ibland att teckna talen, sociala mål stämmer 
mindre bra och skriver inte skrivstil består av ett bristfokus då de i motsats till nulägets syfte 
beskriver vad eleverna inte klarar av. Flera formuleringar är långa och svårförståeliga för 
eleverna, det gemensamma konkreta språkbruket som är riktat till eleverna saknas.  

  

Figur 4: Omdömen som inte ingår i nuläget  

Eleven.../eleven är…/eleven har… 

behöver träna mer 
på att känna tro 
och tillit till sin 
egen förmåga och 
våga visa sina 
kunskaper inför 
sina kamrater och 
sin lärare. Då tror 
jag att han 
kommer att 
utvecklas ännu 
mer, både när det 
gäller tillit till sig 
själv och 
kunskapsmässigt. 

behöver träna 
på det sociala 
samspelet med 
sina kamrater: 
hamnar ofta i 
situationer där 
det inte 
fungerar.  

Han behöver utveckla en 
större säkerhet när det 
gäller vissa moment inom 
matematiken till exempel 
räknemetoder 
multiplikationstabellen, 
tid med mera. På idrotten 
behöver han förbättra sig 
när det gäller störande 
prat och tråkigt 
uppträdande mot 
kamraterna. 

Stressa inte med 
uppgifterna ge 
dig själv tid till 
att arbeta 
igenom saker 
innan du anser 
dig färdig  

viktigt att du 
rättar uppgifter 
där svaren är 
felaktiga, så att 
du ger dig själv 
möjligheten att 
fundera över 
vad som inte var 
korrekt   

skulle ha lättare att 
läsa läxorna med 
större läsvana  

underlåter 
ibland att 
teckna talen  

sociala mål stämmer 
mindre bra 

skriver inte 
skrivstil 

LUS xx (2ggr), 
Lus xx, SUS xx 
(2 ggr)  
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Analys av utvecklingsmål och insats i de 
individuella utvecklingsplanerna 

Här nedan byter analysen fokus från nuläget i de individuella utvecklingsplanerna till en 
närmare granskning av utvecklingsmålen samt de tillhörande insatserna. 

Utvecklingsmål och insatser i ämnet matematik 

De flesta av utvecklingsmålen är preciserade och konkreta som beskriver vad eleverna exakt ska 
arbeta med för att uppnå det satta målet. Eleverna ska i matematikämnet bland annat arbeta 
mer, fördjupa sig, stärka grundkunskaperna, träna, jobba, rätta uppgifter, bli säkrare och 
räkna. Insatserna som beskriver hur målen ska uppnås innebär till exempel att eleven ska arbeta 
med preciserade uppgifter och att läraren förser eleven med individuellt material. 

Formuleringen i utvecklingsmålet att jobba vidare med matematiken är otydlig och ger inte 
eleven något konkret mål att arbeta mot. En formulering är diffus i målbeskrivningen där det 
står att eleven ska stärka grundkunskaperna i matematik, men detta förtydligas sedan i insatsen 
där en utförlig förklaring står gällande vilka kunskaper det är som eleven ska stärka. 
Formuleringen tidvis arbeta vid egen plats under matematiklektionerna/…/ är otydlig eftersom 
inga uppgifter lämnas gällande var eleven ska sitta när han inte sitter vid sin plats.   

 

Figur 5: Utvecklingsmål och insatser i ämnet matematik 

Mål: Arbeta mer i 
matematiken med 
multiplikation och bråk. 
Fördjupa sig mer. Insats: 
Tidvis arbeta vid egen 
plats under 
matematiklektionerna. 
Tät kontroll av 
multiplikationsräkning. 

Mål: Stärka 
grundkunskaperna i 
matematik. Insats: 
Arbeta med olika typer 
av uppgifter som tränar: 
multiplikationstabeller, 
klockan, skriftliga 
räknemetoder, 
problemlösningar både i 
skolan och hemma. 

Mål: Xxx vill träna mer 
på att räkna addition. 
Insats: Ge lite mer 
additionsuppgifter 
varje vecka. 

Mål: Att jobba vidare 
med matematiken. 
Insats: Xxx (läraren) 
tillhandahåller 
läromedel. Föräldrar 
hjälper till hemma.  

 

Mål: Det är viktigt att du 
rättar uppgifter där 
svaren är felaktiga, så att 
du ger dig själv 
möjligheten att fundera 
över vad som inte var 
korrekt. Fråga läraren 
och be om hjälp om du 
tycker något är svårt på 
lektionen. Insats: Tät 
kontroll av 
matematikräkning. 

Mål: Arbeta med 
problemlösningstal i 
matematik, Xxx har 
ibland svårt att tolka text. 
Insats: Arbetar extra 
med matematiken, tränar 
tolkning av text och 
begrepp. 

Mål: Bli säkrare på 10-
tals övergångar. Insats: 
Mer individuella 
uppgifter i matematik. 

 

Mål: Bli mer säker 
inom talområdet10-20, 
ental och tiotal samt 
dess betydelse. Insats: 
Erbjuda Xxx konkret 
material i 
matematiken.  
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Utvecklingsmål och insatser i ämnet svenska 

Mestadels konkreta avgränsade mål och tydliga insatser används som eleverna kan förstå. De 
flesta målen syftar till en utveckling i läsning eller skrivning. Exempelvis ska eleverna utveckla 
läsningen/läsförståelsen, jobba med handstil/…/skriva läsligt, skriva små berättelser och sedan 
läsa upp dem och utveckla säkerheten i svenska när det gäller arbetsbeskrivningar och 
instruktioner. Vissa av insatserna är fokuserade på elevernas egna arbetsinsatser både i skolan 
och hemma medan andra insatser består av lärarens uppgift att ge material, individuella 
uppgifter samt att en insats handlar om att bemöta eleven på dennes nivå och engagera eleven 
med passande böcker. 

Utvecklingsmålet kortsiktigt – mer nyfikenhet till skriftspråket. Långsiktigt – flyt i läsningen 
formulerar en tydlig röd tråd mellan det kortsiktiga och långsiktiga målet. Ett 
framgångsperspektiv och höga förväntningar är genom detta uppdelade mål riktat mot elevens 
kunskapsutveckling. 

    

Figur 6: Utvecklingsmål och insatser i ämnet svenska: 

Mål: Få lättare att 
läsa läxor. Insats: 
Xxx (eleven) lånar 
böcker på 
biblioteket. 

Mål: Utveckla 
läsningen/läsförståelsen. 
Insats: Läsa varje dag. 
Även hemma. 

Mål: Fortsätta att träna på 
läsning. Insats: Låta Xxx 
läsa för läraren 
regelbundet. Xxx 
fortsätter att läsa med 
föräldrar hemma. 

Mål: Att skriva 
skrivstil. Insats: Xxx 
(eleven) får en bok av 
Xxx (läraren). Denna 
kan hon/han jobba med 
i skolan eller hemma. 

Mål: Jobba med 
handstil och tänka på 
att skriva läsligt. 
Insats: Xxx skriver 
berättelser i skolan 
och har skrivläxa 
varje vecka. 

Mål: Skriva små 
berättelser och sedan läsa 
upp dem för lärare och 
några klasskamrater. 
Insats: Xxx får 
möjligheten att sitta i lugn 
och ro och skriva i en 
speciell skrivbok. Xxx ges 
också möjlighet att 
använda datorn att skriva 
på. 

Mål: Kortsiktigt – mer 
nyfikenhet till 
skriftspråket. Långsiktigt 
– flyt i läsningen. Insats: 
Kunskapsmässigt – Vad 
gäller Xxx 
kunskapsutveckling ser 
läraren det som sin 
uppgift att stimulera Xxx 
i syfte att uppmuntra 
viljan att fortsätta 
utvecklas. Skapa 
utmaningar som är i 
lagom svårighetsgrad. 
Locka med böcker som 
kan tänkas intressera. 

Mål: Utveckla 
säkerheten i svenska 
när det gäller 
arbetsbeskrivningar 
och instruktioner. 
Insats: Arbeta med 
olika uppgifter och 
dataprogram som gör 
att hon/han utvecklas 
mot sina egna mål.  
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Utvecklingsmål och insatser i arbetsmetoder 

De flesta av formuleringarna gällande arbetsmetoder gäller elevens personliga tillvägagångssätt 
i skolarbetet. Det finns inte så många konkreta och målrelaterade förklaringar utifrån 
kursplanerna gällande vad eleverna ska utveckla kunskapsmässigt i metodväg. Målen handlar 
sammandraget om mer noggrant arbete, att uppträda lugnt, sköta sina läxor bättre samt arbeta 
flitigt. Fyra av sju mål innehåller ett bristfokus då eleverna får en beskrivning på vad denne inte 
ska göra i samband med det som är relevant och tänkt att utvecklas. Insatserna består bland 
annat av att lärarna ska uppmuntra och vägleda samt påminna om arbetstempot. Den 
formulerade insatsen att tänka på sitt uppträdande på idrotten samt där målet inte har någon 
insats alls formulerad, lämnar eleverna att tänka ut egna strategier för att lyckas uppfylla målen.  

Figur 7: Utvecklingsmål och insatser i arbetsmetoder 

Mål: Stressa inte med 
uppgifterna, ge dig själv 
tid till att arbeta igenom 
saker innan du anser dig 
färdig. Insats: I skolan 
påminner läraren Xxx 
(eleven) vid behov att ta 
det lugnt. 

Mål: Xxx skall tänka på 
att jobba med sina 
uppgifter aktivt. 
Hon/han skall visa att 
hon/han kan och inte 
vara ”lat”. Xxx skall 
heller inte bråka om 
läxan hemma. Insats: 
Om Xxx inte gör det 
hon/han skall på 
lektionerna så kommer 
Xxx (läraren) att 
fortsättningsvis sätta 
upp kortsiktiga mål för 
varje lektion. Om Xxx 
även då inte gör sina 
uppgifter så skall 
hon/han ta hem dem 
som läxa. Xxx (lärare) 
håller kontakt med 
föräldrar så att läxorna 
fungerar. 

Mål: Xxx skall också 
bli bättre på att göra 
sina läxor och inte 
lämna dem till sista 
stund. Xxx skall också 
läsa sin läsläxa minst 3 
gånger för att hålla sin 
läsning igång. Insats: 
När det gäller läxorna 
så skall Xxx själv ta 
initiativ att göra dem 
men också få stöd av 
föräldrar. 

Mål: Bli mer noggrann 
med dina 
arbetsuppgifter. Bidra 
med arbetsro i 
klassrummet. Insats: 
Uppmuntra och vägleda 
Xxx tillbaka till sin 
uppgift. 

Mål: Bli mer noggrann 
när du gör dina läxor. 
Insats: (Det stod ingen 
insats). 

Mål: Stressa inte med 
uppgifterna, ge dig själv 
tid till att arbeta igenom 
saker innan du anser dig 
färdig. Insats: Påminna 
Xxx om arbetstempot. 

Mål: Bidra med 
arbetsro och trivsel på 
idrotten. Insats: Tänka 
på sitt uppträdande på 
idrotten. 

 

 

  

 

Hur fördelningen ser ut i de individuella utvecklingsplanerna utifrån Hofvendahls (2006) 
begrepp framgångsperspektiv och bristfokus  

I figur 1 som analyserar omdömen som beskriver positiva förmågor i nuläget, är alla 
formuleringar beskrivningar av elevens positiva förmågor, förutom en som avslutas med en 
brist. En lärare använder tydligt ett framgångsperspektiv då denne fokuserar på att eleven 
lyckats bra på de flesta prov och läxförhör. I figur 2 som behandlar omdömen om nuläget i 
skolarbetet så används ett framgångsperspektiv då endast positiva formuleringar förmedlar att 
elevernas nuläge fungerar bra. Figur 3 som undersöker målrelaterade omdömen i nuläget 
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innehar endast positiva formuleringar gällande att eleverna kommer att nå målen. Figur 4 
utreder omdömen som inte ingår i nuläget. Där består nästan alla formuleringar av ett bristfokus 
eftersom de beskriver vad eleverna inte kan och istället har skrivit utvecklingsmål i den delen av 
den individuella utvecklingsplanen som ska lyfta eleven och förstärka dennes självkänsla. Figur 
5 och 6 analyserar utvecklingsmål och insatser i ämnena matematik och svenska. I båda ämnena 
är de flesta utvecklingsmålen fokuserade på vad eleven ska utveckla och består då av ett 
framgångsperspektiv. Det som skulle vara ett ännu tydligare framgångsperspektiv om målen är 
uppdelade i långsiktiga och kortsiktiga mål för att hjälpa eleven i etapper mot framgången att nå 
målen saknas. Figur 7 som handlar om utvecklingsmål och insatser i arbetsmetoder består 
nästan helt av bristfokus då elevernas personliga tillvägagångssätt kritiseras i skolarbetet. Mer 
än hälften består av ett bristfokus då stora delar innehåller vad eleverna inte ska göra. 

Ordval och formuleringar som utgår ifrån Skolverkets (2008) intentioner att ha positiva 
förväntningar på eleven samt att utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor 

Utifrån informationen som givits ovan så utgår den framåtsyftande delen i den individuella 
utvecklingsplanen inte från några av Skolverkets (2008) riktlinjer i någon utsträckt omfattning. 
Det är en insats i figur 6 där läraren i svenskämnet utgår från att locka med böcker som 
intresserar eleven. En annan insats i figur 5 fångar läraren i matematikämnet upp en elev som 
önskar mer additionsuppgifter. Utvecklingsmålen överlag kan väl kallas positiva förväntningar, 
men som nämnts tidigare så saknas kortsiktiga och långsiktiga mål som har en större 
framtidsförväntan. Elevens starka sidor beskrivs i nulägesbeskrivningen men oftast i korta 
diffusa ordalag såsom duktig eller flitig. Elevens starka sidor används inte som metod för att nå 
de uppsatta målen. 

Sammanfattning av resultat utifrån 
frågeställningarna 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur ordvalen och formuleringarna kring 
elevernas kunskapsutveckling är utformade i den individuella utvecklingsplanen i en skola i 
Mellansverige, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna. Resultaten 
sammanfattas nedan utifrån de första sex frågeställningarna som anges under rubriken Metod: 
uppsatsens syfte, utformning och genomförande och är en utgångspunkt för att analysen ska 
besvara syftet. 

Ordval och formuleringar som förekommer ofta i de individuella utvecklingsplanerna 

De flesta formuleringarna gällande arbetsmetoder gäller elevens personliga tillvägagångssätt i 
skolarbetet.   

22 gånger finns ordet bra med i olika formuleringar i de individuella utvecklingsplanerna. 
Exempelvis så arbetar eleven bra, skolan eller ämnen fungerar bra, eleven läser bra, eleven 
fungerar bra med sina kamrater och vuxna på skolan, eleven har lyckats bra på de flesta prov 
och läxförhör eller har ett bra uttal i engelska. I en del formuleringar finns ett utvecklingsbehov 
såsom tillexempel att eleven ska tänka på hur man är en bra kamrat, eleven ska våga säga nej till 
det som inte känns bra eller att sociala mål stämmer mindre bra. En annan elev omskrivs att 
fungera bra kunskapsmässigt i alla ämnen samt att fungera socialt bra i klassrummet. 
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12 gånger används ordet fungerar i de individuella utvecklingsplanerna. Vid några tillfällen står 
det att nuläget fungerar bra, men inga utförligare beskrivningar vad som fungerar eller i vilka 
situationer det fungerar bra. 

Ordet inte förekommer ofta då eleverna får uppmaningar gällande saker de ska undvika. 

Ord och formuleringar som används för att beskriva elevernas kunskapsutveckling och 
positiva förmågor  

Formuleringar att målen uppnås eller är på väg att uppnås figurerar ofta i elevens 
kunskapsutveckling i nuläget. Kunskapsutvecklingen beskrivs många gånger även fungera bra.  

Elevernas förmågor återges bland annat med orden duktig, flitig, självständig, kreativ, 
intresserad och ambitiös. Mer detaljerade formuleringar är exempelvis läser bra, även böcker 
utan bilder, och har ett stort ordförråd. 

I en rad individuella utvecklingsplaner består nulägesbeskrivningarna av ett bristfokus då de 
med ordvalet inte  beskriver vad eleverna inte klarar av, och på så vis går miste om nulägets 
syfte att konkret belysa det redan avklarade samt det eleven är bra på. Exempelvis beskrivs en 
elev genom formuleringen: skriver inte skrivstil. 

Ordval och formuleringar som syftar till läroplanens och kursplanernas mål  

Inga strävansmål är direkt utskrivna i de individuella utvecklingsplanerna. Det finns mål som är 
uppsatta utifrån kursplanerna men det framförs på ett otydligt sätt.  

Ordval och formuleringar som är gjorda med ett för eleverna komplicerat språk  

I figur 4 finns exempelvis formuleringen underlåter ibland att teckna talen som kan vara svår 
att förstå för eleven. Flera formuleringar är långa och svårförståeliga för eleverna det konkreta 
språkbruket som är riktat till eleverna saknas. Vissa uppnådda mål beskrivs endast med 
läsutvecklingsschemats (Lus) och skrivutvecklingsschemats (Sus) siffror. Det är ett yrkesspråk 
som elev och vårdnadshavare inte har kunskapen till att förstå. 

Hur fördelningen ser ut i de individuella utvecklingsplanerna utifrån Hofvendahls (2006) 
begrepp framgångsperspektiv och bristfokus  

Formuleringar och perspektivskildringar på elevernas förmågor har till viss mån lyckats bra 
med att använda ett framgångsperspektiv där elevens starka sidor belysts. Det används dock, på 
ett eller annat sätt, mycket bristfokus i de individuella utvecklingsplanerna. Det finns några 
exempel på framgångsperspektiv men det behöver ökas betydligt för att det ska överensstämma 
med Skolverkets (2008) riktlinjer gällande att beskriva vad eleven i nuläget redan klarat av samt 
vad som förväntas utvecklas framöver. 

Ordval och formuleringar som utgår ifrån Skolverkets (2008) intentioner att ha positiva 
förväntningar på eleven samt att utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor 

Målformuleringarna är positiva förväntningar i sig men består sällan av både kortsiktiga och 
långsiktiga kunskapsmål för eleven. De är generellt konkreta och avgränsade mål med tydliga 
insatser som eleverna kan förstå inom ämnena matematik och svenska men elevens studieteknik 
kritiseras ofta i termer av: stressa inte och bli mer noggrann. 

Elevens förmågor och starka sidor har belysts i nuläget men inte tagits tillvara i det fortsatta 
arbetet med utvecklingsmålen.  



 

 31 

Diskussion 

Diskussionen kommer att behandla vilka tänkbara konsekvenser olika ordval och formuleringar 
kan ha på eleverna utifrån resultat, analys och litteratur i denna undersökning. Diskussionen 
kommer därför att föras i samstämmighet med syftet. Syftet handlar om att granska hur ordvalen 
och formuleringarna kring elevernas kunskapsutveckling är utformade i den individuella 
utvecklingsplanen, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna. 

Framgångsperspektiv eller bristfokus 

En sammanfattning av Skolverkets (2008) allmänna råd gällande utformningen av den 
individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen resulterar i att läraren ska ge en tydlig 
bild av framstegen för att stärka elevernas motivation och självförtroende. Fokus ska ligga hos 
elevens förmågor, intressen och starka sidor, läraren ska även uttrycka positiva förväntningar på 
eleven. Den individuella utvecklingsplanen får inte innehålla uppgifter som är 
integritetskänsliga, med det menas att värderingar av elevens personliga egenskaper är strängt 
förbjudna. Lärare måste använda ett konkret och tydligt språk i dokumentationen av elevens 
utveckling och lärande för att elev och vårdnadshavare ska förstå samt kunna vara delaktiga i 
det gemensamma upprättandet av den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008).  

Resultat och analys av de individuella utvecklingsplanerna har i denna studie visat att 
utformningen av ordvalen och formuleringarna i viss mån stämmer överens med Skolverkets 
(2008) riktlinjer då nuläget är framställt genom en konkret och positiv kunskapsredovisning. 
Här följer några exempel: deltar aktivt i olika diskussioner, läser bra, även böcker utan bilder 
och gott ordförråd både i engelska och svenska. Detta kan relateras till Hofvendahl (2006) som 
menar att eleven blir motiverad att fortsätta med prestationen om dennes goda arbete 
uppmärksammas. Formuleringen lyckats bra på de flesta prov och läxförhör består av ett tydligt 
framgångsperspektiv och är enligt Hofvendahl (2006) det angreppssätt vi ska använda när vi 
beskriver elevernas prestationer. Samma gäller formuleringen klarar av alla uppgifter på ett 
tillfredställande sätt som lyfter eleven och berömmer dennes prestation. Angelöw och Jonsson 
(2000) framför att de förväntningar som omgivningen har på individerna sannolikt uppfylls. 
Därför är positiva förväntningar på elevernas kunskap av största vikt.  

Hofvendahl (2006) menar att det vi vill framföra kan formuleras på flera olika sätt och att det är 
elevens starka sidor och positiva egenskaper som ska utgöra utgångspunkten för vidare 
utveckling. Formuleringen duktig ambitiös men har lite för bråttom ibland beskriver först 
positiva egenskaper men avslutas med att påtala en brist. Om en analys görs utifrån 
Hofvendahls (2006) synsätt så kanske slutet på detta omdöme passar bättre in under 
utvecklingsmålen, och då i en omformulering såsom exempelvis att eleven ska utveckla 
egenskapen att bli mer noggrann, lugn eller strukturerad kan vara bra alternativ. En annan 
formulering under nulägesbeskrivningen bör förflyttas till utvecklingsmålen men måste här 
belysas eftersom den skickligt skiftat fokus från elevens brister till situationen och 
förutsättningarna: /…/Xxx behöver träna på det sociala samspelet med sina kamrater: hamnar 
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ofta i situationer där det inte fungerar. Denna formulering består av Hofvendahls (2006) 
begrepp bristfokus men är ändå positiv eftersom eleven alternativt kunde ha beskrivits som 
bråkig eller oförmögen att interagera.  

Formuleringen Xxx skall tänka på att jobba med sina uppgifter aktivt. Hon/han skall visa att 
hon/han kan och inte vara ”lat”. Xxx skall heller inte bråka om läxan hemma är både 
värderande och avslutas med ett bristfokus. För att använda sig av Hofvendahls (2006) begrepp 
framgångsperspektiv hade det varit lämpligt att stanna vid första meningen Xxx skall tänka på 
att jobba med sina uppgifter aktivt då den även stämmer överens med Skolverkets (2008) 
önskan om att ha positiva förväntningar på eleven.  

Det är således flera delar i de skriftliga omdömena som stämmer överens med Hofvendahls 
(2006) studie och behöver därför göra ett perspektivskifte från begreppet bristfokus till 
perspektivet framgångsperspektiv. Exempel på formuleringar gjorda ur ett bristfokus i 
nulägesbeskrivningen är underlåter ibland att teckna talen, skulle ha lättare att läsa läxorna 
med större läsvana och sociala mål stämmer mindre bra.  

En del omdömen av eleven i nuläget är som tidigare nämnt positiva men behöver utvecklas och 
förtydligas. Exempelvis bör lösryckta ord såsom duktig, flitig och kreativ sammanställas med en 
förklaring vad eleven är duktig på, och i vissa fall vilken situation som eleven är duktig i. 
Skolverkets stödmaterial Att skriva skriftliga omdömen menar att ett skriftligt omdöme ska vara 
informativt gällande elevens kvalitativa nivåer på förmågor och färdigheter som visas i 
skolarbetet, detta för att en tydlig bild av elevens styrkor och svagheter ska framträda och ett 
fortsatt stimulerande lärande ska äga rum. Skolverket (2008) förespråkar att en mer nyanserad 
beskrivning av elevens kunskaper ska finnas i omdömet.   

Omdömen och mål 

I denna undersökning har de individuella utvecklingsplanerna använt positiva ordval kring 
elevernas förmågor, exempelvis duktig, ambitiös och flitig , alternativt värderande formuleringar 
av positiv karaktär såsom glad och snäll. Däremot har eleverna inte försetts med både 
kortsiktiga och långsiktiga kunskapsmål att sträva mot ur läroplanen och kursplanen. Endast en 
målformulering bland de 22 utvecklingsplanerna innehöll ett kortsiktigt mål och ett långsiktigt 
mål där en röd tråd uttryckte lärarens positiva förväntningar på eleven i en framåtsyftande anda: 

Mål: Kortsiktigt – mer nyfikenhet till skriftspråket. Långsiktigt – flyt i läsningen. Insats: 

Kunskapsmässigt – Vad gäller Xxx kunskapsutveckling ser läraren det som sin uppgift att 

stimulera Xxx i syfte att uppmuntra viljan att fortsätta utvecklas. Skapa utmaningar som är i 

lagom svårighetsgrad. Locka med böcker som kan tänkas intressera. 

Som resultatet visar så är de individuella utvecklingsplanerna i denna studie uppbyggda med 
endast ett mål och saknar nivå två i form av långsiktigt formulerade mål som ger upphov till 
höga förväntningar.  Trots att utvecklingsplanerna generellt inte är uppbyggda med kort och 
långsiktiga mål kan de målformuleringar som står ändå vara målrelaterade. Utifrån analysen kan 
det tydas att formuleringarna gällande mål och insats i svenskämnet till stor del följer 
Skolverkets (2008) riktlinjer, detta eftersom det mestadels finns påtagliga och definierade mål 
samt tydliga insatser som eleverna kan förstå. Exempelvis utgår formuleringen jobba med 
handstil och tänka på att skriva läsligt utgår ifrån Skolverkets (2000) kursplan i svenska då ett 
mål att uppnå innebär att eleven beträffande skrivning ska kunna skriva läsligt för hand. 
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Däremot är målformuleringen ”att skriva skrivstil” inte intressant för elevens fortsatta 
utveckling eftersom det målet inte finns med i Skolverkets (2000) kursplan i svenska. Detta 
stöttas av Hofvendahl (2006) då det som tas upp i utvecklingssamtalet enligt honom ska vara av 
vikt för eleven och tillskrivas betydelse. 

De flesta av utvecklingsmålen i matematik följer Skolverkets (2008) råd då insatserna är 
detaljerade och åskådliga som beskriver vad eleverna ska arbeta med för att uppnå målet. En 
sådan formulering är exempelvis: ”Mål: Bli mer säker inom talområdet10-20, ental och tiotal 
samt dess betydelse. Insats: Erbjuda Xxx konkret material i matematiken.” 

Formuleringarna: ”Xxx vill träna mer på att räkna addition och mycket duktig i matematik. 
Han/hon vill och behöver få arbeta vidare” kan tolkas tillgodose elevernas vilja och bemöter på 
så vis Skolverkets (2008) instruktion att utgå från elevens intresse. Utifrån ett annat perspektiv 
kan dessa formuleringar tolkas vara värderande om inte eleven uttryckligen önskat arbeta 
gentemot det formulerade målen. En omformulering från han/hon vill till en positiv förmåga 
såsom exempelvis: ambitiös, aktiv, driftig eller intresserad kanske skulle passa in och kan på så 
vis ta bort den värderande karaktären. Detta kan relateras till Skolverkets stödmaterial Att skriva 
skriftliga omdömen som menar att man inte bör skildra vad eleven tycker eftersom detta är en 
subjektiv och värderande bedömning. De positiva omdömena är alltid glad, livlig kille/tjej med 
glimten i ögat, lugn och snäll skiljer sig också från Skolverkets rekommendationer då de är av 
värderande karaktär.   

Omdömena i nuläget gällande elevernas skolarbete, arbetsmetoder och förhållningssätt är 
otydliga och fåordiga. Exempelvis: fungerar bra, arbetar bra och gör det han ska. Skolverket 
(2008) uttrycker att tydlig information gällande elevens kunskaper i relation till de nationella 
målen ska ges för att stimulera fortsatt lärande. Läroplanens (2006) begrepp mål att sträva mot 
är alltid ett aktuellt verktyg för läraren att använda i upprättandet av de skriftliga omdömena. 
Några utplockade mål att sträva mot ur läroplanen (2006) som kan relateras till omdömen av 
elevens skolarbete är att eleven:  

utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin 

egen förmåga, känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, /…/ lär sig 

lyssna, diskutera, argumentera/…/(Lpo 94, 2006, s.6).  

Fraserna att målen uppnås används ofta, men vilka mål som åsyftas beskrivs inte. Detta behöver 
förtydligas utifrån Skolverkets (2008) riktlinjer så att eleven och föräldrarna vet vilka 
kursplanemål och strävansmål läraren syftar på. I Skolverkets stödmaterial Att skriva skriftliga 
omdömen står det att det skriftliga omdömet ska vara så informativt som möjligt och en 
beskrivande bedömning av var eleven befinner sig i relation till målen ska redovisas. Eftersom 
många formuleringar endast informerar att eleverna nått målen utan en närmare förklaring av 
vilka mål kan det även tolkas som att ett slags ickegemensamt språk används då eleven och 
föräldrarna inte får ta del av lärarens kunskap om vilka mål det gäller. 

Frågan är om insatserna som beskrivs i resultatdelen i denna studie alltid styrker elevens 
självuppfattning och främjar barnens kunskapsutveckling samt ger dem nya strategier för att 
uppnå målen, eller om insatserna fortfarande fokuserar allt för mycket på individen själv. Ett 
exempel hämtat ur analysen av utvecklingsmål och insatser i ämnet svenska visar tydlig att det 
sistnämnda fortfarande förekommer: ”Mål: Bidra med arbetsro och trivsel på idrotten. Insats: 
Tänka på sitt uppträdande på idrotten.” Eleven står ensam som ansvarig för förändringen utan 
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att konkreta strategier har givits. Som Lindström (2008) tidigare nämnt så måste eleven få 
tillgång till de rätta verktygen, i form av konkreta metoder för att målen ska uppnås. 

De omdömen som inte ingår i nuläget är formulerade som utvecklingsmål och bör därför enligt 
Skolverket (2008) ligga under den framåtsyftande delen i den individuella utvecklingsplanen 
vilket det för tillfället inte gör. Hofvendahls (2006) begrepp bristfokus kan appliceras på alla  
dessa omdömen eftersom fokus ligger på det som inte uppnås. Undantaget är omdömena som 
redovisar hur eleven presterar enligt läsutvecklingsschemat (LUS) och skrivutvecklingsschemat 
(SUS) men de behöver istället omformuleras på grund av ett ickegemensamt yrkesspråk som 
eleven och föräldrarna kan få svårigheter att förstå. Det är bra att elevernas uppnådda mål enligt 
läsutvecklingsschemat och skrivutvecklingsschemat redovisas, men kunskapsmålens innebörd 
behöver skrivas ut detaljerat för att elev och vårdnadshavare ska förstå vad det betyder. Detta 
överensstämmer med Roth och Månssons (2006) studie där de upptäckte att ett vetenskapligt 
yrkesspråk användes genom att språkbruket inte bemötte elever och vårdnadshavare.  

Språkbrukets påverkan på identiteten 

Andreasson (2007) anser att individuella utvecklingsplaner innebär en makthandling eftersom 
elevens identitetsutveckling kan påverkas när denne skrivs fram i texten. Insatsen: ”om Xxx inte 
gör det hon/han skall på lektionerna så kommer Xxx att fortsättningsvis sätta upp kortsiktiga 
mål för varje lektion. Om Xxx även då inte gör sina uppgifter så skall hon/han ta hem dem som 
läxa” är ett exempel där lärarens uttryck kan tolkas demonstrera makt. Här kan även dras 
paralleller till studien gjord av Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) då problemen förläggs 
hos barnen då de blir ansvariga för de inlärningssvårigheter som uppstår, istället för att 
pedagogen tar sitt ansvar och förändrar arbetsmetoderna. Om denna insats tar tillvara på sin idé 
att använda både kortsiktiga och långsiktiga mål så överensstämmer det bättre med Skolverkets 
(2008) riktlinjer och underlättar samtidigt för eleven att lyckas med sitt arbete. 

En medvetenhet kring vilka uttryck som ska väljas samt vilken effekt de kan ha är betydelsefullt 
i upprättandet av individuella utvecklingsplaner. Inte är ett ord som används flitigt då det dyker 
upp 16 gånger i de individuella utvecklingsplanerna. En omformulering är att föredra när det 
ordet förekommer, fokus bör istället skifta över till vad eleverna ska göra. Till exempel kan 
spring inte omformuleras till gå lugnt för att barnen lättare ska kunna ta till sig uppmaningen. 
Denna omformulering innebär ett perspektivbyte mellan Hofvendahls begrepp bristfokus till 
framgångsperspektiv. Omformuleringen ger även mer positiva förväntningar på eleven och 
samstämmer då i högre grad med Skolverkets (2008) rekommendationer att insatser samt eleven 
själv ska beskrivas på ett sådant sätt att dennes självuppfattning stärks.  

Enligt Asp-Onsjö (2006), Elfström (2005) och Andreasson (2007) är ordval och formuleringar 
av stor vikt eftersom de definierar elevens skolidentitet. Definitionen av problemet ska också 
utmynna i de pedagogiska strategierna för att främja elevens kunskapsutveckling. Att 
problemformuleringen skapar en sorts identitet för eleven märktes tydligt under analysen av de 
individuella utvecklingsplanerna eftersom tolkningen endast utgår från en färdig text och på så 
vis skapar elevens person utifrån formuleringen. Har man ingen annan information kring eleven 
så blir eleven den identitet som dokumentet redovisar. Texten skapar alltså konsekvenser i form 
av konstruerande av elevens identitet. Angelöw och Jonsson (2000) menar också att lärarens och 
omgivningens förväntningar konstruerar elevens personlighet, beteende och syn på dennes egen 
självbild i ett försök att bekräfta andras förhoppningar. 
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Ett annat perspektiv av stor vikt som Ödman (2007) lyfter fram är att läsaren tillsammans med 
formuleringarna är medskapare av identitetsbyggandet. Detta eftersom att den som tar del av 
skriften tolkar utifrån dennes förförståelse och på så vis skapar en egen uppfattning av 
individens identitet. Hermeneutikens ståndpunkter att allt kan förstås på olika sätt och att en 
person inte kan vara objektiv (Ödman 2007) är enligt mig en viktig insikt att bära med sig när 
man läser individuella utvecklingsplaner. 

Nuläget måste utgå från elevens starka sidor och bra förmågor för att göra individen rättvisa, 
annars skapas hela identiteten kring problem och svårigheter. Syftet med den individuella 
utvecklingsplanen måste kontinuerligt diskuteras och begrundas så att barnens intressen tas 
tillvara. Vallberg Roth stöttar denna uppfattning och berättar i en intervju att individuella 
utvecklingsplaner behöver reflekteras över med hjälp av funderingarna vilket syfte den fyller 
och vad skriftlig dokumentation kan resultera i. Vallberg Roth menar att barnen blir offentliga 
objekt i den individuella utvecklingsplanen i och med att vem som helst kan ta del av offentliga 
uppgifter i allmänna handlingar (Nilsson, 2008). Detta är relevant eftersom det i de individuella 
utvecklingsplanerna analyserades fram en del bedömningar som inte följer Skolverkets (2008) 
riktlinjer och då ger eleverna en ofördelaktig vinkling av deras kunskapsutveckling samt 
identitet. Exempelvis så kan denna formuleringen: ”Hon/han skall visa att hon/han kan och inte 
vara 'lat'. Xxx skall heller inte bråka om läxan hemma” under analysen av utvecklingsmål och 
insatser i arbetsmetoder ge uppfattningen av att eleven i nuläget är lat och bråkig. En annan 
formulering kan framställa eleven som stressad då det i målformuleringen står Stressa inte med 
uppgifterna/…/. 

Eftersom elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättandet av den individuella 
utvecklingsplanen (Skolverket, 2008) så innehar de tillsammans med läraren makten att genom 
texten konstruera elevens identitet. I denna undersökning syns inga spår av elev eller 
vårdnadshavares direkta medverkan. Val av fokus att belysa och språkbruk gällande elevens 
kunskapsutveckling tolkas därför vara enbart lärarens verk. Andreasson (2007) menar att när 
fokus riktas enbart från ett håll finns det en risk att utelämna andra möjliga förklaringar och 
formuleringar kring elevens utvecklingsbehov. 

Utformning av individuella utvecklingsplaner 

De individuella utvecklingsplanerna som granskats har varit utformade genom en generell mall 
som ska upprättas utifrån rubrikerna nuläge, utvecklingsmål, insats och ansvar. Upplägget är 
fungerande och tydligt i sig men elevens möjlighet att främjas utifrån intresse, förväntningar 
och distinkta strävansmål finns inte. Kanske den borde utformas annorlunda för att skänka 
eleverna större nytta. Om den exempelvis utformades så att eleven och föräldrarna hade en egen 
rubrik där deras tankar kring elevens kunskapsutveckling togs tillvara, skulle det samstämma 
med skolverkets (2008) riktlinjer att elev och föräldrar ska vara delaktiga i upprättandet av den 
individuella utvecklingsplanen. Bör inte utformningen samt språkbruket vara barnanpassat för 
att tillmötesgå syftet att vara ett verktyg som eleven ska ha till hjälp för dennes 
kunskapsutveckling? Jag har utarbetat ett förslag till en individuell utvecklingsplan som kan 
tjäna till diskussionsmaterial kring hur en väl utformad individuell utvecklingsplan kan se ut. 
Den ligger bifogad som bilaga 5. 

Språkriktighet rör normer i ett kommunikativt hänseende. Det språkliga normsystemet handlar 
om det offentliga skriftspråket i bland annat offentliga utredningar. Eftersom de individuella 
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utvecklingsplanerna är allmänna handlingar så bör en diskussion kring det språkliga 
normsystemet som ska utforma elevernas individuella utvecklingsplaner bedrivas (Svenska 
språknämnden 2005). Detta stöttas av Skolverket (2008) som menar att skolans lärare ska 
utveckla ett gemensamt förhållningssätt och konkret tydliggörande språk för att kunna använda 
sig av det i dokumentationen. Kanske behöver lärarutbildningen ge studenter övning och 
verktyg för att både hantera ett professionellt yrkesspråk kollegor emellan och ett sakligt språk 
för att bemöta elev och vårdnadshavare? 

Vallberg Roth och Månsson (2006) menar i sin studie att de individuella utvecklingsplanerna 
inte var individuellt utformade med fokus på språket och mångkultur då nästan inga planer var 
översatta till barnets modersmål. I denna undersökning är resultaten liknande eftersom inga 
individuella utvecklingsplaner var skrivna på modersmålet. Bristande kontakt eller avsaknaden 
av gemensamma möten med modersmålsläraren kan säkert vara en bidragande negativ faktor 
gällande elevens chans till utveckling. Kanske modersmålsläraren bör delta i 
utvecklingssamtalen eller inkluderas mer i elevernas framåtsyftande planering för att en så 
framgångsrik kunskapsutveckling så möjligt ska äga rum? 

Något som kan påverka elevernas utveckling negativt kan ses i studien gjord av Hjalmarsson 
(2008) där det i hennes intervjuer med yrkesverksamma lärare har framkommit att individuella 
utvecklingsplaner som syftar till elevens nytta ibland uppfattas som störande av den dagliga 
verksamheten. Dokumentationen av de skriftliga omdömena anses av en del till och med vara 
betungande och rent av onödiga. Oavsett vad lärarnas personliga åsikter är så är den individuella 
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen reglerad av Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § 
(SFS 1994:1194) och är ett uppdrag som alla lärare i grundskolan, den obligatoriska särskolan, 
specialskolan och sameskolan måste genomföra (Skolverket, 2008, s. 8).  

I Elfströms (2005) studie menar en intervjuad att när texten står där är den där permanent. Ja 
förvisso är det sant, men utifrån Skolverkets (2008) tankar är den individuella utvecklingsplanen 
ett dokument som ständigt ska användas, omformuleras och utvecklas i takt med elevens 
måluppfyllelse. Så ur det perspektivet så är inget ”skrivet i sten”. Även om den individuella 
utvecklingsplanen kan omformuleras så kommer texten enligt Andreasson (2007) att arkiveras 
och måste skrivas utifrån etiska överväganden. Skolverket (2008) framför att det är oerhört 
viktigt att den individuella utvecklingsplanen utformas och formuleras med ett representativt 
uttryck eftersom det är allmänna offentliga handlingar som ska stå för en slags kvalitetssäkring 
av skolans verksamhet. 

Konklusion 

Syftet med denna undersökning har varit att granska hur ordvalen och formuleringarna kring 
elevernas kunskapsutveckling är utformade i den individuella utvecklingsplanen i en skola i 
Mellansverige, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna. 

Resultatet av denna studie visar att ordval och formuleringar är av stort värde för elevernas 
självbild. Förväntningar, ordval och formuleringar som har en negativ utgångspunkt kan göra att 
eleverna får svårare att uppnå målen. Positiva omdömen gällande elevernas förmågor och en 
fokusering på elevens starka sidor är betydelsefullt eftersom eleven då får tillgång till en positiv 
och trygg skolidentitet.  
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De individuella utvecklingsplanerna är skrivna på olika sätt. Strukturens uppbyggnad av 
dokumentet består av en färdig mall, indelat med rubrikerna nuläge, utvecklingsmål, insats och 
ansvar. Nulägesbeskrivningarna innehöll många positiva förmågor men även en del av 
värderande karaktär. Vissa innehöll felplacerat utvecklingsmål och några beskrev genom ett 
bristfokus vad eleven inte klarade av. Utvecklingsmålen bestod i ämnena främst av konkreta 
avgränsade mål. Målen hade emellertid inga tydliga strävansmål utskrivna. Insatserna svarade 
gentemot de formulerade utvecklingsmålen i ämnena med konkreta angivelser hur eleven skulle 
nå målet, ofta lyftes fram att eleverna skulle arbeta med individuella och konkreta uppgifter som 
läraren skulle förse eleverna med. Andra utvecklingsmål bestod ofta av fokusering på elevens 
arbetsmetoder, men de tillhörande insatserna gav inga tydliga strategier för hur eleven skulle 
genomföra lärarens önskan om förändring.  

Det fanns en del individuella utvecklingsplaner som använde sig av ett framgångsperspektiv 
men mycket bristfokus upptäcktes överlag. Förväntningar på eleverna gavs genom de 
formulerade utvecklingsmålen men inga (förutom ett) kortsiktiga och långsiktiga mål fanns 
utformade som en hjälp och tydlig plan på hur förväntningarna i etapper skulle uppnås. 
Elevernas intressen användes inte som utgångspunkt i den färdigutformade mallen och endast 
två formuleringar uttryckte vad eleverna ville arbeta vidare med.  

Många tänkbara konsekvenser kan komma utifrån de ordval och formuleringar som figurerar i 
de individuella utvecklingsplanerna eftersom det är många faktorer som spelar in. Några 
faktorer som påverkar textens inverkan är: elevens egen förståelse av texten, föräldrarnas 
förståelse av texten, hur mycket den individuella utvecklingsplanen används i undervisningen, 
elevens redan etablerade självkänsla, elevens vilja att bemöta kraven och lärarens utveckling 
under det muntliga utvecklingssamtalet.  

Om man endast ser till texten så kan utläsas att utformningen av ordvalen och formuleringarna i 
undersökningens individuella utvecklingsplaner inte var helt i enlighet med Skolverkets (2008) 
riktlinjer, som bland annat innebar att utgå tydligt från målen att sträva mot, elevernas intressen 
och starka sidor. De tänkbara konsekvenserna för eleverna tolkas därför inte vara det mest 
ultimata för den bästa möjliga kunskapsutvecklingen. 

En relevant fråga kan vara om det är möjligt att analyserande gå in på detaljnivå och fokusera på 
ordval och formuleringar? I praktiken är det troligtvis tidsmässigt ogenomförbart och skrivandet 
av de individuella utvecklingsplanerna får istället inrikta sig på förhållningssättet som ska bestå 
av ett positivt, förväntansfullt och framgångsinriktat perspektiv. Samtidigt visar undersökningen 
och även i enlighet med ovanstående författarna Andreasson (2007) och Elfström (2005) att 
ordval och formuleringarnas utformning är av stor vikt eftersom det är dem som definierar 
elevens skolidentitet och utmynnar i de pedagogiska strategier som ska stimulera eleven vidare i 
dennes kunskapsutveckling.  

Om den individuella utvecklingsplanens syfte ska kunna uppfyllas måste den bli en del av den 
dagliga undervisningen. Eleven måste även få strategier i hur denne ska göra utvecklingsplanen 
till sin egen och på så vis kunna nyttja verktygets framgångspotential. Att införliva den 
individuella utvecklingsplanen i elevens lärandeprocess är ett tungt, komplicerat, långsiktigt 
men viktigt arbete. Lärare bör få utbildning i utformningens bästa utgångspunkter, hur målen 
bäst konkretiseras samt att tid också bör avsättas för att ett gediget språkbruk ska kunna 
implementeras i de individuella utvecklingsplanerna. 
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Vidare forskning  

För att individuella utvecklingsplaner ska fungera som ett stöd och stimulera eleverna framåt så 
behövs diskussioner kring hur man ska gå tillväga när detta verktyg används. Skolverket har 
tagit fram ett stödmaterial som kallas Diskutera IUP med skriftliga omdömen! Där är 
diskussionsfrågorna tänkta som en hjälp i arbetet kring utformningen av skolans egna 
individuella utvecklingsplaner. Därför behövs forskning som svarar på frågorna: 
 
• Hur kan lärare samarbeta kring individuella utvecklingsplaner? 
• Hur kan konkreta och lättförståeliga målformuleringar utifrån strävansmålen skrivas? 
• Hur används den individuella utvecklingsplanen konkret och regelbundet i vardagen? 
• Är det möjligt att skriva och följa upp ungefär 30 elevers individuella mål och insatser i alla 

ämnen?  
 
Om jag hade möjlighet att forska mer skulle jag intervjua de berörda eleverna för att få deras 
syn på de individuella utvecklingsplanerna. Detta pedagogiska verktyg finns till för eleverna 
och bör därför få deras tankar belysta. 
 
Eftersom Skolverkets (2008) allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 
omdömen är relativt ny, vore det intressant att göra en liknande studie om exempelvis fem år. 
Den skulle även kunna undersöka i vilken utsträckning den individuella utvecklingsplanen då är 
införlivad i undervisningen. 

Slutord 

Denna undersökning har varit en svår men intressant uppgift.  Undersökningen har visat att 
lärarna har ett komplicerat och utmanande uppdrag i och med att utformningen av de 
individuella utvecklingsplanerna är en hel vetenskap. Jag önskar att skolväsendet satsar mer på 
fortbildning för redan yrkesverksamma lärare samt utbildning för lärarstudenter gällande hur de 
individuella utvecklingsplanerna ska användas och utformas. 

Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen kan enligt mig klassas som ett 
specialpedagogiskt verktyg. Detta eftersom de skriftliga omdömena är till för eleven, och 
individuellt ska anpassa målen och metoderna efter elevens nulägesnivå och bästa 
utvecklingsmöjligheter. Undervisningen ska formas kring eleven, eleven ska inte passas in i en 
form. Denna specialpedagogik är ett behov alla elever har för att kunskapsutvecklingen ska 
underlättas och stimuleras. Språk- och språkutveckling handlar om hur språkhanteringen byggs 
upp i de skriftliga omdömena så att elev och föräldrar utifrån denna text kan vara med och 
upprätta den individuella utvecklingsplanen. Språket, i denna mening texten, kan också ses som 
ett specialpedagogiskt verktyg om det används på rätt sätt, eftersom hur eleven skrivs fram i 
texten är förutsättningen för elevens kunskapsutveckling. Människan socialiseras in i språket, 
och kommunikationen förser människan med möjligheten att socialisera, därför är tilltalet både 
muntligt och skriftligt av stor betydelse. 

Vikten av att vara medveten om att allt vi vuxna gör påverkar barnen på något sätt. Vi vuxna, 
och i skolans värld vi lärare, måste göra eftertänksamma val som resulterar i att det blir det bästa 
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för barnen. Barnen ska vara i fokus, inte deras brister. Denna dikt tycker jag sammanfattar 
arbetet med individuella utvecklingsplaner: 
 
        Ett barn 

Ett barn som kritiseras, 

lär sig fördöma. 

Ett barn som får stryk, 

lär sig slåss. 

Ett barn som hånas, 

lär sig blyghet. 

Ett barn som utsätts för ironi, 

får dåligt samvete. 

Ett barn som får uppmuntran, 

lär sig förtroende. 

Ett barn som möts med tolerans, 

lär sig tålamod. 

  

 

Ett barn som får beröm, 

lär sig uppskatta. 

Ett barn som får uppleva rent spel, 

lär sig rättvisa. 

Ett barn som får känna vänskap. 

lär sig vänlighet. 

Ett barn som får uppleva trygghet, 

lär sig tilltro. 

Ett barn som är omtyckt och älskat, 

lär sig känna kärlek i världen. 

(Dorothy Law Holte) 

 
Det positiva och omsorgsfulla bemötandet gentemot barn som dikten beskriver anser jag kan 
relateras till skolväsendets syfte som läroplanen uttrycker (Skolverket, 2006) att alla är lika 
mycket värda, stora som små. Därför anser jag att en bra förhållningsregel är att behandla andra 
som man själv vill bli behandlad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Figur som illustrerar konsekvenserna 
av bedömning 

 
 
Figuren illustrerar: Konsekvenserna av bedömning.  
Författaren av denna uppsats har gjort vissa förändringar.  
(Pettersson, 2008, s. 40). 
 
 

 

Bedöma 

Utveckla 
Analysera 

Döma 
Fördöma 

Jag kan, vill, vågar 

Jag kan inte, vill inte, vågar inte 
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Bilaga 2: Insamlat material, 22 individuella 
utvecklingsplaner. 

Xxx är kod för ett namn. Det som är skrivet i parantes är en förklaring. xx är kod för den LUS-
punkt eller Sus-punkt som avses vara uppnådd. LUS betyder läsutvecklingsschema och SUS 
betyder skrivutvecklingsschema. 

IUP 1 

Nuläge: Xxx skulle ha lättare att läsa läxorna med större läsvana.  

Utvecklingsmål: Att Xxx skulle få lättare att läsa läxor. 

Insats: Xxx lånar böcker på biblioteket. 

Ansvar: Xxx (eleven) 

IUP 2 

Nuläge: Xxx uppnår målen för sitt skolår. Läser bra och väljer ofta att läsa om hon/han får en 
stund över. Stressa inte med uppgifterna, ge dig själv tid till att arbeta igenom saker innan du 
anser dig färdig. Det är viktigt att du rättar uppgifter där svaren är felaktiga, så att du ger dig 
själv möjligheten att fundera över vad som inte var korrekt.   

Utvecklingsmål: Stressa inte med uppgifterna, ge dig själv tid till att arbeta igenom saker innan 
du anser dig färdig. Bli säkrare på 10-tals övergångar. Inte blanda stora och små bokstäver i 
meningar.  

Insats: Påminna Xxx om arbetstempot. Stödja Xxx i sin skriftliga utveckling. Mer individuella 
uppgifter i matematik och svenska. 

Ansvar: Fungerar bra mellan hem och skola. 

IUP 3 

Nuläge: Xxx underlåter ibland att teckna talen. 

Utvecklingsmål: Att Xxx bevisar hur hon/han tänker genom att teckna talet. 

Insats: Xxx frågar, så att hon/han vet hur hon/han ska göra och sedan göra likadant själv. 

Ansvar: Xxx (elev) Xxx (lärare). 

IUP 4 

Nuläge: Xxx visar stort intresse för skolarbete, hon/han klarar av alla uppgifter på ett 
tillfredställande sätt. Xxx fungerar bra med sina kamrater och vuxna på skolan. 

Utvecklingsmål: Fortsätta att träna på läsning. Xxx vill också träna mer på att räkna addition. 

Insats: Låta Xxx läsa för läraren regelbundet. Ge Xxx lite mer additionsuppgifter varje vecka. 
Xxx fortsätter att läsa med föräldrar hemma. 

Ansvar: Lärare och föräldrar. 

IUP 5 

Nuläge: Eleven utvecklas i förhållande till målen i olika ämnen. 
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Utvecklingsmål: Arbeta mer i matematiken med multiplikation och bråk. Fördjupa sig mer. 
Träna på att skriva texter och berättelser. 

Insats: Tidvis arbeta vid egen plats under matematiklektionerna. Tät kontroll av 
multiplikationsräkning. 

Ansvar: Xxx tar ansvar för att sätta sig själv och arbeta koncentrerat. 

IUP 6 

Nuläge: Xxx är mycket duktig i matematik. Hon/han vill och behöver få arbeta vidare.  

Utvecklingsmål: Att jobba vidare med matematiken. 

Insats: Xxx (läraren) tillhandahåller läromedel. Föräldrar hjälper till hemma.  

Ansvar: Xxx (lärare), föräldrar och Xxx (elev). 

IUP 7 

Nuläge: Xxx skriver inte skrivstil. 

Utvecklingsmål: Att skriva skrivstil. 

Insats: Xxx får en bok av Xxx (läraren). Denna kan hon/han jobba med i skolan eller hemma. 

Ansvar: Xxx (elev) och Xxx (lärare). Föräldrar. 

IUP 8 

Nuläge: I nuläget kommer Xxx att nå målen för sitt skolår med god marginal. 

Utvecklingsmål: Xxx skall tänka på att jobba med sina uppgifter aktivt. Hon/han skall visa att 
hon/han kan och inte vara ”lat”. Xxx skall heller inte bråka om läxan hemma. 

Insats: Om Xxx inte gör det hon/han skall på lektionerna så kommer Xxx (läraren) att 
fortsättningsvis sätta upp kortsiktiga mål för varje lektion. Om Xxx även då inte gör sina 
uppgifter så skall hon/han ta hem dem som läxa. Xxx (lärare) håller kontakt med föräldrar så att 
läxorna fungerar. 

Ansvar: Xxx (lärare), Xxx (elev) och föräldrar. 

IUP 9 

Nuläge: Xxx fungerar bra i skolan. Xxx uppnår målen. Xxx läser bra, även böcker utan bilder. 

Utvecklingsmål: Xxx börjar skriva små berättelser som hon/han sedan läser upp för lärare och 
några klasskamrater. 

Insats: Xxx får möjligheten att sitta i lugn och ro och skriva i en speciell skrivbok. Xxx ges 
också möjlighet att använda datorn att skriva på. 

Ansvar: Xxx (lärare) 

IUP 10 

Nuläge: Når målen LUS-punkt xx. Arbetar målmedvetet och bra på lektionerna, sköter sitt 
skolarbete väl.     

Utvecklingsmål: Arbeta med problemlösningstal i matematik, Xxx har ibland svårt att tolka 
text. Utveckla läsningen/läsförståelsen.  
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Insats: Arbetar extra med matematiken, tränar tolkning av text och begrepp. Läsa varje dag. 
Även hemma.  

Ansvar: Lärare och föräldrar. 

IUP 11 

Nuläge: Xxx är duktig och har goda grundkunskaper i alla ämnen. Hon/han har också lätt för att 
lära in nya fakta. Arbetar bra och gör det hon/han ska. Har lyckats bra på de flesta prov och 
läxförhör vi haft. Har ett stort ordförråd och ett bra uttal i engelska. Hon/han kommer att nå 
målen för sitt skolår i alla ämnen.  

Utvecklingsmål: Utveckla säkerheten i matematik när det gäller lästal och val av räknemetod. 
Utveckla säkerheten i svenska när det gäller arbetsbeskrivningar och instruktioner. Utvecklas 
mot högre mål i engelska. 

Insats: Arbeta med olika uppgifter och dataprogram som gör att hon/han utvecklas mot sina 
egna mål. Läsa en kapitelbok och skriva egna texter på engelska. 

Ansvar: Xxx (elev) och skolan. 

IUP 12 

Nuläge: Lus xx Sus xx. Självständig, intresserad av skolarbete, duktig.  

Utvecklingsmål: Uppnå målen för sitt skolår + NP (Nationella prov) 

Insats: engelskt hemarbete. Träna på sexans tabell. Arbeta fritt och självständigt ibland annat 
egen matematikbok. 

Ansvar: Hemmet och skola. 

IUP 13 

Nuläge: Når målen så när som på simning inom idrotten. LUS xx.  

Utvecklingsmål: Träna på simningen. I övrigt jobba på som förut.  

Insats: Skolan och hemmet. Träna simning på fritiden. 

Ansvar: God ansvarsfördelning mellan skolan och hemmet. 

IUP 14 

Nuläge: I nuläge har Xxx nått målen för sitt skolår med god marginal.   

Utvecklingsmål: Xxx skall fortsätta att jobba med handstil och tänka på att skriva läsligt. Xxx 
skall också bli bättre på att göra sina läxor och inte lämna dem till sista stund. Xxx skall också 
läsa sin läsläxa minst 3 gånger för att hålla sin läsning igång. 

Insats: Xxx skriver berättelser i skolan och har skrivläxa varje vecka. När det gäller läxorna så 
skall Xxx själv ta initiativ att göra dem men också få stöd av föräldrar. 

Ansvar: Xxx (lärare, Xxx (elev) och föräldrar. 

IUP 15 

Nuläge: I nuläge fungerar det bra. Xxx är en livlig tjej/kille med glimten i ögat.  
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Utvecklingsmål: Bli mer noggrann med dina arbetsuppgifter. Bidra med arbetsro i 
klassrummet. Bli mer säker inom talområdet10-20, ental och tiotal samt dess betydelse. Tänka 
på hur man är en bra kamrat. 

Insats: Erbjuda Xxx konkret material i matematiken. Uppmuntra och vägleda Xxx tillbaka till 
sin uppgift. 

Ansvar: Skolan, hemmet och Xxx (eleven) ansvarar. 

IUP 16 

Nuläge: I nuläge fungerar det bra. Hon/han kommer att nå målen för sitt skolår. Xxx är en lugn 
och snäll tjej/kille.  

Utvecklingsmål: Bli mer noggrann i din skrivning och tänka på bokstävernas utformning. Bli 
mer noggrann när du gör dina läxor.  

Insats: Extra skrivuppgifter. 

Ansvar: Skolan, hemmet och Xxx (eleven) ansvarar. 

IUP 17 

Nuläge: xxx uppnår målen för sitt skolår. Duktig ambitiös men har lite för bråttom ibland. 
Duktig i matematik tycker om när det är lite svårare för då får man tänka. Läser bra. Deltar 
aktivt i olika diskussioner, ställer frågor på saker du inte förstår eller vill veta mer om.   

Utvecklingsmål: Stressa inte med uppgifterna, ge dig själv tid till att arbeta igenom saker innan 
du anser dig färdig. Befästa klockans halvtimmar.  

Insats: I skolan påminner läraren Xxx (eleven) vid behov att ta det lugnt. Vid behov 
matematikuppgifter på högre nivå.  

Ansvar: Fungerar bra mellan hem och skola. 

IUP 18 

Nuläge: Eleven utvecklas i förhållande till målen i olika ämnen.   

Utvecklingsmål: Det är viktigt att du rättar uppgifter där svaren är felaktiga, så att du ger dig 
själv möjligheten att fundera över vad som inte var korrekt. Fråga läraren och be om hjälp om 
du tycker något är svårt på lektionen. 

Insats: Tidvis arbeta vid egen plats under svensklektionerna. Tät kontroll av matematikräkning. 

Ansvar: Skolan och hem hjälps åt. 

IUP 19 

Nuläge: Lus xx Sus xx. Duktig, flitig, arbetar bra i klassrum. Sociala mål stämmer mindre bra. 

Utvecklingsmål: Uppnå målen för sitt skolår + NP (nationella proven).  

Insats: Engelskt hemarbete. Redovisa i SO. Socialt: lyssna på instruktioner. Prata lugnt och 
svara trevligt.   

Ansvar: Hemmet ska prata om skoldagen. Skolan ska fortsätta korrigera och hjälpa till 
acceptabelt skolbeteende. 
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IUP 20 

Nuläge: I nuläget fungerar skolan bra för Xxx då hon/han når målen i alla ämnen och visar på 
kontinuerlig utveckling. Socialt - Xxx behöver träna på det sociala samspelet med sina 
kamrater: hamnar ofta i situationer där det inte fungerar.  

Utvecklingsmål: Kortsiktigt – mer nyfikenhet till skriftspråket. Långsiktigt – bättre 
kamratrelationer och flyt i läsningen. 

Insats: Kunskapsmässigt – Vad gäller Xxx kunskapsutveckling ser läraren det som sin uppgift 
att stimulera Xxx i syfte att uppmuntra viljan att fortsätta utvecklas. Skapa utmaningar som är i 
lagom svårighetsgrad. Locka med böcker som kan tänkas intressera. Jag fortsätter att skapa 
möjligheter för att Xxx att utvecklas socialt. Detta med en övervakande vuxen som kan stötta 
vid behov. Gruppkonstellationer kommer att bildas, i dessa kommer Xxx och de andra få 
möjlighet att reflektera över vad vänskap är och hur vi talar till/samt bemöter varandra som 
kamrater. 

Ansvar: Xxx (läraren) ser till att denna IUP efterföljs. 

IUP 21 

Nuläge: Skolan fungerar bra för Xxx eftersom hon/han når målen i de olika ämnena. Xxx är 
alltid glad och är positivt inställd till att vilja lära sig nya saker. Även att få leka med sina 
kamrater. Xxx behöver träna mer på att känna tro och tillit till sin egen förmåga och våga visa 
sina kunskaper inför sina kamrater och sin lärare. Då tror jag att han kommer att utvecklas ännu 
mer, både när det gäller tillit till sig själv och kunskapsmässigt. 

Utvecklingsmål: Kortsiktigt/långsiktigt: Visa sina kunskaper i de olika ämnena inför andra på 
ett öppet sätt. Träna på att utveckla och stärka jag kan-förmåga, inte känna hinder. Våga säga 
nej till det som inte känns bra.  

Insats: Skolan Xxx kommer att vid olika tillfällen få vara i mindre grupp för att känna trygghet 
och efter sina behov. Xxx (läraren) kommer att stötta och stärka henne/honom i hennes/hans 
utveckling. Träna mer på läsning, få erbjudas böcker efter hennes/hans behov och fler 
läsningstillfällen. Olika skrivuppgifter som även är kopplat till läsningen. – skapande få 
använda och arbeta med lera. 

Ansvar: Xxx (läraren) ser till att skolans åtagande efterföljs. Föräldrar ser till att Xxx (eleven) 
får chans att träna läsningen hemma. Hemmet: Ser till att Xxx (eleven) får träna på att läsa och 
erbjudas böcker efter hans behov.  

IUP 22 

Nuläge: Kunskapsmässsigt fungerar alla ämnen bra för Xxx. Hon/han har goda grundkunskaper 
och ett gott ordförråd både i engelska och svenska. Är på god väg mot målen i matematik. Är 
duktig och intresserad i NO och SO ämnena. Är mycket kreativ, arbetar bra och fungerar socialt 
bra i klassrummet. Hon/han behöver utveckla en större säkerhet när det gäller vissa moment 
inom matematiken till exempel räknemetoder multiplikationstabellen, tid med mera. På idrotten 
behöver hon/han förbättra sig när det gäller störande prat och tråkigt uppträdande mot 
kamraterna. 

Utvecklingsmål: Stärka grundkunskaperna i matematik. Bidra med arbetsro och trivsel på 
idrotten. Sträva mot högre mål i engelska.  
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Insats: Arbeta med olika typer av uppgifter som tränar: multiplikationstabeller, klockan, 
skriftliga räknemetoder, problemlösningar både i skolan och hemma. Tänka på sitt uppträdande 
på idrotten. Prova att läsa en kapitelbok på engelska. 

Ansvar: Xxx (elev), skolan och hemmet. 
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Bilaga 3: Förhandsinformation 

Hej alla lärare och förskollärare 

Jag heter Therése Nylin och är lärarstudent. Jag går nu sista terminen på Stockholms Universitet 
och läser nu kursen Självständigt arbete, 15 hp, där jag skriver min C-uppsats. 

Jag vill härmed delge er om er medverkan i mitt projekt.  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

Undersökningen behandlar hur individuella utvecklingsplaner (IUP) brukar formuleras. 
Eftersom individuella utvecklingsplaner är allmänna offentliga handlingar så är 
språkhanteringen ytterst viktig men samtidigt väldigt svår att skriva fram. Jag ska samla in två 
individuella utvecklingsplaner från varje klass och förskoleklass och analysera dem.  

Syftet med denna undersökning är att granska hur språkhanteringen kring elevernas 
kunskapsutveckling utformas i den individuella utvecklingsplanen i en skola i Mellansverige, 
samt analysera vad utformningen kan betyda för eleverna. 

Alla uppgifter som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt så att inga identiteter eller 
platsen för undersökningen kommer att kunna avslöjas. Detta kommer att genomföras på så sätt 
att årskurs och samtliga namn i de individuella utvecklingsplanerna kommer att tas bort innan 
de samlas in för analys samt en noggrann kontroll av att inga sekretessbelagda uppgifter följer 
med. Forskningsmaterialet kommer sedan att förvaras så att det inte kan komma i orätta händer. 
Min handledare kommer att granska min uppsats så att den är välgrundad och håller en hög 
tillförlitlighet. Materialet kommer endast att användas för forskning och inget annat. 
Forskningsresultaten offentliggörs när uppsatsen som godkänd kommer att läggas ut på 
databasen DIVA. I denna undersökning har ni som deltagare en passiv medverkan och 
uppgifterna hämtas från redan existerande myndighetsregister i form av att skolans biträdande 
rektor drar ut ett slumpmässigt urval av individuella utvecklingsplaner åt mig. Jag hoppas att 
min undersökning kommer att bli er behjälpliga i ert framtida arbete med att skriva fram 
individuella utvecklingsplaner. 

Jag tackar för er medverkan och vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta mig eller min 
handledare. Med vänlig hälsning: 

Student: 

Therése Nylin 

2009-05-04 

Mail: thny5783@student.su.se  

Mobilnr: 070-745 07 10 

Handledare/Projektansvarig: 

Carin Roos   

Specialpedagogiska institutionen, SU 

Mail: carin.roos@specped.su.se  

Telefonnr: 08-12 07 64 49   
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Bilaga 4: Information till föräldrar 

Hej alla föräldrar 

Jag heter Therése Nylin och studerar till lärare på Stockholms Universitet. Nu skriver jag min 
C-uppsats: Ordval och formuleringar i den individuella utvecklingsplanen – en analys av 
konsekvenser för eleverna. 

Jag vill berätta att jag kommer att använda ert barns individuella utvecklingsplan (IUP) i min 
uppsats. De individuella utvecklingsplanerna är allmänna handlingar, som betyder att vem som 
helst kan få ta del av de offentliga delarna.  

Undersökningen handlar om vilka ordval och formuleringar lärarna väljer att skriva i de 
individuella utvecklingsplanerna och hur de orden och formuleringarna kan påverka eleverna på 
olika sätt.  

Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt så att inga identiteter eller 
platsen för undersökningen kan avslöjas. Alla är alltså anonyma så att ingen kan ta reda på vem 
det handlar om. Årskurs och alla namn i de individuella utvecklingsplanerna har tagits bort 
innan jag fick dem och det har även gjorts en noggrann kontroll av att inga sekretessbelagda 
uppgifter följde med. Biträdande rektor har delat ut denna lapp så jag vet inte vilka ni är. 
Uppgifterna förvaras så att de inte kan komma i fel händer och min handledare kommer att 
kontrollera min uppsats så att den är välgrundad och håller en hög tillförlitlighet. Materialet 
kommer endast att användas för forskning. Om någon vill avbryta sin medverkan eller om 
någon vill strykas ur forskningsmaterialet så är det bara att höra av sig till mig.  

Biträdande rektor har slumpmässigt samlat in två individuella utvecklingsplaner från varje klass 
och förskoleklass till min analys av lärarnas ordval och formuleringar. Det blev 22 stycken 
individuella utvecklingsplaner som ska representera skolans språkhantering.  

Hör av er till mig om ni inte vill att ert barns in dividuella utvecklingsplan ska vara med 
senast fredag 5 juni. 

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare.  

Med vänlig hälsning: 

 

Student: 

Therése Nylin 

2009-05-25 

Mail: thny5783@student.su.se  

Mobilnr: 070-745 07 10 

Handledare/Projektansvarig: 

Carin Roos   

Specialpedagogiska institutionen, SU 

Mail: carin.roos@specped.su.se  

Telefonnr: 08-12 07 64 49   
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Bilaga 5: Förslag till en Individuell 
utvecklingsplan med skriftliga omdömen 

Upprättad:  
Elev:  
Lärare:  
Ämne: 

Lärare - Nulägesbeskrivning utifrån vad eleven kan i ämnet och har för starka sidor: 

 

  

 

Elev – Vad jag kan: 

 

Utvecklingsmål: Delmål: Långsiktiga mål: Metod för att nå målen 

och ansvarsfördelning: 

Läraren:  

Mål att sträva mot:   

 

 

Förväntningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läraren/skolan:  

 

 

Eleven: 

 

Hemmet:  

Eleven: 

Mina intressen och frågor 

är:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Läraren/skolan:  

 

 

Eleven: 

 

Hemmet: 

 

 Föräldrarna: 

Våra förhoppningar och 

frågor är: 

 

 

 

 

 

Läraren/skolan:  

 

 

Eleven: 

 

Hemmet: 

 

Nästa utvärdering: 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


