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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att analysera tidigare forskning kring den individuella 

utvecklingsplanen och vidare placera in den i ett historiskt perspektiv samt belysa hur den 

individuella utvecklingsplanen har anammats av skolan och se hur talet om eleven ser ut i de 

ifyllda formulären. För att kunna besvara vårt syfte har vi närmare studerat relationen mellan 

hem och skola som vuxit sig starkare under 1900-talet och nutida forskning i arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen. Då vi inte har funnit någon tidigare forskning av den 

individuella utvecklingsplanen i ett historiskt perspektiv har vi haft som avsikt att göra denna 

inplacering då vi ser det som en viktig grund i vår studie.  

Vår studie har sin utgångspunkt i intervjuer med rektorer och i insamlade formulär som 

utgör både ej ifyllda och ifyllda individuella utvecklingsplaner i fyra skolområden. I studien, 

har vi utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, analyserat hur olika skolor har anammat den 

individuella utvecklingsplanen i sin verksamhet. Vi har då funnit fyra olika diskurser i arbetet 

med den individuella utvecklingsplanen, dessa är en osäkerhetsdiskurs, en kontroll och 

elevägd diskurs, en kontrolldiskurs och till sist en målsynliggörandets diskurs. Dessa skapar 

olika förutsättningar för eleven i arbetet med den individuella utvecklingsplanen.  

När vi gått vidare med att analysera de ifyllda formulären har vi funnit att ”i talet om 

eleven” utgör skolans IUP diskurs en normaliserande praktik. Det innebär att det finns en 

strävan efter att eleven ska hålla sig inom en viss ram, han/hon ska normaliseras. Vi har, i 

samtliga skolor, sett att en sådan strävan finns i IUP:ns formuleringar. Det vill säga då eleven 

är för blyg och tillbakadragen bör han eller hon bli mer aktiv och tvärtom. 
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Kapitel 1. Inledning 

Vi har under våren 2008, i vårt examensarbete, valt att studera området ”Föräldrar och 

Skola” och sett hur denna relation vuxit sig allt starkare under 1900-talet (Adelswärd m.fl. 

1997, Erikson 2004, Gars 2006, Josefsson 1992). Något som vi blev intresserade av var 

samtalets starka betydelse för relationen och det har blivit tydligt för oss hur kvartssamtal och 

utvecklingssamtal vuxit fram som viktiga delar i ett ökat samarbete. Vi ser att i detta 

samarbete finns ett gemensamt ansvar i att fostra goda samhällsmedborgare.  

Ytterligare ett led i samarbetet infördes 1 januari 2006, på uppdrag av regeringen, en ny 

förordning om att individuella utvecklingsplaner ska ingå som ett moment i 

utvecklingssamtalet (Utbildningsdepartementet 2008). Det har blivit tydligt att syftet med 

införandet av den individuella utvecklingsplanen är att än mer fokusera elevens väg till 

kunskap och att man genom den ska försöka klargöra hur hans/hennes fortsatta lärande kan 

utvecklas på bästa sätt. Tanken är också att föräldrarna ska bli mer delaktiga och även ge dem 

möjlighet till en större insyn i barnens lärande i förhållande till läroplanen och kursplanernas 

mål.  

Något som blivit påtagligt är att den individuella utvecklingsplanen i mångt och mycket 

innebär ett arbete med att dokumentera och att bedöma (Myndigheten för skolutveckling 

2004, Elfström 2004, Wennbo 2005). I det här arbetet står eleven i centrum, det är han/hon 

som individ som ska synas och bedömas utan att han eller hon har valt det. Det blir därför 

angeläget att lyfta in något om det i vårt arbete, det vill säga ”eleven som dokumenterat 

fenomen”. Vi menar att det är något som vi bör uppmärksamma och skapa oss en förståelse 

för eftersom skolans dokumentation av eleven och utvecklingssamtal där eleven synas och 

bedöms, blivit en självklar och påtvingande företeelse för eleven.  

Utifrån de texter vi läst har det också blivit klart att olika skolor kan utforma sina 

individuella utvecklingsplaner på olika sätt, vilket visat sig i utformandet av arbetssättet 

(Elfström 2004, Myndigheten för skolutveckling 2004). Ofta har de individuella 

utvecklingsplanerna en teoretisk förankring som pedagogerna inte alltid är medvetna om och 

Ingela Elfström menar att ”föreställningar, teorier och tankefigurer som de praktiskt 

verksamma har tillgång till, det […] styr hur dokumenten och praktiken runt dem kommer att 

utformas” (s 76). Vidare säger hon att den individuella utvecklingsplanen är på så sätt ett 

styrdokument för hela verksamheten ”då det som ska utvärderas styr verksamheten på det 

sättet att det talar om vad som är betydelsefull och vad man ska rikta blicken mot” (s 78). Det 
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påverkar i sin tur synen på barnet, lärandet och kunskapen samtidigt som det styr vilka sociala 

relationen och verksamheter som blir möjliga.  

Hur uttryck formuleras i den skrivna individuella utvecklingsplanen har även visat sig ha 

betydelse för elevens identitetsskapande (Andreasson 2007). Då blir det även intressant att 

försöka synliggöra vad det är som uttrycks i den individuella utvecklingsplanen, hur läraren 

formulerar sig i det skrivna dokumentet. Därför har talet om eleven blivit en av de 

utgångspunkter som vi har med i denna uppsats. Utifrån detta ser vi det som betydelsefullt att 

försöka sätta in den individuella utvecklingsplanen i ett historiskt perspektiv. På så vis vi vill 

försöka synliggöra hur den individuella utvecklingsplanen är relaterad till relationen hem och 

skolan som vuxit sig allt starkare genom historien som vi ser som en viktig utgångspunkt i 

arbetet.  

Vi har inte funnit så mycket aktuell forskning om den individuella utvecklingsplanen, 

troligtvis för att den är ett relativt nytt fenomen i skolan. Därför ser vi det som betydelsefullt 

att genom denna undersökning belysa området ytterligare. Utifrån de texter vi har tagit del av 

kring den individuella utvecklingsplanen, det vill säga den historiska utvecklingen mellan 

hem och skola samt nyare forskning kring ämnet, har vårat syfte och frågeställningar vuxit 

fram.  

 

Syfte och forskningsfrågor  

Vårt syfte med denna uppsats är analysera tidigare forskning kring den individuella 

utvecklingsplanen och vidare placera in den i ett historiskt perspektiv samt belysa hur den 

individuella utvecklingsplanen har anammats av skolan och se på formulärens utformning 

samt hur talet om eleven ser ut. Med anammat menar vi hur skolan tagit emot, tillägnat sig 

och vidare utarbetat den individuella utvecklingsplanen i sin verksamhet. På så vis så vis 

utgör uppsatsen två delar där den första delen skapar en viktig grund till den andra delen. 

Samtidigt har vi inte heller sett eller funnit att någon forskare placerat in den individuella 

utvecklingsplanen i ett historiskt perspektiv. Därför har vi för avsikt att göra denna koppling 

och som vi ser det skapar det en viktig grund och utgångspunkt för oss i vår undersökning. 

 

Utifrån uppsatsens första del har följande forskningsfrågor blivit viktiga att belysa: 

1. Hur ser den individuella utvecklingsplanens historiska framväxt ut? 

2. Vad säger tidigare forskning om den individuella utvecklingsplanen? 

 



   3 

 

För att kunna besvara uppsatsens andra del har nedanstående frågor blivit angelägna: 

3. Hur har skolan anammat den individuella utvecklingsplanen i verksamheten? 

4. Hur är formulären för individuella utvecklingsplaner utformade?  

5. Hur ser talet om eleven ut i den individuella utvecklingsplanen? 

 

Vi vill här fästa uppmärksamheten på att vi i fortsättningen kommer att benämna den 

individuella utvecklingsplanen med förkortningen IUP då vi ser att det är ett vedertaget 

uttryck för begreppet vilket både för oss och läsaren gör det behändigare.  

 

Disposition av uppsatsen 

I kapitel två vill vi belysa den historiska utveckling som skett mellan hem och skola, där det 

yttersta ändamålet är att gynna elevens lärande och utveckling samt fostra goda 

samhällsmedborgare, för att på så vis ge en förståelsegrund till IUP:n som reform. De 

områden vi här vidare belyser inom kapitlet, angående IUP, är vad grundskoleförordningen 

säger, några forskares perspektiv, eleven som dokumenterat fenomen och till sist en 

avslutande sammanfattning och fortsatt problematisering av kapitlet. Kapitel tre beskriver vårt 

upplägg och tillvägagångssätt av vår empiriska studie. Här belyser vi vår teoretiska ansats 

med diskursanalys som utgångspunkt i vår textanalys samt vår intervjumetod. I kapitel fyra 

presenterar vi resultatet av vår empiriska studie och i kapitel fem avslutar vi med 

sammanfattande diskussion. 
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Kapitel 2. IUP i offentliga dokument samt en historisk inplacering  

Vi ser en historisk inplacering av IUP:n som intressant då den ger oss en bild av att IUP:n 

ingår som en del av det samarbetet mellan hem och skola som löper som en röda tråd genom 

historien. Men vi börjar här nedan med vad styrdokumentet säger för att det ska ge den grund 

som vi ser att arbetet med IUP:n vilar på. 

 

Vad säger grundskoleförordningen? 

Det har sedan 1 januari 2006 blivit skolan ålagt att arbeta med IUP i sin verksamhet.  

I grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet 2008) kan vi bland annat läsa att den 

individuella utvecklingsplanen skall upprättas vid utvecklingssamtalet, att den är en plan som 

upprättas mellan tre parter, att den utgå från tidigare dokumentation kring eleven och att den 

ska var framåtsyftande med tanke på de mål som eleven skall nå. 

 

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan 
skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt 
utvecklas så långt som är möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 
Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering 
av elevens utveckling i relation till målen i läroplaner och kursplaner. 
 

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till 
utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång än vad 
som avses i första stycket. 
 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket får inte ha 
karaktären av betyg.  5 kap. 1§. (s 9).  

 

Inför arbetet med IUP kom det ut en skrivelse, Allmänna råd och rekommendationer 

(2005), som innehåller en beskrivning om hur man kan/bör handla när det gäller skolans lagar 

och bestämmelser. Tanken är att dessa råd ska fungera som ett stöd och en hjälp vid 

upprättandet av IUP. Som vi tolkar dessa rekommendationer är dess yttersta syfte att öka 

elevens ansvar och ge denne mer inflytande över sitt lärande. Ambitionen är också att IUP:n 

ska skapa en kontinuitet för eleven vid övergångar mellan olika lärare och skolor samt att det 

ska ge ett ökat inflytande, delaktighet och ansvar både för elever och föräldrar. I den ska det 

framgå vilka insatser som behövs för att eleven ska kunna nå upp till de mål som finns 

uppsatta samtidigt som den inte får innehålla några känsliga uppgifter. Skillnaden som görs 

mellan åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan är bland annat att åtgärdsprogram kan 

upprättas vid behov medan IUP upprättas vid utvecklingssamtalet samt att ett åtgärdsprogram 

inte ersätter den individuella utvecklingsplanen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret 
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men tanken är att rektorn tillsammans med lärarna utarbetar dess innehåll och form, det är 

alltså något som sker lokalt på varje skola. IUP klassas som en allmän handling. 

 

Den individuella utvecklingsplanen – historisk perspektivering  

Som vi kan se har den individuella utvecklingsplanen blivit en viktig del för att synliggöra 

lärandet hos eleven och för att eleven ska nå uppnåendemålen. Samtidigt har det blivit tydligt 

att den individuella utvecklingsplanen har sitt historiska ursprung i den relation mellan hem 

och skola som vuxit sig allt starkare under 1900-talet (Erikson 2004, Adelswärd m.fl. 1997, 

Gars 2006). Vi har också kunnat se att det i Sverige finns en stark tilltro till samtalet som form 

(Adelswärd m.fl. 1997), och för skolans del har samtalet på senare tid vuxit sig starkare och 

fått en betydande roll. I detta samtal ingår IUP sedan 2006 som en viktig del för att synliggöra 

elevens utveckling. 

Den historiska utvecklingen under 1900-talet har bland annat inneburit att se på eleven 

som en individ med utvecklingsmöjligheter, en individ som kunde formas och fostras till en 

god samhällsmedborgare (Adelswärd m.fl. 1997). Det blev både hemmets, skolans och 

samhällets gemensamma uppgift för att säkra demokratins bevarande. Författarna belyser att 

under 1960-tal betonades ett samarbete mellan hem och skola allt starkare och ”skolans 

idévärld blev till norm för hur elevens hem borde vara” (s 25). Det var under den här tiden 

som samtalet mellan hem och skola började ta form.  

Först ut var kvartsamtalet som samtalsform i skolan och det infördes i och med Lgr 62 

(Josefsson 1992) och tanken var att läraren genom samtalet skulle kunna ge en bedömning om 

elevens utveckling i de lägre åldrarna då det gamla skolsystemet (real- och folkskola) med 

dess betygssystem avvecklades. Föräldrarna skulle på så sätt, genom samtalet, få en fortsatt 

information om var eleven befann sig i utvecklingen (Adelswärd m.fl. 1997, Josefsson 1992). 

Under 1970-talet fick samtalet en allt starkare position och något som framhölls var att 

eleven, i kvartssamtalet, inte enbart skulle bedömas (Josefsson 1992). Eleven skulle också, 

genom att delta, få syn på sin egen kunskaps- och sociala utveckling, det ”skulle bidra till 

elevens självkännedom” (Adelswärd m.fl. 1997, s 28). Det blev viktigt att lyfta fram hur 

eleven fungerade med andra i sin omgivning men trots goda intentioner menar Johan 

Hofvendahl (2006) att ”kvartsamtalen blev aldrig som man tänkt sig: Det blev […] för mycket 

av avrapportering och resultatredovisning och fungerade inte som ett forum för att diskutera 

och planera nödvändiga åtgärder” (s 5). Men Hofvendahl (2006) säger också att den 

uppdelning som man gett de olika samtalen, d.v.s. kvartsamtalet och utvecklingssamtalet, inte 
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riktigt stämmer. De har inte den homogena bild som getts, då utvecklingssamtalen idag kan 

likna det som var ett kvartssamtal och kvartssamtalet i sin tur ibland hade strukturen av ett 

utvecklingssamtal beroende på att lärarna är de som formar dessa samtal.  

På 1980-talet upprättades samtalet som en lagstadgad skyldighet för lärarna att hålla 

(Adelswärd m.fl. 1997) och när sedan decentralisering av skolan fördjupades under 1990-talet 

medförde det ett förändrat arbetssätt och även ett ökat ansvar för rektorer och lärare vad gäller 

organisation och undervisning (Anderasson 2007, Skolverket 2007a, Wennbo 2005). Skolan 

gick från att vara kontrollerad och reglerad av staten till att bli en verksamhet där utvärdering, 

uppföljning och ökad dokumentation blivit viktiga inslag för att utföra sitt uppdrag. När Lpo 

94 infördes kom kvartssamtalet att ersättas av utvecklingssamtalet vilket innebar ett än mer 

ökat gemensamt ansvar mellan hem och skola vad gäller elevens skolgång. Men trots dessa 

intentioner sågs det inte som tillräckligt och tankar på en individuell utvecklingsplan växte 

fram (Ds 2001:19). Den sågs som ytterligare en åtgärd i att tillgodose elevens utveckling. 

Som ett steg i detta innebar det att många skolor påbörjade ett arbete omkring 

dokumentationen och individuell planering för eleven redan innan reformen drevs igenom 

(Myndigheten för skolutveckling 2004, Vallberg Roth & Månsson 2006, Wennbo 2005). I 

denna dokumentationskultur, som nu växer fram i Sverige, blir alltså dokumentationen kring 

eleven en viktig del för att kunna synliggöra elevens utveckling och lärande samt för att kunna 

säkerhetsställa kvalitén i verksamheten. Karin Wennbo (2005) tydliggör i sin text att kravet på 

kvalitetsredovisning och dokumentation har ökat sedan kommunerna fått ökat ansvar. Talet 

om kvalité var något som kom starkt redan under 1980-talet och i skolan blev det synligt 

genom att man med Lgr 80 införde så kallade lokala arbetsplaner. Begreppet kvalité har sedan 

dess kommit att bli en betydelsefull del i att mäta skolans verksamhet på olika sätt, från 

individnivå till systemnivå, och hon citerar utbildningsministern: 

 

Men det räcker inte med ökade resurser för att uppnå bättre resultat i skolan. Jag menar att 
vår ordning med nationella mål ihop med stor lokal frihet måste kombineras med ett 
väldigt effektivt och strikt kvalitetskontroll (citerat i Wennbo 2005, s 7).  

 

Sedan kan vi se att IUP:n trädde i kraft som ett redskap i skolans verksamhet den 1 januari 

2006. Efter att ha visat på hur relationen mellan hem och skola vuxit sig allt starkare under 

1900-talet, där också IUP har sitt ursprung, vill vi nu gå över i att belysa några samtida texter 

om reformen.  
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Individuell utvecklingsplan utifrån några forskares perspektiv 

Som vi tidigare nämnt finns det inte så mycket forskning omkring individuell utvecklingsplan. 

Av de vi funnit har vi valt, att i denna del, lyfta fram tre forskares undersökningar om IUP. De 

är Ann-Christine Vallberg Roth & Annika Månsson (2006) som berör skolans område, Karin 

Wennbo (2005) som också belyser skolans område men utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv och till sist Ingela Elfström (2004) som har inriktning mot förskolan. Dessa tre 

undersökningar har bedrivits före reformen om individuella utvecklingsplaner infördes. 

Ytterligare en rapport, som vi ser som viktig, är en redogörelse om ett utvecklingsarbete 

omkring individuell planering och dokumentation på 20 skolor (Myndigheten för 

skolutveckling 2004). Dessa texter kommer vi här nedan att gemensamt behandla och beröra 

det som vi ser som intressant att lyfta i samband med ämnet. I en avslutande del vill vi också 

till sist lyfta in Skolverkets rapport (2007a) som gjort som en uppföljning av arbetet med IUP 

i skolans verksamhet för att visa hur arbetet utvecklats.  

En av de svårigheter som nämns berör bland annat uppnåendemålen och strävansmålen 

(Myndigheten för skolutveckling 2004, Vallberg Roth & Månsson 2006, Wennbo 2005). Det 

har visat sig uppstå svårigheter när man skall bryta ner målen till konkreta arbetsplaner och då 

framförallt till individnivå. Rapporterna visar att det finns en alltför stark inriktning på vad 

man ska göra vilket medför ett allt för stort nutidsfokus och även ett tillbakablickande på det 

som varit. Den framåtblickande hållningen som man bör ha går om intet och strävansmålen 

blir både otydliga och diffusa, framförallt för elev och föräldrar.  

Något som visat sig fruktbart är istället när elever och lärare tillsammans kommer fram 

till vad man ska lära och varför (Myndigheten för skolutveckling 2004). Vidare att eleverna 

sedan är med och planerar hur det ska göras skapar en bättre utgångspunkt i arbetet och på så 

sätt berörs både strävansmål- och uppnåendemål. Wennbo (2005) menar att en allt för stor 

inriktning på uppnåendemålen har lett till fokusering på betyg vilket i sin medfört att de 

övergripande målen med skolan försummats. Strävansmålen berör däremot de övergripande 

målen som finns i styrdokumenten, vilka handlar om lärande, den demokratiska aspekten och 

kunskapssyn, och som enligt henne leder till skolutveckling. Hon lyfter elevens eget 

deltagande i sin lärande- och utvecklingsprocess som mycket viktig. Som vi tolkar henne 

menar hon att det är en förutsättning för att utvecklas till en ansvarstagande 

samhällsmedborgare vilket är en av de övergripande målsättningarna för skolans verksamhet. 

De negativa konsekvenser ett alltför elevfokuserat förhållningssätt kan få ser vi är något som 

Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver: 
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I ett motsatt förhållande förstår inte eleven vilken betydelse individuell planering och 
dokumentation har för den egna utvecklingen. Eleven känner maktlöshet och att allt sker 
ovanför huvudet. En individuell planering och dokumentation som har fokus på elevens 
tillkortakommanden förstärker känslan av otillräcklighet. Den kan till och med leda till att 
eleven blir bärare av systemets misslyckanden och brister, då skolan missar att fundera på 
betydelsen av skolmiljö, arbetssätt och organisationsstruktur. Problem fokuseras helt 
enkelt på eleven. Koppling görs endast till uppnåendemålen och avprickning av delmål, 
skriftliga prov och betyg är de enda synliga resultaten. Det utvecklingsstöd som 
individuell planering och dokumentation kan ge blir begränsat och kan upplevas som 
stressande (s 44) 

 

Elfström (2004) är tveksam till den individuella utvecklingsplanen som fenomen och 

ställer sig frågan om IUP som utvärderingsinstrument inte blivit mer ett sätt att kontrollera 

individen gentemot de mål som ska nås än att handla om utveckling. Hon menar att det är den 

enskilda eleven som ställs i centrum för denna utvärdering och då man inte lyfter in eleven i 

ett sammanhang eller en kontext är det eleven som ska åtgärdas när problem uppstår. En risk 

är att noggrannare och mer detaljerad dokumentation, sätter större fokus på eleven och mindre 

fokusering på den omkringliggande pedagogiska verksamheten/miljön. Här blir det 

utvecklingspsykologiska synsättet synligt. Däremot talar Elfström varmt för pedagogisk 

dokumentation och hon hänvisar till Reggio Emilias verksamhet där de genom denna har ett 

fokus på ”om vad, och hur barnen gör och tänker” (s 88) istället för på vad barnet är. Det är 

viktigt att synliggöra hur barnet skapas/skapar sig själv i de relationer och de processer som 

finns i den pedagogiska verksamheten. Något vi redan varit inne på i inledningskapitlet är att 

Elfströms undersökning visar på att arbetssättet med IUP:n tenderar att ha en teoretiskt 

förankring vilket pedagogerna inte alltid är medvetna om. Denna teoretiska bas menar hon 

formar hela verksamheten på så sätt att det påverkar vart vi riktar blicken, hur vi ser på 

kunskap, barnet och lärandet. Det styr även den sociala relationen och de aktiviteter vi utför i 

verksamheten. Här ser hon alltså att pedagogisk dokumentation, framför individuell 

utvecklingsplan, kan utgöra ett viktigt och bra verktyg och menar att det, använt på rätt sätt, 

kan hjälpa pedagoger att få…  

 

…syn på att våra invanda och förutfattade meningar om barn, som ofta byggt på 
utvecklingspsykologiska teorier […] Vi behöver bli medvetna om vilka bakomvarande 
teorier vi bygger vårt seende och vårt handlande på. Först när detta blir medvetet går det 
att reflektera över och förändra. (s 7).  

 

Som vi tolkar henne är det alltså beroende på hur arbetet med IUP utformas av den 

reflekterande pedagogen, där blir det viktigt att eleven lyfts in i verksamhetens kontext och 

görs delaktig i sin egen utveckling. Delaktighet kan till exempel göras med portfolio och det 
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har en avgörande betydelse för elevens motivation och ansvarstagande (Myndigheten för 

skolutveckling 2004, Elfström 2004, Wennbo 2005).  

Något som Vallberg Roth och Månsson (2006) lyfter fram i sin studie är att IUP kan 

fungera som ett kontroll- eller utvecklingsredskap. Skillnaden ligger i om IUP:n fungerar som 

ett stöd för utveckling (utvecklingsredskap) eller om den ses som ett redskap som utvärderar 

hur skolan skött sitt uppdrag (kontrollredskap) och den är då kopplad till någon sorts 

kvalitetssäkring av det man gör. De hänvisar till Myndigheten för skolutveckling som menar 

att IUP ska ses som ett mångfaldigt redskap,Vallberg Roth och Månsson skriver; 

 

…syftet med individuell planering och dokumentation är mångfaldigt. Det rör sig om att 
öka elevens ansvarstagande och delaktighet, att elevens lärande och utveckling ska bli 
synligt, att motivationen ska öka, att måluppfyllelsen ska öka. Vidare handlar det om att få 
underlag för utvecklingssamtal, bedömning, betyg och anpassning av arbetsuppgifter samt 
att få underlag vid övergångar mellan skolformer (s 48). 

 

Vi har här visat på några betydelsefulla områden som vi velat belysa och vill nu gå över 

att visa på den rapport som kommit till efter reformens införande.  

 

En rapport om hur den individuella utvecklingsplanen har utvecklats 

Skolverkets rapport (2007a) visar på att arbetet med ”IUP i stort fungerar som det var tänkt” 

(s 58) och säger att lärarna på ett medvetet sätt samtalar om elevens kunskapsutveckling och 

även arbetar mot målet i läroplanen i IUP:n. Den framför också att många av eleverna är med 

i förberedelserna inför utvecklingssamtalen. Att arbetet med att planera, utvärdera och föra en 

dialog kring sitt lärande och utveckling har positiva konsekvenser för att eleven ska förstå och 

se sitt eget lärande. Genom en enkätundersökning som man gjort menar man att elever och 

föräldrar blivit mer delaktiga i arbetet med utvecklingsplaner och i att förbereda sig inför 

utvecklingssamtal. 

Samtidigt lyfter den fram att det finns områden i arbetet med IUP:n som skolan behöver 

arbeta vidare med. Bland annat har det synliggjorts att det finns en osäkerhet ute på skolorna 

hur de ska definiera/avgränsa IUP:n. Två sätt synliggörs i arbetet med IUP. Det ena 

tillvägagångssättet innebär att IUP:n används enbart som ett skriftligt dokument, med 

överenskomna insatser och åtgärder som behöver göras, som upprättas vid 

utvecklingssamtalet. Här talar man om att se IUP som en produkt. I det andra arbetssättet 

inbegriper IUP ett mer förberedande arbete där den först fungerar som ett underlag inför och 

under utvecklingssamtalet och vidare som en skriftlig redogörelse av det man kommit fram 



   10 

till under utvecklingssamtalet. Här benämns IUP som en process. (s 63). Det råder också en 

osäkerhet när det gäller vad man kan/får och inte kan/får skriva i IUP:n vilket medför i en 

försiktighet och att det som skrivs inte blir så utförligt, det blir tunt.  

IUP:n har inte heller fått den betydelsen, som man hade för avsikt att den skulle få, när 

det gäller överlämnandet mellan övergångarna i utbildningssystemet. Här har det visat sig att 

kunskapsmålen som eleven nått upp till står i fokus, vilket medför en nutidsorientering, och 

inte så mycket framåtsyftande som var tanken. En del i detta är att man inte lyckats med att 

lyfta in elevens lärande i den kontext och miljö som eleven befinner sig i, vilket är något som 

man ser som viktigt. Trots ett individfokus har skolan inte fullt ut, i arbetet med IUP, kunnat 

möta alla elever, vilket är tanken. De duktiga eleverna har inte fullt ut kunnat få den utmaning 

och stöttning som krävs för att få dem motiverade att gå vidare i sin utveckling. Föräldrar till 

dessa elever får oftast höra att allt är bra och att eleverna kan fortsätta som förut, det finns 

alltså inga framåtsyftande mål att sträva mot.  

Något som vi också ser som viktigt att lyfta fram från denna rapport är att IUP inte blivit 

det verktyg vid redovisning av kvalitén i skolans verksamhet som det hade för avsikt att bli. 

Man menar att IUP:n är satt i en alldeles för snäv kontext, med ett för starkt individfokus och 

med bristande informationsutbyte mellan olika nivåer i skolans verksamhet. Tanken är att: 

”IUP skall utgöra ett underlag för läraren och arbetslaget att i sitt arbete planera den egna 

arbetsinsatsen” (Skolverket 2007a, s 20). Att rektorn i nästa steg ska kunna använda dessa 

underlag för en analys på en övergripande nivå där han ska kunna få ett beslutsunderlag för de 

insatser som behövs sättas in. På så sätt är det meningen att IUP ska användas som verktyg på 

alla nivåer för att belysa kvalitén i hela verksamheten.  

Man menar som slutkläm i denna rapport att bestämmelserna om IUP behöver ses över 

och tydliggöras, bland annat då den ska vara framåtsyftande uttryckt i mål att sträva mot.  

 

Eleven som ett dokumenterat fenomen 

Som vi sett har alltså hem och skola tillsammans haft i uppdrag att fostra goda 

samhällsmedborgare. I detta uppdrag har det funnits en förkärlek till att använda sig av ett 

psykologiskt tankesätt vid upprättandet av olika reformer och förändringar i skolans värld 

genom historien (Adelswärd m.fl. 1997, Andreasson 2007). Författarna visar att psykologiska 

förklaringar kan spåras tillbaka till 1930-talet och Alva Myrdal som menade att skolan hade 

ett stort ansvar för fostran och formandet av eleven. Utvecklingspsykologiska tankar innebär 

ett fokus på individen och på dennes utveckling där han/hon mognar utefter vissa stadier. I 

detta finns en strävan efter det normala där eleven bör nå upp till en viss norm och som elev 
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gäller det att hålla sig inom denna genomsnittlighet (Börjesson & Palmblad 2003, Hjörne & 

Säljö 2008). För de elever som inte når dit finns det inom skolan en strävan efter att rätta till 

det som är fel. 

Något som blivit tydligt är att dokumentationen kring eleven idag oftast är elevcentrerad 

och utgår ifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (Andreasson 2007). Den bedömning 

som görs av eleven innefattar såväl kunskap som elevens personliga kompetenser som 

”självförtroende, självständighet, initiativförmåga, ansvar och samarbetsförmåga” (s 67). Det 

handlar alltså om att man riktar blicken både på elevens rent kunskapsmässigt prestationer och 

på elevens personlighetsutveckling utifrån vad som kan förbättras. Ingela Andreasson, som 

har gjort en undersökning om elevplaner där hon studerat åtgärdsprogrammens text av hur 

talet om eleven ser ut, menar att utvecklingspsykologiska tankar än idag kan bli synliga. Hon 

skriver: ”I dagens elevplaner kan vi dock konstatera att ord från den psykologiska diskursen 

är vanligt förekommande för att beskriva elever i skolan” (s 102). Detta elevfokus får till 

konsekvens att eventuella problem och orsaker som fokuseras ses ligga hos individen. 

Problemen blir alltså individuella, elevens privata, då man i form av olika beskrivningar 

formulerar sig i termer av eleven som ägare av ett problem i de skrivna texterna (se även 

Myndigheten för skolutveckling 2004). Ett alltför stort fokus på det individuella lärandet och 

på elevens brister skapar problem kring det som rör elevens integritet.  

 Något vi sagt tidigare är att IUP:n ska upprättas i utvecklingssamtalet och Hofvendahl 

(2006) menar att varje elevsamtal är något unikt och även att det ingår i något större, i ett 

längre tidsperspektiv, i en sociokulturell praktik som är föränderlig. Samtalet blir vad 

deltagarna gör det till och dessa samtal benämner han som ”riskabla samtal” och menar att de 

innehåller kommunikativa dilemman. Talaren kan i dessa elevsamtal (gäller alla parter) 

hamna i ett dilemma där inte något kommunikativt alternativ är tillfredställande som till 

exempel att man inte vågar föra vissa saker på tal eller att man undviker att ifrågasätta saker i 

känsliga lägen mm.  Samtalet utgör på så sätt ett riskmoment där det finns mycket som kan gå 

fel då man missuppfattar varandra eller inte vågar säga det som behöver komma fram. Här 

handlar det om att ”inte förlora ansiktet” (Adelswärd m.fl. 1997, s 55). 

Ytterligare ett dilemma i utvecklingssamtalet är att eleven befinner sig i en roll av att 

både vara ett samtalsämne och en samtalspartner (Adelswärd m.fl. 1997). Något som eleverna 

själva upplever starkt är att de blir bedömda (Lindh & Lindh-Munther, 2005). Det finns en 

viss oro och nervositet för att bli negativt bedömd i samtalet och eleverna ”tycks uppfatta att 

de blir bedömda som personer av personer, snarare än att deras prestationer sätts i relation till 

målen i läroplanerna och i kursplanerna” (s 23). Författarna säger vidare att eleverna inte kan 
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skilja på sak och person vilket i förlängningen får konsekvenser av att de inte uppfyller det 

som läroplanen eftersträvar. Samtidigt uppfattar också eleverna att samtalet i första hand är 

till för att föräldrar ska få reda på hur de ligger till i skolarbetet. När det gäller det privata är 

eleverna mer toleranta med att föräldrarna ska få reda på information om skolan däremot vill 

de inte att läraren i lika hög grad ska blanda sig i det privata.  

 Andreasson (2007), som i sin studie har granskat åtgärdsprogram, menar att det som 

skrivs i elevplanerna kan ha betydelse för elevens identitetsskapande. I ett vidare perspektiv 

säger hon att vi genom språket skapar mening, att språket ”kan ses som en process för att 

konstruera världen som en begriplig helhet” (s 165). Som vi tolkar henne konstruerar vi, 

genom språket och i umgänget med andra, vår kunskap, vår världsbild och även vår egen 

identitet, det vill säga att vi blir till genom språket. På så sätt menar hon att elevens 

identitetsskapande kan få betydelse av det som vi uttrycker i elevplanerna.  

 Vi har under denna del lyft fram några bitar omkring arbetet med IUP som vi ser har 

betydelse för eleven och vi kommer att göra en sammanfattning av kapitlet i nästa stycke. 

 

Sammanfattning och fortsatt problematisering 

Vi har under detta kapitel försökt att skapa en förståelsegrund till IUP, både dess historiska 

framväxt och i hur arbetet med IUP ser ut. Något vi belyst är att hem och skola har ett 

gemensamt uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare och det blir tydligt att IUP blivit ett 

redskap i det uppdraget. Som vi ser det är IUP ett fenomen i tiden som uppkommit ur den 

relation mellan hem och skola som växt fram under 1900-talet. Denna relation har vuxit sig 

allt starkare och den kan synliggöras med Lars Eriksons (2004) olika principer och ge en 

vidgad bild till hur denna relation utvecklats. Samarbetet i denna relation belyser Erikson i 

förhållande mellan partnerskapsprincipen och isärhållandets princip. En kortfattad 

beskrivning, i den tolkning vi gör, är att partnerskapsprincipen innebär en strävan mot att 

minska avståndet, ”closing the gap”, mellan hem och skola. Hem och skola ses som partners i 

en strävan där alla barn bör ges jämlika möjligheter för att nå goda prestationer i skolan. 

Något som blir synligt för oss i hans resonemang är att partnerskapsprincipen och 

isärhållandets princip står i motsatsförhållande till varandra. Vi kan se att när den ena växer 

sig stark går den andre tillbaka och det blir tydligt att det är partnerskapsprincipen som 

successivt ökat sitt inflytande i skolan i den historiska bild vi gett vilket också är en bild 

Erikson ger. Ett partnerskap som enligt oss även blivit starkare i och införandet av IUP:n. 
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Intentionen med IUP:n, som ingår i ett ”riskabelt samtal” (Hofvendahl 2006), är alltså att 

ytterligare stärka upp så att den enskilde eleven ska nå de mål som finns att uppnå och även 

att man genom arbetet med IUP:n ska få syn på varje elev för att kunna sätta in tidiga insatser 

om det behövs. Samtidigt har vi sett att man inte är riktigt nöjd med den reform som nu gäller 

vilket inneburit att en ny reform är under utformning och träder i kraft från och med 1 juli 

2008 (Utbildningsdepartementet 2008). Skillnaden mellan de båda är att man, i den nya 

reformen, ska kunna ge betygsliknade omdömen och att alla ämnen ska ingå i denna 

bedömning. Betyg, menar Wennbo (2005), är ett sätt att bedöma elevens kunskapsläge men 

samtidigt är det ett sätt att mäta kvalité, på olika nivåer, i skolans verksamhet. Som exempel 

nämner hon betyget som på individnivå mäter elevens kunskaper och på systemnivå blir 

betyget en sorts kontroll av skolans verksamhet. Skolor i sin tur jämförs med varandra på 

nationell nivå och tanken är att en likvärdig utbildning ska ges över hela landet.  

Något vi sett är att mätning av kvalitén i skolan är något som kommit starkt i och med att 

decentraliseringen drevs igenom. I detta ser vi att även IUP ska vara ett kvalitetsinstrument på 

flera olika nivåer. Det vill säga att IUP är ett redskap för den enskilde läraren i arbetet med 

eleven och även för skolans verksamhet som ska kunna se om de lyckats fullfölja sitt uppdrag 

men också ett kontrollverktyg på samhällelig nivå. Elfström (2004) skriver att IUP:n kan ses 

som ett verktyg, som ingår i ett större globalt mönster, som vuxit fram genom den 

decentralisering som ägde rum. Samtidigt menar hon att trots talet om en ökad frihet i 

samband med decentraliseringen så är detta ett sätt för staten att ha/få kontroll över skolan och 

i förlängningen den enskilda individen där han/hon ingår i uppdraget att formas till en god 

samhällsmedborgare. Ytterligare åtgärder, som vi ser blir tydliga i detta kvalitetsarbete, är en 

förändring av IUP reformen som föreslås träda ikraft från och med den 1 juli 2008 men också 

införandet av målen att arbeta mot i år 3 som kommer att gälla från och med höstterminen 

2008 (Skolverket 2007b). Tanken är att på så sätt skapa en förhöjd nationell likvärdig 

utbildning, för alla elever i Sverige, där man på ett tidigt stadium kan sätta in de åtgärder som 

behövs. I fokus för detta kvalitetsarbete befinner sig eleven och något som kommit fram är att 

IUP har ett elevfokus som enligt oss inte alltid är bra för eleven. Vi har sett att arbetssättet 

med IUP:n kan ha ett för starkt fokus på uppnåendemålen eller en utvecklingspsykologiskt 

utgångspunkt som har sitt ursprung från 1930-talet och båda medverkar till ett ökat 

individfokus. De utvecklingspsykologiska utgångspunkterna kan bli synligt i talet om eleven, 

det vill säga i texten som skrivs i IUP:n, men också i IUP:n som redskap då den fungerar som 

en process där man strävar efter att checka/kontrollera hur långt eleven kommit i förhållande 

till målen. I skolans arbetssätt finns på så sätt en inbyggd strävan efter att eleven ska hålla sig 
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inom en viss norm vilket vi ser ytterst handlar om att kategorisera eleverna. Andreasson 

(2007) refererar sociologen Zygmunt Bauman som menar att kategoriindelning av individer är 

något som är socialt skapat. Att kategorisera är ett sätt ”att kunna hantera det som inte passar 

in i redan meningskonstruerade meningssammanhang” (refererat i Andreasson 2007, s 2). 

Genom kategorisering skapas dikotomier, som till exempel man/kvinna, barn/vuxen, 

subjekt/objekt o.s.v., vilket innebär att man som individ antingen är innesluten eller utesluten i 

dessa. Att kategorisera är alltså en språkligt pågående process där vi genom tolkningar och 

omtolkningar av världen vi lever i försöker göra världen mer begriplig.  

Vi har sett att i den bedömning som görs, av eleven, är det både dennes kunskaper och 

personliga kompetenser som bedöms (Lindh & Lindh-Munther 2005). Det har visat sig att 

bedömning av elevens personliga kompetenser skapat problem när det gäller elevens 

integritet. Eleverna känner sig bedömda som personer av personer snarare än att man ser och 

bedömer deras prestationer. Samtidigt har det visat sig komplicerat att eleven i 

utvecklingssamtalet både ska fungera som samtalspartner och bli bedömda som person. En 

viktig fråga att ställa sig är vilka möjligheter det finns för en elev att förhålla sig till detta 

dilemma. Vi ser det som svårt, om inte näst intill omöjligt, att som elev kliva in i den rollen. 

Det krävs att eleven ska kunna skilja på person och sak och något som blivit tydligt för oss är 

att eleven har svårt att göra det.  

Wennbo (2005) menar att: ”Det ligger makt i bedömningsakten – makt över människors 

identitet, självkänsla och framtidsutsikter, men också över vilka perspektiv och erfarenheter 

som skall värderas i samhället” (s 21). På så sätt blir bedömningssituationen en maktposition 

där ett ojämlikt förhållande råder där läraren har den starkare positionen. Samtidigt är det 

något som vi ser att också Andreasson (2007) är inne på då hon menar att IUP:n som text är 

identitetsskapande. Det blir tydligt att arbetet med IUP är en ganska komplicerad företeelse. 

För oss har det också blivit klart att det är viktigt att vi i skolans verksamhet skapar oss en 

förståelse för de teorier, förhållningssätt och tankar som ligger till grund för det arbetssätt som 

finns i verksamheten. Här ser vi att det som Elfström (2004) lyfter fram när det gäller 

pedagogisk dokumentation kan skapa en god utgångspunkt. Genom att använda sig av 

pedagogisk dokumentation, som innebär att lyfta in eleven i den kontext som han/hon 

befinner sig i, och vidare att som pedagog rikta blicken mot sig själv, flyttas fokus från 

eleven. Som vi tolkar henne kan vi på så sätt skapa goda förutsättningar för elevens 

utveckling.  

 Efter att i detta kapitel försökt placera in IUP i ett historiskt perspektiv och ge en bild av 

hur arbetet med IUP ser ut ska vi nu gå över i att beskriva vår teoretiska ansats. 
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Kapitel 3. Upplägg och tillvägagångssätt av den empiriska studien  

I detta kapitel ska vi beskriva det tillvägagångssätt vi haft i vår studie. Till att börja med vill vi 

här upprepa vårt syfte. Vilket är att analysera tidigare forskning kring den individuella 

utvecklingsplanen och vidare placera in den i ett historiskt perspektiv, vill vi även belysa hur 

den individuella utvecklingsplanen har anammats av skolan och se hur talet om eleven ser ut i 

dessa planer. En del av syftet, som är att placera IUP i ett historiskt perspektiv samt belysa 

tidigare forskning, är något vi redan tagit oss an i tidigare kapitel men det är också något vi 

kommer att bära med oss till slutdiskussionen. Den andra delen, som innebär att se på hur 

skolan anammat IUP samt belysa hur talet om eleven ser ut i IUP:n, är det som vi kommer att 

redogöra för i detta kapitel.  

 Till att börja med vill vi dock klargöra vad en diskursteoretisk ansats står för då det  är 

något vi kommer att använda oss av vid vår textanalys. Något som blivit klart för oss är att 

begreppet diskurs är ett svårdefinierat begrepp och även att det finns olika teoretiska ansatser 

på hur man ser och förklarar begreppet (Andreasson 2007, Irisdotter 2006, Quennerstedt 

2006, Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tidigare forskning om IUP har använt ett 

diskursteoretiskt angreppssätt (se Vallberg Roth & Månsson 2006) utan att utveckla en mer 

ingående begreppsapparat som stöd för analyserna. Vår ambition är att tillföra ett sådant 

analytiskt djup genom att vi i detta kapitel går in mer på djupet och beskriver vårt 

tillvägagångssätt lite mer grundligt.  

För att kunna besvara den andra delen i vårt syfte har vi varit ute på skolor och intervjuat 

rektorer. Därför kommer vi att efter den diskursteoretiska ansatsen beskriva intervjumetoden 

som vi använt oss av i vår undersökning. Därefter kommer vi att synliggöra vårt urval och vår 

avgränsning av studien samt presentera de skolor vi besökt. Till sist lyfter vi fram våra etiska 

ställningstaganden samt studiens tillförlitlighet.  

 

En diskursteoretisk ansats 

Som ett övergripande sätt att beskriva begreppet diskurs kan man säga att det är ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillip 2000, s 7) men vi ska här, 

utifrån de olika texter vi tagit del av, förklara lite närmare vad diskurs är och står för.  

Till att börja med ser vi det som viktigt att lyfta fram att vi sett en skillnad på hur man ser 

på diskursteori och diskursanalys. Merete Watt Boolsen (2007) nämner kort att diskursteori är 

en teori om språket medan däremot diskursanalys handlar om att utföra en analys av språket 

inom en viss diskurs. Här ser vi att även Ann Quennerstedt (2006) gör en skillnad på dessa 
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termer men hon påpekar att de ofta används synonymt då man antingen har en teoretisk 

utgångspunkt eller utgår ifrån en analytisk ansats eller har båda dessa som en förutsättning i 

sitt arbete. Som vi kan se har Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillip (2000) det 

sistnämnda som utgångspunkt. Deras diskursanalytiska tillvägagångssätt innebär att både utgå 

ifrån en teoretisk grund och en analysmetod för att skapa en helhet i sitt förfaringssätt. Men 

som vi tolkar Quennerstedt menar hon att en teoretisk ansats inte behöver innebära att man 

har en analytisk utgångspunkt, teorin blir istället ett teoretiskt ställningstagande som innebär 

att inta ett visst perspektiv. Hon själv intar ett sådant diskursteoretiskt perspektiv och säger: 

 

De forskningsmetoder jag använder är inte på något sätt specifika för diskursteoretisk 
forskning. Utan det diskursspecifika visar sig i de frågor jag ställer, i var jag söker svaren, 
i vad jag menar att jag undersöker och i hur jag betraktar och benämner mina resultat  
(s 24). 

 

Här ser vi att det resonemang som Quennerstedt har också överensstämmer med de tankar 

som vi har angående vår uppsats. Med det vill vi säga att vi kommer att utgå ifrån en 

diskursteoretisk ansats på det sätt Quennerstedt beskriver.  

Genom den text som vi lyft fram i ovanstående stycke kan vi se att diskurs är ett 

mångtydigt begrepp där olika forskare kan inta olika ställningar angående diskurs i sin 

forskningsansats. Samtidigt har alla diskursteoretiska ansatser sitt ursprung i 

socialkonstruktionisk teori (Quennerstedt 2006, Winther Jørgensen & Phillips 2000). I denna 

teori utgör språket en central funktion och man menar att våra språkhandlingar formar vår 

verklighet. Som Quennerstedt skriver; ”utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv kan vi 

inte närma oss något utan att genast göra det språkligt […] det går helt enkelt inte att betrakta 

eller förstå världen från en icke-språklig position” (s 25). Winther Jørgensen & Phillips 

refererar till Burr som menar att de socialkonstruktionistiska metoderna både är många och 

varierande men hon visar även på några utgångspunkter som ändå är gemensamma. En 

gemensam syn inom detta perspektiv är att kunskap är något subjektivt. Som vi tolkar det 

innebär det att kunskap är något personligt och att den på så sätt också är unik för varje 

individ, det finns alltså ingen given gemensam objektiv verklighetsbild. Samtidigt pekar detta 

perspektiv på att den verklighetsbild vi tillskaffar oss skapas i ett socialt sammanhang där 

även historiska och kulturella aspekter utgör en stor och viktig del. Det menas att vår kunskap, 

vår världsbild och identitet blir till och formas av det sociala sammanhanget, den historiska tid 

och kulturella värld vi lever i. Vidare sägs att i den kontext vi befinner oss i finns också en 

strävan efter en gemensam grund. Genom språket skapas gemensamma sanningar för vad som 
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är rätt och fel. Det innebär att i en viss social kontext blir det möjligt att vara, språka och 

handla på ett visst sätt medan det i ett annat sammanhang gör det svårt eller rent utav 

omöjligt. 

Utifrån dessa förtydligande, av vad det socialkonstruktivistiska teorin står för, ser vi att 

det kan bli något tydligare att förstå begreppet diskurs. I de sociala praktiker, där vi lever och 

är till, finns alltså ett visst sätt att tala och handla. Dessa grupperingar, som utgörs av olika 

sociala praktiker, bildar också olika diskurser. En diskurs sätter alltså gränser för vad som är 

tillåtet och inte är tillåtet, vad som blir möjligt och inte möjligt inom en viss social praktik 

under ”en viss epok eller kultur […] det handlar också om vem som har möjlighet att tala, när 

och med vilken auktoritet” (Quennerstedt 2007, s 21). På så sätt kan språket inom den givna 

diskursen utgöra en sorts makt. Som vi har förstått det handlar själva analysen i stora drag om 

att se på dessa maktförhållanden som kan råda i språket mellan olika diskurser. När man ger 

sig in i diskursanalys handlar det alltså inte om att se på människorna i diskursen utan man 

väljer att titta närmare på den språk/talhandling som diskursen utgör. Som analytiker lägger 

man alltså fokus utanför subjektet.  

Analysen kan göras på olika nivåer, antingen på individnivå som berör vardagsnära 

diskurser eller på samhällelig nivå som är inne på mer abstrakta samhällsdiskurser (Bergström 

& Boréus 2000, Winther Jørgensen & Phillips 2000). En diskursanalys som författarna lyfter 

fram är den ”kritiska diskursanalysen” som har Norman Fairclough som sin grundare och den 

inriktningen försöker se och lyfta fram hela spektrat i det här. Det finns tre olika nivåer att 

förhålla sig till i analysen. Den första nivån är på ren textnivå och innebär en textanalys, den 

är grunden i arbetet. Den andra nivån kallas för diskursiv praktik och innebär att man tittar på 

hur texten produceras, distribueras och konsumeras. Den tredje nivån kallas social praktik och 

går ut på att man ser på det sammanhang som texten och den diskursiva praktiken befinner sig 

i. Som vi tolkat det kan då IUP (den skrivna texten) utgöra textanalysen på textnivå. Den 

diskursiva praktiken blir då utvecklingssamtalet som IUP produceras och konsumeras i. Till 

sist blir då den sociala praktiken skolarenan. På detta sätt rör sig den ”kritiska 

diskursanalysen” på alla dessa nivåer för att få en vidare förståelse, alltså en förståelse både 

på text-, den vardagsnära- och den mer övergripande abstrakta nivån. Den sociala kontexten 

ses som viktig när man gör en analys av texten.  

Något som vi sett som intressant är att författarna Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

talar om att man kan använda olika metoder, från olika diskursforskares tillvägagångssätt, i 

sin forskning genom att blanda dessa. Man kan enligt dem plocka ihop sin egen 

”verktygslåda” från de olika inriktningarna och utifrån dessa på ett kreativt och konstruktivt 
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sätt skapa ett analysverktyg som passar bäst för det kunskapsobjekt som ska analyseras. Men 

då är det viktigt att man blir medveten om och känner till skillnader/likheter som råder mellan 

de olika filosofiska, teoretiska och metodologiska sätten man använder sig av och att man 

förankrar sitt tillvägagångssätt. Det är något som vi nu kommer att ge oss på. Som vi har sett 

finns det olika delar, hos olika diskursteoretiker, som kan passa vår analys vilket vi nu 

kommer att beskriva. 

   

En diskursteoretisk verktygslåda 

Det finns två diskursinriktningar som vi kommer att hämta de verktyg som vi ser oss kunna 

använda oss av. Den ena utgör Norman Faircloughs angreppssätt och den andra är 

diskursanalytikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes tillvägagångssätt (i Bergström & 

Boréus 2000, Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi har sett en skillnad mellan dessa 

angreppssätt. Laclaus och Mouffes sätt att förklara diskurs i förhållande till ett så kallat 

diskursfält handlar om att allt det som inte befinner sig inne i diskursen, det vill säga det som 

håller ihop diskursen, befinner sig i diskursfältet. Det innebär att allt det som står i 

motsatsförhållande och skulle kunna hota att upplösa diskursen befinner sig i diskursfältet. I 

deras analysarbete riktar de sina blickar mot allt det som håller ihop diskursen. Fairclough 

däremot talar om att det kan råda motsättningar mellan olika diskurser som kan finnas inom 

samma sociala praktik. Det har medfört att han lyft in ett begrepp som gör det möjligt att titta 

på dessa motsättningar. Han talar om diskursordning som utgör en social praktik, till exempel 

skolan, och att det inom diskursordningen alltså finns olika diskurser som kan stå i konflikt 

med varandra. Han talar även om att diskursordning kan skapas på olika nivåer för att få olika 

dimensioner i sitt analysredskap och som han benämner nationell diskursordning. Som vi 

tolkat honom kan IUP utgöra en diskurs i den lokala skolan som då är diskursordningen och 

som i sin tur ingår i en nationell diskursordning tillsammans med alla andra skolor. På detta 

sätt ser vi att Faircloughs metod fungerar som en bredare och därmed omfångsrikare 

angreppssätt. IUP kan på detta sätt sättas in i sitt sammanhang vilket vi ser som betydelsefullt. 

 När det gäller analysen på textnivå har vi sett att den ”kritiska diskursanalysen”, som 

inbegriper Fairclough tankar, har två angreppssätt, dels ett strikt lingvistiskt och dels ett 

innehållsmässigt (i Irisdotter 2006). Här ser vi att den innehållsmässigt passar oss bättre då vi 

tänker oss försöka finna olika teman och grupperingar som kan finnas i texten och då 

framförallt i intervjutexten som vi kommer att använda som ett komplement i vårt arbete. 
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Sedan ser vi att Laclau och Mouffe har vissa verktyg som kan vara betydelsefulla för att 

göra vissa avgränsningar i texten som ska analyseras (Bergström & Boréus 2000, Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Till att börja med benämner de alla ord som tecken och dessa 

tecken kan ha olika funktion och betydelsestyrka. Beroende på dess betydelsestyrka och 

funktion har dessa tecken fått olika benämningar, och några tecken som vi ser som viktiga 

kommer vi här att förklara närmare. Ett av dessa tecken är element. ”Element är de tecken 

som är utsatta för ständig kamp och som förblir mångtydiga” (Bergström & Boréus 2000, s 

229). Inom diskursen finns en strävan att omvandla dessa element till lugna tecken, reducera 

dess mångtydighet och på så sätt öka stabiliteten i tecknet. Att tecknet på så sätt blir ett 

entydig och överenskommet begrepp inom diskursen.  

Ett annat tecken/element som vi ser som användbar är det som benämns nod. Detta 

tecken/element har en speciell funktion i diskursen på så sätt att det utgör ett sorts ”nav” i 

diskursen. Runt denna nod, som i sig är ett ”tomt” tecken, kretsar element som ger noden dess 

betydelse (se även Andreasson 2007). Noden är det tecken som håller ihop hela diskursen, 

utan nod existerar inte diskursen men samtidigt, som vi tolkar det, förekommer ingen nod 

utan element som ger noden dess betydelse.  

De element som sammanfogas/samlas runt noden bildar så kallade ekvivalenskedjor. 

Något vi sett är att Andreasson (2007) lyfter fram en annan beteckning på ekvivalenskedjor 

som hon ser som mer riktig och inte så missvisande och vi håller med henne. Detta begrepp 

benämns kluster. Maj Asplund Carlsson (i Andreasson 2007) menar att begreppet kedja kan 

ge en missriktad association av att elementen bildar långa kedjor, vilket inte är fallet. 

Elementen runt en nod samlas mer som en klunga eller hop runt en nod vilket gör att 

begreppet kluster passar bättre för ändamålet. Därför väljer också vi att använda oss av 

begreppet kluster.  

Vi har redan tidigare sagt att inom diskursteorin är blicken inte riktad mot subjektet men 

samtidigt kan vi se att det finns en tanke på hur subjektet konstrueras inom diskursen och 

kommer därför att här ge en kort sammanfattning av diskursteorins identitetsuppfattning 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Till att börja med menas att subjektet är splittrat, det vill 

säga att subjektet skapar/får sin identitet i den diskurs det befinner sig i. Det innebär att 

subjektet förändras till viss del när det befinner sig inom olika diskurser och på så sätt kan 

sägas att identiteten är sönderdelad. Identiteten skapas genom/av de element som bildar 

klustret runt noden, dessa tecken beskriver hur subjektet är och inte är i förhållande till 

diskursen. Identiteten blir till i förhållande till någonting som man inte är samtidigt menas att 

diskuren skapar ”möjlighet att identifiera sig på olika sätt i en bestämd situation. En given 
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identitet är därför […] möjlig men inte nödvändig” (Winther Jørgensen & Phillips 2000,  

s 51). Något som vi ser som viktigt att redan här poängtera är att när textanalys görs, som vi 

kommer att göra i vår studie, kan identitetsbegreppet vara problematiskt att använda (se 

Andreasson 2007). Det är problematiskt på så sätt att det inte går ”utläsa om individen 

identifierat sig eller inte med de diskursiva positioner som finns tillgängliga” (s 162). Därför 

kommer vi i vår textanalys enbart att kunna visa på de eventuella identiteter som erbjuds 

eleven genom de textanalyser vi gör. 

 Här ovan har vi försökt att ge en klar bild av en diskursteoretisk ansats som kan tas in i 

en analys av talet om eleven i IUP:n. Vi vill i kommandet textavsnitt klargöra vårt eget 

angreppssätt där vi ska försöka visa på hur vi vill använda de delar vi ovan lyft fram. Något vi 

här anser att vi måste förtydliga är att när vi formar vårt analytiska angreppssätt, genom den 

verktygslåda som vi här utvecklat, så förhåller vi oss relativt fritt i vårt tillvägagångssätt. Med 

det menar vi att vi inte fullt ut anammar diskursanalys som metod på ett visst sätt eller i en 

viss inriktning utan har kunnat välja de delar vi ser som betydelsefulla i vår analys.  

 

Vårt eget tillvägagångssätt 

Som vi redan nämnt ser vi att Faircloughs olika nivåer (textnivå, diskursiv praktik, social 

praktik och diskurordning) kan ge oss ett verktyg i att sätta in IUP:n i ett sammanhang (i 

Bergström & Boréus 2000, Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi väljer att här att upprepa 

något av det som vi tidigare sagt för att göra det tydligare för läsaren. På textnivån ser vi IUP 

som ett dokument som vi ska analysera och att denna utgör en diskurs. Här har vi också lyft 

fram Faircloughs innehållsanalys för att kunna finna teman eller områden i texten som vi ska 

analysera. Som vi tolkar det befinner sig IUP i en diskursiv praktik och vi ser att 

utvecklingssamtalet är denna diskursiva praktik. Utvecklingssamtalet i sin tur befinner sig i en 

social praktik vilket är skolan som institution. Denna institution är samtidigt en 

diskursordning. Diskursordning används av Fairclough för att se om det finns olika diskurser 

inom en och samma sociala praktik och här tolkar vi honom som att de olika diskurserna i 

diskursordningen kan visa på skillnader som råder, t.ex. i talet om eleven.  

 Några av de verktyg som Laclau och Mouffe använder i sitt analysarbete, och som vi valt 

ut, är nod, element och ekvivalenskedjor (i Bergström & Boréus 2000, Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Här har vi valt att istället för ekvivalenskedjor använda oss av kluster då vi ser 

att det begreppet ger en bättre associationsmöjlighet i vår analys. Vi kommer att dela upp vårt 

analysarbete av IUP som dokument i två delar. Till att börja med ska vi analysera ej ifyllda 
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IUP formulär. Vårt angreppssätt i analysen blir här att se på vilka teman/områden som IUP:n 

innehåller och tar upp. För att kunna göra det, tänker vi oss att noden utgör elementet elev och 

alla teman/områden som inte är stabila (kan se olika ut i olika IUP dokument) kretsar som 

element runt noden och bildar kluster kring denna. Det kan vara ansvar, mål (att uppnå) mm. 

Som ett nästa steg i analysen väljer vi att plocka ner denna diskurs i ytterligare en diskursnivå. 

Det innebär att de element (t.ex. mål, ansvar mm) som vi ser kretsa kring noden elev får här 

utgöra nya noder i nya underliggande diskurser i diskursen IUP. De element som bildas här är 

hur målen formuleras, vem ansvaret vilar på, hur det ser ut o.s.v. Som vi ser det kan detta 

tillvägagångssätt hjälpa oss att få syn på hur talet om eleven ser ut och eventuella 

motstridigheter i IUP:n.  

 Vi har under det här kapitlet försökt visa på hur vi vill använda oss av diskursanalys i 

vårat analysarbete. I den kommande delen går vi vidare med att beskriva uppläggningen av 

den empiriska studien.  

 

Intervjun som metod 

Vi har som utgångspunkt i vår studie en kvalitativ forskningsansats vilket kommer att 

innebära att vi, i intervjun, kommer att inta en position, av att vara en ”resenär” som Steinar 

Kvale (1997) visar på. Vi har i vårt eget tillvägagångssätt haft honom som utgångspunkt. Som 

vi tolkar Kvale ser han forskningsintervjuaren som en ”resenär” med en kvalitativ inriktning 

d.v.s. kvalitativ i den bemärkelsen att man söker djup och intellektuell förståelse inom något 

specifikt kunskapsområde. Man söker kunskap om vardagslivet hos den intervjuade. Det är 

det här arbetssättet som Kvale rekommenderar och talar starkt för och intervjuns syfte är; 

  

[…] att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka  
de beskrivna fenomenens mening (1997,s 13). 
 

Vi ser oss alltså själva som resenärer då vi i intervjun söker den intervjuades egna erfarenheter 

och tanker kring IUP:n som form. Något vi tagit fasta på är den ram som Kvale ger för 

intervjun som form och även den roll som han beskriver en intervjuare bör ha. Han beskriver 

den kvalitativa forskningsintervjun som en halvstrukturerad intervjuform. Det är varken en 

helt öppen eller starkt strukturerad form av intervju utan det handlar mer om att tillsammans 

med den intervjuade synliggöra temat för intervjun på ett kreativt och öppet sätt. Som 

intervjuare har du frågor att utgå ifrån men som vi tolkar det ska man inte vara för styrd av 

dessa utan vara lyhörd i situationen och försöka fånga upp det som sägs för att kunna fånga 
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upp frågorna för att se till att man får svar på de frågor man söker utan att för den skull styra 

intervjun till vissa svar man vill ha. Att var inläst på området/temat skapar en grund för att 

som intervjuare fånga upp den mångfald eller de motsägelser som kommer fram under 

intervjun för att på så sätt be den intervjuade att utveckla sina tankar och svar. En fördel som 

Kvale (1997) lyfter angående kvalitativa intervjuer är dess öppenhet. Det finns inga specifika 

regler eller någon standardteknik att följa men: 

  

När man lägger upp ett intervjuprojekt är det nödvändigt att känna till vad  
undersökningen innehåller och vad det syftar till för att kunna fatta väl  
övervägda beslut om vilka metoder som ska användas vid undersökningens 
olika stadier (1997, s 91). 

 

Vidare bör den som intervjuar vara öppen och inlyssnande samtidigt som han/hon ska kunna 

styra samtalets förlopp (hålla sig inom ämnet). Det innebär också att vara kritisk på det sättet 

att man inte ”köper allt som sägs” och kan gå vidare i att ställa frågor för att pröva äktheten i 

det som sägs. Till sist gäller det att ha ett gott minne för att kunna plocka upp det som sagts 

tidigare för att kunna utveckla samtalet och föra det vidare. 

Vi har alltså försökt att hålla en halvstrukturerad intervjuform där vi strävat efter att föra 

ett samtal med den intervjuade. Något vi strävat efter är att ge den intervjuade utrymme där 

han/hon fått tala till punkt, att så lite som möjligt avbryta, och istället vänta in den intervjuade. 

Vi har märkt att när vi kunnat ha lite is i magen har den intervjuade kunnat vidareutveckla 

sina tankar och funderingar. Här måste vi ändå medge att vi blev bättre på detta ju fler 

intervjuer vi gjort. Något som vi upplevt som positivt, när det gäller intervjun, är att det fanns 

en samhörighet kring ämnet tillsammans med den intervjuade. För oss blev det en positiv 

dialog som gav mersmak. 

 

Vårt tillvägagångssätt i intervjun 

Kvale (1997) beskriver att det finns lite olika sätt att gå tillväga när man ska registrera sin 

intervju, som videobandspelare, egna anteckningar eller hålla det i minnet. Han lyfter fram 

bandspelaren som den mest lämpade inom kvalitativ intervjuforskning då den kan fånga 

samtalet samtidigt som intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun fullt ut. Det är något vi 

har tagit fasta på och använt oss av. Något vi har märkt och också blivit varnade för är att det 

gäller att ha koll på tekniken innan man gör en intervju. Vi ska väl också säga att vi, innan det 

första intervjutillfälle, provat utrustningen men upptäckte först efter den första intervjun att 

inte mikrofonen fungerade som den skulle, den tog bara in ljud från ena sidan. Nu hade vi lite 
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tur då den intervjuade satt på rätt sida av mikrofonen, hon hördes väldigt tydligt men det 

gjorde inte vi som intervjuade. Nu kunde vi ändå utifrån hennes svar veta vad vi frågat. Efter 

denna intervjun har det fungerat bra. 

 En fråga man kan ställa sig är om den intervjuade känner ett obehag av att bli inspelad på 

band men som vi upplevt har det inte varit något stort problem. Någon har reagerat och fällt 

någon kommentar i början men vi upplever att man snabbt glömt bort att den funnits där. 

Samtidigt kan det ju vara så att då vi intervjuat rektorer ser vi att de som personer har en 

sådan ställning att de ändå är trygga i rollen. Som vi tänker är de vana vid att vara i centrum 

där blickarna riktas mot dem, det bekommer dem inte på samma sätt som det kanske skulle 

göra för en lärare? 

När man sedan gör en utskrift innebär det enligt Kvale att man gör en tolkad konstruktion 

av talspråket, han menar att talspråket kontra skriftspråket skiljer sig åt vad gäller regler och 

form och att man bör tänka på det. Även att ”utskrifter är avkontextualiserade samtal; de är 

abstraktioner, liksom topografiska kartor är abstraktioner av det ursprungliga landskapet 

[…] Kartor framhäver vissa aspekter av landskapet men utelämnar andra” (s 152). När man 

gör en utskrift ställs man inför olika möjligheter att genomföra det på (d.v.s. dess 

stil/utformning). Det är beroende på vad utskriften ska användas till och vem den är avsedd 

för som avgör hur man går tillväga.  

För vår del innebär intervjun ett komplement till den textanalys som vi ska göra. 

Intervjuns material ska fungera som en komplettering på så sätt att vi vill försöka bilda oss en 

uppfattning om hur skolorna arbetar med IUP. Vi ska inte analysera texten djupgående med 

att fånga alla nyanser. Därför har vi i vårt angreppssätt, vad gäller utskriftsmaterialet, haft för 

avsikt att fånga svaren på våra frågor (se bilaga 2), dock ordagrant men utan pauser, 

hummanden mm. Vi har alltså i vårt intervjumaterial försökt att fånga innehållet i skolors 

arbete med IUP och det kommer vi att göra genom att använda oss av Faircluoghs 

innehållsanalys som vi visat på tidigare i kapitlet. 

 

Urval och avgränsning 

När vi skulle göra vårt urval, kan vi så här i efterhand, säga att det inte varit så lätt men vi har 

sett att vissa av våra val skett som en naturlig följd under arbetets gång. Därför vill nu, i 

kommande text, ge en kort beskrivning av hur det gått till. 

Första tanken var att få en spridning på stads- och landsbygd skolor samt eventuellt att 

dessa skulle befinna sig i olika kommuner. Vi ville även ha en inriktning mot de lägre 
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åldrarna. Under bollandet med beslut på hur vi ska gå till väga fick vi också tankar på att se 

kopplingen mellan yngre och äldre åldrar i grundskolan. Det har i sin tur inneburit att vi även 

tog kontakt med rektorerna som har ansvar för år 7-9 i respektive skolområde. 

Till att börja med hade vi mailkontakt med två skolor för att se om det fanns någon 

möjlighet till att de skulle vilja delta. Vi satte ett sista svarsdatum vilket medförde att dagarna 

tickade på. När en av dessa skolor inte hörde av sig och då det även var svårt att få tag på 

rektorn per telefon fick vi lite panik. Det innebar att vi kontaktade två skolor till. I slutänden 

fick vi ja ifrån alla skolorna. Genom alla de olika turerna som vi haft med skolorna under den 

här tiden har vi förstått att denna tid på terminen/året är en stressig period för rektorerna. 

Samtidigt känner vi att de haft en ambition av att vilja hjälpa till på bästa sätt, de är mycket 

medvetna om sin roll gentemot lärarutbildningen.  

 När vi sedan skulle samla in de ifyllda formulären ser vi att det skett ytterligare ett urval 

som vi känner varit rätt så naturligt. Här ställer vi oss frågan om vi inte har varit tillräckligt 

tydliga i våra formuleringar i det brev (se bilaga 1) vi skickat ut eller om rektorerna i sin stress 

inte uppfattat det vi velat göra? Vi ställer oss frågan eftersom några av rektorerna inte haft 

med de ifyllda formulären till vår träff. Här känner vi också att de reagerat lite olika när de har 

förstått att vi velat ha de ifyllda formulären. Vi upplever att några verkligen har missuppfattat 

oss men velat tillgodogöra det på bästa sätt efteråt. Däremot upplevde vi att en av rektorerna 

hade en viss oro och kanske även en viss skepsis mot att lämna ut formulären till oss. När vi 

sedan satte oss ner för att reflektera över situationen bestämde vi oss för att göra ett bortval av 

de som vi inte fått in ifrån. Dels på grund av den tidsbrist vi kände men även dels med tanke 

på den oro vi ändå märkte av vid ett av samtalen.  

 Ytterligare ett urval vi fått göra på grund av denna tidsbrist är angående intervjuerna.  För 

det första har vi valt att genomföra intervjuer med rektorer för de lägre åldrarna. Däremot såg 

vi en intervju som intressant då de på denna skola påbörjat ett arbete med IUP digitalt vilket 

medförde att vi genomförde den. När vi väl stod där med fem intervjuer, en sent inkommen på 

grund av sjukdom, kände vi att vi måste göra ett urval för att hinna med. Därför kommer det 

fjärde skolområdet inte innefatta intervju eller ifyllda formulär utan endast med de ej ifyllda 

formulären. 

 Som en avslutande sammanfattning kan sägas att vi besökt fyra skolområden med åtta 

enheter. Med enheter menar vi här fyra skolor från lägre åldrar och fyra skolor från de högre 

åldrarna. Efter vårt urval, som vi nämnt ovan, har vi alltså tre skolområden vad gäller intervju 

och ifyllda formulär. Av dessa tre skolområden utgör två områden två skolor med årskurs F-9 

medan det tredje skolområdet innefattar två separata skolor med en F-6 skola och en 7-9 



   25 

skola. Detta skolområde har ett naturligt upptagningsområde med övergångar från sexan till 

sjuan där eleverna byter skola.  

 

 Intervju Ifyllda IUP åk 3-5 (antal) Ifyllda IUP åk 8 (antal) Ej ifyllda IUP 

Skola A X X (27 st)   X 

Skola AH X   X (18 st) X 

Skola B X X (61 st) X (12 st) X 

Skola C X     X 

Skola D       X 

Skola DH       X 
Figur 1. En översikt från vilka skolor vi gjort intervju och samlat in formulär. 

 

Sammanlagt har vi alltså intervjuat tre rektorer och en biträdande rektor och vilka vi 

kommer att redovisa vilket innefattar skolorna A, AH, B och C. När det gäller IUP formulären 

har vi samlat in ifyllda från två skolområden vilket innefattar skolorna A, AH och B. De 

ifyllda formulären berör årskurserna 3, 5 och 8 inom respektive skolområde.  

När det gäller de ej ifyllda formulär har vi alltså samlat in från alla dessa skolenheter och 

även från den vi gjort ett bortval av intervju och ifyllda formulär. Som vi ser det kan dessa ej 

ifyllda formulär vara med och synliggöra den bredd av variation som vi ser råder.  

 

Beskrivning av de olika skolorna  

Till att börja måste vi här kort förklara våra tankar när det gäller vår indelning och beteckning 

på skolorna vi gjort. Skolorna A och AH tillhör samma skolområde men befinner sig på olika 

platser i kommunen. H står för de högre åldrarna 7-9. Skola B och C har däremot hela 

åldersspektrat på samma skola, F-9. 

Skola A är en medelstor landsbygdsskola som innefattar år F-6. Eleverna på denna skola 

fortsätter sin skolgång på skola AH som är dess naturliga upptagningsområde. Något vi redan 

här vill nämna är att när vi bad att få ta del av ett tomt IUP formulär visade det sig att de på 

skolan inte använder sig av en gemensam blankett (vilket de andra skolorna vi besökt gör). Vi 

fick alltså tillgång till fyra olika blanketter. 

Skola AH som består av år 7-9 och räknas som en stor skola, har ett upptagningsområde 

där skola A ingår som en del. På skolan arbetar man med IUP digitalt vilket medfört att vi valt 

att göra denna intervju trots att vårt urval egentligen innefattade de lägre åldrarna. Arbetet 

med dataprogrammet innebär att man i dataprogrammet kan göra olika sorters anteckningar 

kring eleven och dennes skolgång. Det är bland annat frånvaro, IUP:n, åtgärdsprogram, 

eventuella kontakter med hemmet man haft och så vidare. Det som skolan utnyttjar nu är de 
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tre förstnämnda delarna, vilka man arbetar aktiv med men tanken är att gå vidare så att 

systemet utnyttjas helt. Den biträdande rektorn vidareutvecklar sina tankar: 

 

”Då kan man ju lätt plocka fram, i utvecklingssamtalet, gammal fakta som frånvaro mm, 
man har ju allt i kedjan bakåt. Tanken är ju att det ska finnas som en röd tråd från 
lågstadiet och uppåt. ” 

 

Skola B räknas också som en stor skola och har hela spannet med elever från F-9. Skolan 

har också ett visst upptagningsområde från andra mindre skolor ute i kommunen till de högre 

årskurserna.  

Skola C är en skola för år F-9, även den räknas som en stor skola, och den har ett 

upptagningsområde från omkringliggande F-6 skolor. Denna skola är, enligt rektorn, en 

mångkulturell skola speglar Sverige i miniatyr med omkring 20 olika modersmål.  

 

Etiska ställningstaganden 

När det gäller etiska överväganden i vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer vilka vi ser att Kvales (1997) också beskriver. Han menar att etiska 

avgöranden, som man behöver göra i sin forskning, inte hör till något specifikt stadium utan 

att varje stadium i forskningen har etiska inslag att ta hänsyn och ställning till. De etiska 

ställningstagandena bör alltså finnas med genom hela forskningsprocessen och han 

rekommenderar att man redan under planeringsstadiet tar hänsyn till dessa för att man skall 

kunna fatta mer övervägda beslut. 

Kvale (1997) lyfter fram tre etiska riktlinjer. Den första är ”informerat samtycke” vilket 

innebär att man som forskare är noga med att informera den intervjuade om undersökningen, 

bland annat om undersökningens syfte, hur den är upplagd, att det är frivilligt o.s.v. Den andra 

riktlinjen ”konfidentialitet” handlar om att som forskare kunna säkra för den intervjuades 

anonymitet. Den tredje delen benämns ”konsekvenser” och innebär att man som forskare bör 

tänka igenom de konsekvenser som kan uppstå av undersökningen så att 

undersökningspersonen inte utsätts för något som gör att han/hon lider skada. Man bör 

minimera riskerna och i en intervju bör fördelarna överväga både för den som intervjuas men 

också för den grupp av människor som den intervjuade representerar. När det gäller forskaren 

etiska roll skriver Kvale;  
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Ett moraliskt forskningsbeteende är mer än etisk kunskap och kognitiva val; det  
omfattar även forskarens person, hennes känslighet och engagemang för moraliska  
frågor och handlingar […] Forskarens person är avgörande för den vetenskapliga  
kunskapens och de etiska avgörandenas kvalité i varje forskningsprojekt (1997, s 111). 

 

Ytterligare en riktlinje/princip som Vetenskapsrådet poängterar är att de intervjuade är på det 

klara med att det insamlade materialet endast ska användas för denna forsknings ändamål och 

inget annat.  

 

Studiens giltighet och tillförlitlighet 

För att öka undersökningens giltighet och tillförlitlighet menar Kvale (1997) att man som 

forskare återkommande, under hela processen, ska kontrollera varje stadium i sin 

undersökning. Det har vi försökt att göra. Bland annat har vi satt oss in i ämnet vilket medfört 

att vi arbetat fram en god grund inför skapandet av våra forskningsfrågor och även i mötet 

med rektorerna under intervjun. När vi sedan skrev ut intervjuerna har den ena av oss först 

lyssnat av och skrivit ut. Därefter har den andre av oss lyssnat igenom och eventuellt 

kompletterat och ändrat på något som har missats. Under analysen har vi hela tiden arbetat 

tillsammans där fört en diskussion och vi bollat tankar och funderingar med varandra för att 

på så sätt öka tillförlitligheten. Det handlar också, enligt Kvale, om att på ett utförligt och 

utvecklande sätt beskriva sitt tillvägagångssätt för läsaren så att denne ska kunna dra egna 

slutsatser på den undersökning man gjort. För att öka giltigheten och tillförlitligheten har 

därför forskarens ”hantverksskicklighet” stor betydelse. Det handlar bland annat om att som 

forskare kontrollera och vara kritisk till sin egen forskning samt att vara medveten om vilket 

tillvägagångssätt som är bäst. Som vi ser det är det något vi har strävat efter. 

 Vi vill nu efter vårt kapitel om upplägg och tillvägagångssätt, i kommande kapitel, belysa 

vårt resultat. 
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Kapitel 4. Synliggörandet av olika skolors IUP – diskurser i talet om eleven 

Vi kommer i detta kapitel att presentera vårt resultat. Till att börja med visar vi på vad 

intervjuerna med rektorerna mynnat ut i och här presenterar vi varje skola för sig. Därefter 

redogör vi för vår analys av de ej ifyllda formulären som ligger till grund för analysen av de 

ifyllda formulären som vi presenterar sist i kapitlet. I kapitlet kommer vi visa på många olika 

exempel och dessa har vi numrerat för att också kunna hänvisa till dem senare i texten.  

 

Intervju av rektorer på de olika skolorna 

Skola A – IUP arbetet som osäkerhetens diskurs 

Skolan påbörjade arbetet med IUP i samband med att reformen kom till. Däremot menar 

rektorn att man även tidigare arbetade men att ta in ett mål, att arbeta mot, i 

utvecklingssamtalet. Den skillnad hon ser är att de nu arbetar mer mot sociala mål också och 

inte bara mot ämnesmålen. Vi vill redan här säga att den känslan vi får, när vi sett tillbaka på 

intervjun och även jämfört med de andra intervjuerna, är att det på denna skola råder en viss 

osäkerhet i arbetet med IUP. Det kan synliggöras i den fråga vi ställde: 

 
1.) Men skiljer det sig då med nya arbetet av IUP:n och det ni gjorde innan?  
Det skiljer sig inte så mycket men skillnaden är väl att man, jag tror att (kort paus) att 
dokumentationen (kort paus) finns. Alltså det finns åtminstone ett papper som man ser. 
Förut fanns det kanske ett mindre papper eller ja (kort paus) man gjorde det men kanske 
inte lika tydlig. 

 

På frågan om de skriver IUP:n i utvecklingssamtalet får vi till svar: ”jag tror dom skriver dom 

direkt, det ser ut som om dom skriver dom vid utvecklingssamtalet”. Något rektorn också 

berättar är att man provat på ett nytt sätt där eleverna i grupper arbetat med att synliggöra sina 

mål, ett arbete som startat med att en ny lärare börjat på skolan. Det var ett arbete som höll på 

en månad och på frågan om det var något som de skulle göra igen fick vi svaret ”Kanske, jag 

vet inte, vi får väl utvärdera, vi utvärderar ju här sen framåt”. Vi fick intryck av att man på 

skolan inte arbetar på ett gemensamt sätt med IUP:n, bland annat har de olika formulär att 

välja på och som finns i en pärm att hämta för varje lärare. Rektorn menar att det inte skiljer 

sig så mycket mellan formulären men konstaterar samtidigt, då de ifyllda formulären visas, 

”att alla är ju inte ifyllda, i alla rader, så det är ju lite olika hur mycket kraft man lägger i det”.  

 Det som rektorn ser som viktigast att fokusera i IUP är elevens starka sidor och att man 

inte fokuserar problemen vilket rektorn ser att det är lätt att göra då man talar om vad eleven 

ska bli bättre på. Den största svårigheten som lyfts fram angående IUP:n är tiden, det är svårt 
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att få den att räcka till. Det är mycket som ska hinnas med i ett utvecklingssamtal och då 

menar rektorn att detta är ytterligare en sak som ska rymmas inom den avsatta tiden.  

 
2.) Tiden är ju en brisvara i skolans värld […] och så har man ju dom eleverna som ska ha 
åtgärdsprogram […] det måste man ju prioritera, det kan man inte välja bort. Alltså det är 
ju jättebra att barna blir delaktiga, det tror jag alla tycker. Men hur ska man lösa det 
praktiska, det kan ibland vara lite svårt. 

 

 När vi diskuterar sekretessen menar rektorn att det är något de talat om en hel del, det vill 

säga att IUP är en offentlig handling. Vi känner av den oro som rektorn förmedlar då vi 

samtalar, det vill säga om någon utifrån skulle ta del av saker om eleven som egentligen inte 

skulle vara tillgängliga. 

 

Skola AH – IUP arbetet som kontroll och elevägd diskurs 

Även denna skola påbörjade sitt arbete med IUP:n när den infördes och de känner inte att de 

kommit speciellt långt, att man är i startgroparna fortfarande. Alla på skolan har varit ungefär 

lika delaktiga i starten med IUP och man gick på föreläsningar och hade pedagogiska 

konferenser. Pedagogiska konferenser är något man fortfarande använder sig av för att gå 

vidare i arbetet med IUP:n. Många har känt det mest som en pålaga som man skall göra. 

Därför kan man säga att arbetet mellan arbetslagen och även mellan lärare ser väldigt olika ut. 

Den biträdande rektorn beskriver det som att ”det är som i alla förändringsarbeten, några är 

spjutspettsar och tycker att det här är fantastiskt och några är bakåtsträvare och undrar varför 

vi ska göra det här” och berättar sedan vidare om skolan: 

 

3.) Det är lite fyra skolor i en, arbetslagen är väldigt utspridda rent geografiskt och inom 
dessa jobbar man väldigt tajt. Då brukar vi ha tvärgrupper mellan arbetslagen. Då kan man 
ha en sån här diskussion (om arbetet kring IUP:n) och det brukar vara väldigt givande, det 
är ett sätt att ta lärdom av varandra. 

 

Den biträdande rektorn fortsätter och säger att det finns något arbetslag som kommit längre i 

arbetet med IUP och också som ser en nytta med det men det finns även enstaka lärare i andra 

arbetslag, där man inte kommit lika långt, som valt att ensamma gå vidare i sin utveckling 

med arbetet av IUP:n. Genom den beskrivning som den biträdande rektorn ger oss kan vi se 

att, genom de olika lärarna arbetssätt, kan arbetet fungera både som produkt och process. 

Rektorn säger att oftast blir IUP:n en produkt i utvecklingssamtalet men berättar också att 

vissa lärare arbetar med den som en fortlöpande process där man tillsammans med eleven, vid 

varje mentorssamtal, går igenom IUP:n, på så sätt blir den levande. 

 



   30 

4.) Då man har skrivit att du ska prata mer i klassen och så vidare […] att man tittar på det 
varje vecka och då blir den mer levande än om man bara tar upp den vid nästa 
utvecklingssamtal. Då har man kanske hunnit glömma vad man skulle göra. Så att få den 
mer levande är viktigt. 

 

Det positiva som den biträdande rektorn lyfter är att IUP höjer kvalitén på 

utvecklingssamtalet, hon menar att den blir mer likvärdig för alla elever. 

 

5.) Det som är positivt tycker jag är att utvecklingssamtalen blir mer jämbördiga, 
innehållet i utvecklingssamtalet blir mer lika. Det blir inte bara en slump vilken lärare det 
är […] kvalitén blir bättre än mot där man kanske gått in och river av ett samtal och säger 
att allt går bra för dig. […]Det är klart att på sikt så kommer det att höja kvalitén på 
omdömen och utvecklingssamtalet och förhoppningsvis också att eleven kan sträva mot 
mål även om denne är duktig eller inte speciellt duktig så kan man också gå vidare. 

 

En av svårigheterna som lyfts fram i arbetet med IUP är att det tar tid. Dels i början, då det 

upplevdes som ett extra moment att utföra mitt i allt annat arbete och dels då när man började 

med det nya datasystemet som gjorde att det tog längre tid och kanske framförallt de gånger 

som eleverna själva skulle skriva in sin IUP på datorn. ”Det hela beror ju också på vana” 

säger rektorn. Fördelen som lyfts är att då man valt att använda sig av datorn, skrivs IUP:n in 

direkt och det blir inget mellanled av extra papper som sparas på hög och ska skrivas in på 

datorn efteråt. På denna skola har bemötandet, av IUP:n, hos föräldrarna sett lite olika ut men 

den dominerande bilden som ges är att de inte varit speciellt positiva till den.  Den intervjuade 

kopplar det till att föräldrarna i första hand är intresserade av att deras barn mår bra men även 

till att de inte har en studietradition av att läsa vidare i högre studier. 

 

6.) Vi kommer från en trakt där de inte har så stor studievana, dom flesta har bara 
gymnasial utbildning. […] det var jättesvårt för föräldrarna att förstå. […] De tänker som 
vi har tänkt att man ska ta hand om svårigheter, ta upp det man är dålig på. […] En pappa 
som menade att ”Pojken är väl nöjd, jag går väl på det mål ni satt upp, men att han är nöjd 
i skolan det räcker väl.” 

 

Skolan har genom föräldramöten arbetat med att skapa större förståelse hos föräldrarna men 

menar samtidigt att det kommer att försvinna med tiden med de barn som nu går i förskolan, 

det blir en vana. 

När det gäller det som ska formuleras i formuläret, vad man bör skriva eller undvika att 

skriva, berättar den intervjuade att man på skolan har diskuterat det en hel del. Att man i sina 

formuleringar ska fokuserar på elevens handling snarare än tillstånd.  
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7.) Man skriver inte ”Du är glad” eller ”Du är en snäll kille” utan istället ”Du bidrar med 
ett positivt klimat i klassrummet”, då är det en handling. Man har inte en stämpel på sig 
att ”Du är alltid glad” det kan vara väldigt jobbigt att man fokuserar på den man är. 

 

Däremot kan rektorn se, efter att ha tittat igenom formulären, att lärare på skolan kan ha svårt 

att skilja på detta. Detsamma gäller när man ska skilja mellan åtgärdsprogram och IUP.  

 

8.) Många lärare har haft svårt att skilja IUP från åtgärdsprogram för man är så fokuserad 
att i åtgärdsprogram har man en brist som man ska åtgärda och att eleven inte har nått det 
här målet. Där har man ett problem man ska lösa medan man i IUP har styrkor som ska 
utvecklas. Detta är en tankekullerbytta som kan var svår för många lärare tror jag. 

 

Däremot lyfter rektorn att det i IUP är viktigt att formulera vad eleven vill utveckla, att IUP 

på så sätt ska lyfta eleven och inte tynga ner dem och menar samtidigt att det är eleven som 

äger IUP:n. Något som också lyfts fram är att de långsiktiga målen kan vara framtida 

drömmar som eleven har. Tanken är att man på så sätt ska kunna få eleven att se kopplingen 

mellan sitt skolarbete och sina drömmar. 

 

Skola B – IUP arbetet som kontrolldiskurs 

På denna skola har man arbetat med IUP redan innan den trädde i kraft, det vill säga i lite 

drygt tre år. Man har varit på studiebesök i Helsingborg och tagit till sig deras materialet och 

det gäller nu för hela skolan och dess upptagningsområde. Från början har det funnits en 

grupp som verkligen har brunnit för arbetet. Rektorn berättar att arbetat har rullat på vilket 

medfört att man inte gjort några direkta förändringar men däremot att skolan behöver se över 

arbetet med IUP för att involvera fler ämnen och säger; ”det är ingen treämnesskola vi har 

utan vi ska använda oss av alla ämnen”. De ämnen som nu ingår är matte, svenska och 

engelska. Däremot kommer det fram under intervjun att ju längre upp man kommer i åldrarna 

desto mindre fokuseras det på IUP-pärmen. Rektorn som vi intervjuat är inte ansvarig för de 

högre åren men säger sig tro att mentorerna inte är så jätteintresserade av materialet men kan 

däremot inte säga hur de arbetar istället. 

En fördel som lyfts fram är att IUP är en kvalitetssäkring både för elever och för skolan i stort. 

 
9.) Vi har ett uppdrag att möta eleverna där dom står. Sen kan det ju var en fara också, 
man får inte bli för fyrkantig och ha det som ett avprickningssystem, en balans är viktig. 
Ej stoppa in elever i fack men så upplever jag inte att det är, utan man har det som ett 
verktyg. 

 
Rektorn berättar vidare att IUP:n används löpande i arbetet där denna lilla bok/pärm fungerar 

på så sätt att man ska se hur långt eleven har kommit inom respektive område. Samtidigt är 
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också IUP:n något som skrivs fram i utvecklingssamtalet tillsammans med föräldrar och elev, 

den fungerar både som produkt och process. När vi kommer in på hur lärarna upplevt arbetet 

med IUP under den här perioden svarar hon: 

 
10.) Det var ju en jättediskussion i början. ”Det kommer att ta jättelång tid och hur ska vi 
hinna med det? Vi har ju fullt att göra som det är idag.” Men sen så allteftersom tiden går 
lär man sig materialet, så ser man sen att man har mycket gjort redan när man ska komma 
dit (till utvecklingssamtalet). 

 

När det gäller föräldrarna och arbetet med IUP:n har rektorn inte hört annat än positiva 

reaktioner. ” De får reda på precis hur barnen ligger till.” På frågan hur IUP kan vara med och 

möta alla elever, både duktiga och dem som är i behov av stöd menar hon att ”det är 

jätteviktigt att alla barn får sitt” men menar samtidigt att arbetet med att alla ska nå målen gör 

att man lätt fokuserar på de elever som inte når upp.  

 
11.) Jag tänker på att det är svårt att fånga dem som ligger i framkant. Man riktar in sig på 
de man ser inte når upp till målen. Där jobbar vi väldigt mycket. Men de som ligger i 
framkant de behöver utmaningar. Oftast blir det ju så att man har kravet på sig att alla ska 
nå målen. De som ligger över målen klarar sig, man är inte lika snabb på att ge dem extra 
utmaningar. 

 

Skola C – IUP arbetet som målsynliggörandets diskurs 

Arbetet med IUP har enligt rektorn startat i och med reformen men säger samtidigt att de på 

skolan påbörjat arbetet redan innan genom sitt portfolioarbete och säger även att ”portfolio är 

det man arbetar med innan och som sedan presenteras i utvecklingssamtalet”. Ett arbete, som 

från och med i år, innefattar hela F-6. Det finns också tankar på att det ska införas i de högre 

åren på skolan genom de klasser som går från år sex till år sju. Det fokus som man haft i 

portfolioarbetet är elevens språkutveckling utifrån de temaområdena som skolan arbetar kring 

för tillfället och där alla ämnen ingår i. Det handlar om att ta; 

 
12.) …ansvar, att de ska reflektera, jämföra. Då kan dom gå in och se, att här har jag 
jämfört och kan sen sätta in det i portfolion. Sen när de tar och tittar på sin portfolio kan 
de se hur de utvecklats i svenska och sitt språk, sitt skriftspråk och hur de tänker. 
Tillsammans kan vi på så vis titta på deras övergripande måluppfyllelsen. […] Det är 
häftigt när de själva sen sitter i sexan och verkligen kan se, från trean till sexan, vad som 
har blivit bättre och att de kan se sin utveckling. 

 

Som vi tolkar rektorn, är arbetet med portfolion, en viktig grund i utvecklingssamtalet och 

IUP:n och att alla dessa delar hänger samman för att eleven ska upptäcka och se sitt lärande. 

Arbetet med målen att uppnå, menar rektorn, måste konkretiseras och göras synligt för 

eleverna men säger samtidigt att det inte är det lättaste. Målen; 
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13.) …sitter i huvudet på läraren och vi måste föra över det till eleven. Så när de sen 
skriver ”jag vill lära mig att knyta skorna”, och det kan ju vara bra att de lär sig att ta 
ansvar, vara självständiga, motoriken o.s.v. Men det kanske inte är det vi ska fokusera på i 
skolan. Och göra eleven medveten vad han/hon ska sträva mot och lära sig mer av. Det är 
det svåra för att få det levande för eleven. 

   

Ytterligare en fördel med portfolion menar rektorn är att: 

 
14.) Pedagogerna får en kick när dom ser att eleverna ser sitt eget lärande. Jag vet att 
pedagogerna som börjat med att en elev tittar tillbaka två år, och när pedagogen hör de 
kommentarer som eleven ger på den skillnad det har blivit. Det är jättehäftigt och då 
känner läraren att det här är gratis, som driver eleverna själva, än att läraren själv alltid 
behöver vara motorn. 

 

En risk som rektorn ser med arbetet av IUP är att det kan bli ett sorts avprickningssystem, om 

man till exempel vill fylla i varje ruta i formuläret eller att rutorna inte räcker till, då kan det 

bli som en låsning i arbetet med IUP. En fördel som lyfts fram är att IUP:n kan skapa en sorts 

likvärdighet och en likvärdig bas i utvecklingssamtalet för alla elever. ”Det blir också en 

medvetenhet hos vårdnadshavarna att eleven ska träna det här” och rektorn säger sig inte 

upplevt något negativt från föräldrarna angående IUP:n.  

Som avslutning på intervjun framkommer att: 

 
15.) Det bästa vore om eleven ser att; ”Nu har jag gjort alla mina mål, vad ska jag göra 
ända till nästa träff? Det står att vi ska ha en träff här men nu har jag uppfyllt de här 
målen, vad ska jag göra nu då? Det här gick ju för fort” Att dom själva ser att vi måste 
göra ett nytt mål. Då har man kommit långt. 

 

Sammanfattande resultat av intervjuerna 

Till att börja med vill vi lyfta fram de olika bilder vi har fått av de skolornas arbeta med IUP. 

Den bild som på varje skola blir tydlig, och som synliggörs i både intervju och rubrik, ser vi 

förstärks när den kopplas samman med resultatet av formulären.  

Intervju som genomfördes på skola A kan i jämförelse med de andra intervjuerna ses som 

en osäkerhet i arbetet med IUP:n. På skolan har lärarna också fått en frihet i arbetat med IUP 

där de bland annat kan välja olika blanketter. Denna frihet kan tolkas som en 

osäkerhetsfaktor, det vill säga att skolan inte vet vilket formulär som är bäst eller om man inte 

diskuterat dem och fått fram ett gemensamt arbetsmaterial. Vi tolkar därför denna skola som 

en osäkerhetens diskurs angående IUP arbetet. 

 Trots att de på skola AH säger sig vara i startgroparna i arbetet med IUP finns ett fokus, 

som vi tolkar det, på eleven. Rektorn benämner IUP:n som ”elevens IUP” och lyfter vikten av 

att i den synliggöra vad eleven vill utveckla. Rektorn talar varmt för att lyfta in elevens 
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drömmar i de långsiktiga målen och att eleven ska kunna se den kopplingen, det vill säga att 

det han/hon gör här har betydelse för dennes långsiktiga mål. Skolan arbetar med IUP digitalt 

och med det lyfter rektorn många fördelar, som till exempel att ha koll på frånvaro, IUP 

arbetet, åtgärdsprogram m.m. och att allt finns på samma ställe. Rektorn säger vidare att; 

 

16.) ..då kan man ju lätt, i utvecklingssamtalet, plocka fram gammal fakta, frånvaro, man 
har ju allt i kedjan bakåt. Tanken är ju att det här ska finnas som en röd tråd från lågstadiet 
och uppåt. Så kan man plocka fram vad de sa egentligen. När man gick i femman till 
exempel, hur såg det ut då?  

 

Den frågan vi ställer oss är om arbetet med IUP digitalt på detta sätt inte blir en alltför stark 

kontroll av eleven?  Vad skapas det för bild av eleven som då hänger med genom åren och 

vad medför detta? Vi tolkar denna skola, i arbetet med IUP, som en kontroll och elevägd 

diskurs. 

 På skola B arbetar de med ett IUP material som pågår fortlöpande i verksamheten och 

även mynnar ut i en gemensam överenskommelse i utvecklingssamtalet. Även om rektorn 

starkt talar om att det inte får bli något avprickningssystem så kan vi se att det är kärnämnena 

som man fokuserar samtidigt som eleverna i detta material ska nå vissa nivåer och i 

formulären uttrycks det så här:  

 

17.) ”Stjärnsvenska nivå 10, ska till 11.”, ”Läser för närvarande på nivå 8-9 i 
stjärnsvenskan.”, ” Mål att strävan emot, nivå 10-11 i stjärnsvenska under vt 2008.” 

 

Samtidigt kan vi utläsa av det rektorn säger att det finns ett övervägande fokus på elever som 

inte når upp till målen och menar att det är ett av deras viktigaste uppdrag. Rektorn talar också 

om IUP:n som en kvalitetssäkring både för elever och skolan. Den bild vi får av arbetet med 

IUP:n på den här skolan är en kontroll av att eleven ska nå upp till målen, det vill säga en 

kontrolldiskurs. 

 På skola C har man infört ett arbete med portfolio och vissa lärare har arbetat länge med 

det. Under hela intervjun återkom rektorn vid ett flertal tillfällen omkring elevens lärande och 

vikten av att synliggöra det för eleven själv. Samtidigt är även denna rektor inne på att det inte 

får bli något sorts avprickningssystem, det handlar om att göra eleverna medvetna och att 

skapa en förståelse för varför de är där, hon säger vidare: 

 

18.) … förstår de inte varför de är här eller vad de ska göra här, då skapar det inget driv 
eller någon motivation hos dem. 
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Den bild som vi får genom intervjun är att skolans arbete med IUP är en målsynliggörandets 

diskurs. Samtidigt måste vi här också säga att denna bild endast bygger på intervjun vilket 

innebär att vi inte kan uttala oss med lika stor säkerhet som med de andra. Ändå ser vi att 

intervjun var så starkt inriktad på vikten av att synliggöra målen för eleven att denna bild, för 

oss, blir relevant. 

Det finns några områden av skolornas arbete med IUP som vi nu kommer att diskutera 

gemensamt. Till att börja med har vi sett att IUP kan utformas som en produkt eller en 

process och vi har sett att det råder lite skillnader mellan de skolor som vi varit på. Två av 

skolorna (B och C) arbetar med IUP på båda sätten. De två andra skolorna använder IUP:n 

övervägande som en produkt förutom på skola AH där några pedagoger arbetar med den som 

process och som vi tolkar rektorn finns en viss strävan med att få fler lärare att arbeta på det 

sättet.  

När det gäller svårigheter nämner två skolor (A och AH) att en av de största problemen 

är att få tiden att räcka till. Det upplevs som en pålaga som ska rymmas bland allt det andra 

arbetet samtidigt som de inte fått mer tid till förfogande. Den biträdande rektorn menar ändå 

att det handlar om en sorts vana och att det tar lite tid innan man får syn på fördelen som 

egentligen innebär att det underlättar i utvecklingssamtalet. Det här är något som rektorn på 

skola B redan visar på, det vill säga att de flesta efter första inkörsperioden ändrat åsikt.  

En positiv sida med IUP som två rektorer (AH och B) är inne på är att kvalitén i 

utvecklingssamtalet höjs, det blir mer likvärdigt för alla elever men en av dem säger samtidigt 

att det blir lätt att fokusera på de som har svårt att nå målen. Rektorn på skola C lyfter 

ytterligare en fördel och menar att föräldrarna medvetandegörs med målen i arbetet med IUP. 

Alla skolor utom skola AH säger att de upplevt att föräldrarna tagit emot IUP positivt. Skola 

AH ger som sagt en annan bild som vi redan visat på. Den reflektion vi gör så här efteråt är att 

rektorerna inte är med i utvecklingssamtalet och frågan är om de är de rätta personerna att 

ställa den frågan till. Den biträdande rektorn har nyss kommit från en lärartjänst och henne 

upplevde vi säker i sitt svar, de andra var mer tveksamma.  

 

Talet om eleven - analys och redovisning av de ifyllda och ej ifyllda IUP formulären 

Som tidigare nämnts kommer vi att utföra vår analys i två steg. Det första steget är att 

analysera de ej ifyllda formulären och i nästa steg se på de ifyllda. När det gäller de ej ifyllda 

formulären kommer vi att använda oss av formulär från sex olika skolor. Från en av skolorna 

har vi fått ta del av fyra formulär, de andra har bidragit med ett formulär var. Då vi studerat de 
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ifyllda formulären har vi gjort ett urval som medfört att vi kommer att analysera två 

skolområdens formulär, innefattar skolorna A, AH och B, ifrån årskurserna 3, 5 och 8. 

 

De ej ifyllda IUP formulären 

I vår diskursanalys, av de ej ifyllda IUP formulären, ser vi alltså själva IUP:n som en diskurs. 

I denna diskurs utgör elementet elev den självklara noden eftersom IUP:n inte kan existerar 

utan elev i skolans diskursordning. Som ett första steg i analysen av formulären har vi försökt 

att göra en övergripande innehållsanalys enligt Fairclough (i Bergström & Boréus 2000, 

Winther Jørgensen & Phillips 2000) för att finna teman i dokumenten. När vi har studerat 

formulären och dess teman har det blivit synligt för oss att formulären kan ses som en kontroll 

av eleven eller att eleven själv är ägare till sin IUP. Av nio formulär är sju av dessa elevägda. 

Vi kan se att när eleven själv äger sin IUP formuleras rubrikerna i IUP:n i jag form, några 

exempel lyder: 

 

19.) ”Min utvecklingsplan”, ”Mina mål”, ”Det här tycker jag om att hålla på med i 
skolan”, ”Det här skulle jag vilja ha hjälp med”, ” Så här ska jag göra”, ”Vem ska hjälpa 
mej” o.s.v. 

 

Det blir klart att detta skapar ett annat utgångsläge då eleven på ett helt annat sätt måste göras 

delaktig i arbetet med IUP:n. Men även bland de elevägda formulären kan vi se en skillnad 

och i ett par av dessa. Det skulle kunna tolkas som att det läggs ett för stort fokus på eleven. 

Det formuleras som att det är elevens ansvar att uttrycka sina mål, hur den skulle vilja ha 

hjälp och av vem den ska få hjälp av (se exempel 20, s 38).  

För att gå vidare i vår analys har vi i denna diskurs funnit att de element som bildar 

nodens kluster är mål, ansvar, styrkor, underskrift och lägeskontroll vilka är de rubriker eller 

teman som IUP formulären visar upp. Dessa kan se lite olika ut men kärnan som vi sett i 

texten, i rubrikerna, har gett elementen dess namn. Något som blivit tydligt är att dessa 

element ser lite olika ut och därför har vi gått vidare i att sätta in elementen i tabellform  

(figur 2, s 37) tillsammans med skolorna och deras formulär. På så sätt har det för oss blivit 

översiktligt och givit en bild av hur det ser ut. 
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Skola A                                 

Formulär 1 X   X X       X               X 
Formulär 2     X X       X   X   X   X X   

Formulär 3   X         X X X           X   

Formulär 4     X X       X   X   X     X   

Skola AH X           X X     X X     X   

Skola B X   X X X X       X   X       X 

Skola C X           X   X       X   X   

Skola D X           X X         X   X   

Skola DH X   X X X X   X       X     X   

Figur 2. Ett förtydligande på hur innehållet ser ut i de olika formulären samt om den är elevägd eller inte. 

 

Det vi har kunnat se och utläsa är att elementet underskrift finns med i de flesta IUP 

formulären (7 av 9) och även att alla tre parter skriver under på specifika rader. Ett av 

formulären har endast en rubrik och en rad att skriva under på. I det fallet kan man ställa sig 

frågan vem det är som ska skriva under formuläret. Just detta formulär är enligt oss väldigt 

elevfokuserat och den känslan man då kan få är att det endast är eleven som ska skriva under.  

 När det gäller elementet mål kan vi se att alla formulär innehåller någon slags 

målbeskrivning men att den kan se olika ut. De kategorier vi funnit är kunskapsmål och 

sociala mål, vidare kan dessa vara uppdelade i långsiktiga och kortsiktiga mål. Det vi kunnat 

utläsa är att knappt hälften (4 av 9) har sina mål ospecificerade. En tredjedel uttrycker sina 

mål i kunskaps- och sociala mål. De resterande IUP formulären (2 av 9) har alla målen med 

men i ett av fallen presenteras kunskapsmål och sociala mål som två huvudrubriker med 

underrubriker av kortsiktiga och långsiktiga mål (skola DH). I den andra utgör däremot 

kunskaps- och sociala mål en rubrik med kort- och långsiktiga mål som underpunkter  

(skola B). 
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 När det gäller elementet styrkor kan vi se att alla skolor utom två på något sätt vill 

synliggöra elevens starka sidor.  

Elementet ansvar kan vi se att två tredjedelar av formulären berör. Dock kan vi se en viss 

skillnad i vem ansvaret ligger på. I hälften av de formulär som berör elementet finns ett 

gemensamt ansvar fördelat på de tre parterna elev, föräldrar och pedagog. Ytterligare ett som 

kan tolkas ha denna innebörd är ett av formulären som skriver rubriken ”ansvariga” (skola 

AH). I två av formulären (skola A;3 och C) ser vi däremot att det är eleven själv som har 

huvudansvaret för hur denne ska nå upp till målen då formuleringarna i rubrikerna lyder: 

 

20.) ”Det här behöver jag hjälp med”,  ”Det här skulle jag vilja ha hjälp med” och ”Vem 
ska hjälpa mig” 

 

Två av formulären innehar inte någon ansvars del överhuvudtaget däremot är båda dessa IUP 

formulär elevägda. Då kan man ställa sig frågan vems ansvaret är och en tolkning som kan 

göras, då den är eleveägd, är att eleven har huvudansvaret. 

I det sista elementet, lägeskontroll, kan vi se att formulären ger en varierande bild och då 

i hur de benämns, rent utrymmesmässigt och vart det finns placerat i formuläret. En 

lägeskontroll kan benämnas ”utvärdering”, ”uppföljning”, ”nuläge” eller ”dagsläget”. En 

annan intressant sak är var placeringen av lägeskontrollen görs och även hur stort utrymme 

det får. Våra funderingar, då vi studerat formulären, har utmynnat i att det kan bli svårt att 

avgöra vad man menar. Antingen menas det att ett nytt datum ska planeras in, alltså när nästa 

utvärdering ska ske eller så är tanken att kontrollera hur det gått sedan förra samtalet. Som 

exempel kan nämnas att i ett av formulären placeras lägeskontrollen i början, det kallas 

”Dagsläge”, men innehåller samtidigt en beskrivning av att göra en tillbakablick på 

föregående IUP (skola B). I ytterligare ett formulär finns en hel sida som uppföljning av 

föregående IUP. Här har man också en separat punkt i slutet på nuvarande IUP formulär att 

fylla i (skola D). I båda dessa formulär ser vi att det blir ganska klart vad som menas, d.v.s. att 

tanken är att göra en uppföljning av det som har varit. I två av formulären (skola A; 2 och 4) 

kan vi se en skillnad då det handlar om att beskriva ”nuläget”. Rubrikerna ligger i och för sig 

först men däremot ser vi att begreppet begränsar till en uppföljning av det som varit genom 

sin rubrik ”Nuläge – starka sidor och intressen”, det blir en beskrivning av hur det ser ut just 

nu. I ytterligare tre av formulären (AH, C och DH) finns endast en punkt eller två punkter i 

slutet av formuläret och som vi tolkar det handlar det här om att planera in nästa träff. Här 

menar vi att placeringen har en betydelse på så sätt att om den bara befinner sig längst ner 

som en punkt på formuläret finns en risk i att den bara utnyttjas som en planeringspunkt. Vi 
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ser det som föga troligt, trots att båda begreppen uppföljning och utvärdering finns med som 

punkter i slutet, att man inte tar till vara dom utan börjar upprätta ett nytt vid nästa 

samtalsträff.  

 Efter denna redogörelse kommer vi nu att gå över i steg två av vårt analysarbete där vi 

tittar närmare på hur talet på eleven ser ut i de ifyllda formulären. Våra element som vi fick 

fram, det vill säga mål, ansvar, styrkor och lägeskontroll, kommer i detta steg och på denna 

nivå utgöra våra noder. Vi kommer att söka nya element som bildar kluster runt var och en av 

dessa noder som alltså i sin tur utgör nya smådiskurser inom diskursen IUP. Elementet 

underskrift ser vi däremot inte är relevant att utgöra en nod på denna nivå då vi redan 

diskuterat vem det är som skriver under, vi ser att vi inte kan komma så mycket längre i den 

analysen.  

 

De ifyllda IUP formulären 

Som vi sagt tidigare kommer denna del endast att utgå från två skolområdens ifyllda formulär 

vilket innefattar skolorna A, AH och B. Under varje rubrik, som utgör de nya noderna, 

presenterar vi vad de båda skolområdena formulerar i talet om eleven i sina formulär.  

 

Styrkor 

När vi har analyserat de båda skolområdenas formulär har vi sett att denna nod endast finns 

med i ett skolområde, som innefattar skolorna A och AH. Då vi sedan sökte element fann vi 

två som bildar kluster runt noden, dessa element är personligt och ämnet. Vi har sett att 

elementet personligt handlar om elevens styrkor och dessa beskrivs ofta som snäll, trevlig, 

positiv, intresserad, uthållig, ansvarsfull, plikttrogen, duktig mm. Något vi kan konstatera är 

att även formuläret för skola B använder sig av elementet personligt men detta synliggörs då 

under rubriken ”Dagsläget”. På skolorna A och B kan vi därför finna liknande formuleringar 

och enligt oss blir det tydligt att dessa oftast blir en värdering av eleven som person. Exempel 

på formuleringar kan lyda: 

 

21.) ”Plikttrogen och ansvarsfull. Glad och trevlig”, ” Envis och uthållig på lektionerna”, 
”Pigg aktiv och vaken”, ”Är en toppentjej”, ”Är en mycket trevlig kille både mot kamrater 
och vuxna” 

 

Vi har kunnat se att skola AH skiljer sig i detta avseende. Något vi noterat är att man på skola 

AH nästan uteslutande låter eleverna skriva sina egna formuleringar direkt på datorn (i alla 

fall i denna klass). Här blir det en skillnad i formuleringarna som då skrivs i jag form. Det 



   40 

innebär att eleverna inte i lika hög grad blir utsatta för ett värderande av dem som person. 

Men i de få fall, som vi ändå sett det förkomma, ser vi att eleven i dessa formuleringar gör ett 

värderande av sig själv som person. 

 

22.) ”Jag har ett dåligt ordval ofta nu för tiden”, ”Ambitiös, engagerad […] målmedveten, 
glad och positiv”, ”Muskler i munnen säger vad jag tycker, uppmärksamhetsunge” 

 

Styrkorna handlar också, som vi sagt tidigare, om ämnet ifråga. Då formuleringarna i skola 

AH:s formulär skrivs i jagform kan vi konstatera att de ytterst sällan handlar om personligt 

istället är det nästan uteslutande ämnet som berörs. Två exempel som vi hittat är kortfattade 

och innehåller både och. 

 

23.) ”Är bra på spanska, tar ansvar på mina studier”, ”Det ser bra ut ämnesmässigt och 
socialt” 

 

Det vi kunna se i skola A:s olika formulär är att beroende på om pedagogen vidareutvecklar 

sina tankar om elevens kunskaper i ämnet gör det en skillnad. Den skillnad vi ser är om 

formuleringar stannar vid vad eleven är duktig/bra på eller om dessa vidarearbetas i ”hur” och 

”vad” som ska göras i arbetet. Om det stannar vid vad eleven är duktig/bra på då kan vi se att 

det fortfarande blir en värdering av eleven som person. För att visa skillnaden lyfter vi här 

först fram de värderande formuleringarna. 

 

24.) ”Mycket bra på att skriva och läsa”, ”Duktig på SO och NO”, ”Bra på skrivstil”, 
”Jobbar bra med alla skolarbetet”, ”Bra på matte, idrott” 

 

I dessa exempel synliggörs skillnaden när man vidarearbetar formuleringarna: 

 

25.) ”Engelska, både uttal, ordförståelse och stavning”, ”SO/NO deltar med fiffiga 
lösningar i diskussionen”, ”Ma - noggrann och säker på volym och area”, ”Bra på att lösa 
klurigheter i matten” 

 
Mål  

Vi kan konstatera att alla skolor har noden mål. Däremot har vi sett att klustret i de 

olika skolornas formulär kan innehålla lite olika element av kunskapsmål och 

sociala mål samt kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Samtidigt kan vi se en viss 

övergripande skillnad mellan skolorna då skolorna till viss del fokuserar lite olika 

när det gäller elementen.  
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På skola A har vi kunnat se att man i större utsträckning använder sig av det 

sociala elementet än vad de andra skolorna gör. Vi kan framförallt se en viss 

skillnad i användandet utav ett av formulären (formulär 1). Här finns en uppdelning 

mellan elementen sociala mål och kunskapsmål och dessa ges också ganska stort 

utrymme. Det får, som vi ser, betydelse för att texten, på ett mer aktivt sätt, 

framskrivs i sociala termer. Här ges ett exempel. 

 

26.) Skriva snyggt. Tänka på att du kompromissar ibland när du är med dina 
klasskamrater. Var stolt och nöjd när du klarar det och berätta gärna för mig 

 

I skola AH har man inte samma fokusering på elementen sociala mål och en fundering vi 

gör är om det beror på att eleverna själva ofta skriver sin egen IUP. Här finns en viss koppling 

till målen i nian och även i vissa fall nämns rena betygskriterier i texten men vi ser ändå en 

viss spridning på hur målen uttrycks och vilka mål som omnämns i texten. I de flesta fall 

uttrycks kunskapsmålen ganska precis som till exempel i detta fall; 

 

27.) Eng: Bli säkrare på verbformerna. Ma: Bli säkrare på att ställa upp minus och delat 
med. 

 

I andra fall blir formuleringarna mer oklara; 

 

28.) ”Känna att jag koll i skolan och gör det jag ska och uppnår så goda resultat som 
möjligt”, ”Delta mer aktivt i de flesta ämnena” 

 

I skola B, kan vi se en starkare fokusering på elementet kunskapsmål och ofta kopplas 

dessa till målen att uppnå. I år 3 och 5 kan vi se ett tydligt fokus på målen att uppnå i år 5, det 

är också ämnen svenska, matte och engelska som omnämns mest. 

 

29.) 
Kortsiktiga mål:   
”Att skriva berättelser med grundläggande skrivregler som  
meningsbyggnad, dialoger och styckeindelning.”, ”Att kunna 
alla multiplikationstabellerna”, ”Att ett år är lika med 52 veckor” 
Långsiktiga mål:  
”Att nå målen i åk 5 i matematik, svenska och engelska” 

 

Kunskapsmålen i år 8 på denna skola är ofta mycket betygsfokuserade men vi kan se att även 

texten är mycket kortfattad i alla formulär vi tagit del av. 
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30.) 
Kortsiktiga mål:  ”Håll ställningarna i alla ämnen” 
Långsiktiga mål: ”Minst G i alla ämnen i nian” 

 

Ansvar 

Här kan vi konstatera att denna nods element, elev, lärare och förälder, skiljer sig åt mellan 

de olika skolorna, det vill säga, ansvarsområdet ser lite olika ut. På skola A finns tre sorters 

formulär som man använder sig av när det gäller de ifyllda formulären. Formulär 1 har inget 

specificerat ansvarsområde medan formulär 2 och 4 har en uppdelning på tre rubriker med 

elev, lärare och förälders ansvar. Något vi kan se är att pedagogen som använder sig av 

formulär 2 på skolan inte utnyttjar dessa punkter (inget skrivet i dem). Uppdelningen av tre 

rubriker har även skola B medan skola AH har en gemensam rubrik som lyder ”ansvariga”. 

Däremot ser vi att denna rubrik i sin tur är kopplad till rubriken ”tillvägagångssätt” som visar 

vem som har ansvaret, det vill säga eleven. Detta medför att vi endast kommer att jämföra tre 

av fem formulär, det vill säga formulär 4 på skolan A och formulären på skola B och AH.  

 Det vi kunnat se efter vår analys är att skolorna skiljer sig åt på så sätt att skola A och 

skola AH har ett övervägande elevansvar medan skola B har ett mer jämt fördelat ansvar 

mellan alla element. Skola AH skiljer sig från skola A på det sättet att här ser vi att 

elevansvaret nästintill är 100 % (17 av 18 formulär). Det synliggörs, som vi redan sagt, i 

tillvägagångssättet som oftast är mycket specifikt kopplat till de mål eleven ska nå. Trots 

formulärets rubrik ”ansvariga”, där oftast alla parter skriver under, synliggörs elevansvaret 

konkret då ansvaret för uppgiften/uppgifterna uttrycks och riktas till eleven, oftast i jagform. 

Här vill vi ta ett exempel som väl belyser det, och då tar vi med alla rubrikerna för att visa 

kopplingen. 

 

31.) 
Mål att uppnå för respektive ämne/område: 
Uppnå målen inom arbete och effekt (komplettera). Bättre språkbruk, visa ödmjukhet. Ta 
med penna/material till lektionerna. Att göra upp med X (pedagogen) om vad jag ska 
arbeta med på språkvalet. Ska hålla uppvärmningen på idrotten innan terminsslut. 
Tillvägagångssätt: 
1. Plugga det som behövs och komplettera provet. 
2. Tänka mig för på vad jag säger och försöka visa mer ödmjukhet, försöka mitt bästa. 
3. Komma ihåg skåpsnycklar så att jag kommer in i skåpet och kan ta med mig material. 
4. Göra upp med X vad jag ska göra på mentorstiden. Lägga upp en tidsplanerad 
    uppvärmning och presentera för X. 
Ansvariga: X, X, X 

 

Skola A, som också har ett elevfokuserat ansvar, skiljer sig på det sättet att här synliggörs 

även ett visst lärar- och föräldraansvar. Samtidigt måste sägas att det ansvaret uttrycks oftast i 
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ord som att föräldrar och lärare ska ”påminna”, ”berömma”, ”fråga”, och så vidare. Men 

ibland finns också en specifikt inriktad ansvaruppgift (se exempel nedan, förälder). Även här 

är tillvägagångssättet oftast kopplade till de målen som ställs upp.  

 

32.) 
Nya mål (sociala och kunskapsmässiga): 
3:an och 7:an gångertabell 
Fortsätta räcka upp handen 
Hur ska jag göra för att nå mina mål? 
Träna i skolan på tabellerna 
Tänka på att ofta räcka upp handen för att svara, säga vad du tycker eller berätta något. 
Min lärare kan hjälpa mig genom att: 
Påminna 
Mina föräldrar kan hjälpa mig genom att: 
Göra läxan onsdag och torsdag. 19.30. Träna tabeller hemma. 

 

Skola B kan vi säga ger en något mer blandat bild då ansvarsfördelningen mellan de 

tre elementen skiljer sig till viss del. Här ser vi att det beror på hur rubrikerna 

utnyttjas i formuläret. Ändå måste sägas att denna skola ger en klar bild av att 

ansvaret är mer jämt fördelat mellan elementen. För att visa på den variation som 

ändå finns ger vi här två exempel där det första visar att ansvaret är jämt fördelat och 

det andra en mer ojämn bild. 

 

33.) 
Eleven ska: Träna på multiplikationstabellerna i skolan och hemma. En tabell i veckan, 
från och med v. 46. Startar med 5:ans tabell. Träna på huvudräkning subtraktion. Kunna 
välja ”rätt” kompisar. Träna på att skriva om sig själv på engelskan. Läsa skynda långsamt 
till jul, behöver ej läsa på helgen. 
Skolan ska: Ta fram uppgifter till X (eleven) där han kan träna på tabellerna både hemma 
och i skolan. Förhöra på fredagar. Ta fram lämpliga uppgifter för huvudräkning. Hjälpa X 
till arbetsro och val av arbetskompisar. XX (annan pedagog) tar fram lämpliga uppgifter 
för att träna att skriva på engelska. 
Föräldrarna ska: Träna tabellerna vid några tillfällen med X. Träna så mycket engelska 
som möjligt hemma. Uppmuntra X att skriva små berättelser. Läsa ”skynda långsamt” 
med X. Mamma och Pappa rättar. Träna huvudräkning ”spontant” med X. 
 

34.) 
Eleven ska: Ska ha egen klocka på armen. Ta mer ansvar för sina uppgifter och 
skolsituationen. Inte stressa – skaffa sig egna rutiner med att få hem läxböcker och annan 
information från skolan. 
Skolan ska: Fröknarna markerar när X behöver hitta koncentrationen.  
Föräldrarna ska: Mamma och pappa förhör på rättstavningsorden. X får återberätta 
innehållet i det han läser och mamma och pappa kollar av läsförståelsen. 

 

Lägeskontroll 

Skola A har i formulär 1 ingen sådan rubrik vilket innebär att här berör man inte denna nod. I 

de två andra formulären, 2och 4, kan vi se att denna nod finns under en rubrik som lyder  
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”Nuläge – Starka sidor och intressen”. I båda dessa formulär sammanfaller två noder, det vill 

säga lägeskontroll och styrkor men här berörs även elevens intressen. Det vi kan utläsa är att 

lägeskontroll oftast i texten beskriver det aktuella läget av elevens starka sidor, detta exempel 

får belysa; 

 

35.) Jobbar bra och kan mycket. Intresserad av det mesta. Duktig läsare. Bra på matte, 
slöjd elevens val. 

 

Samtidigt ser vi att det i formulären, inskrivet lite här och var, kan skönjas en viss reflektion 

på hur det varit, vilket kan belysas med följande formuleringar. 

 

36.) ”Går framåt i skrivutvecklingen”, Har utvecklat sitt språk mycket när han skriver 
egna texter”, Koncentrerat sig bättre på lektionerna”, ”Läser med flyt kodar av ganska fort 
nu” 

 

På skola AH har formuläret en rubrik som lyder ”Lägesbeskrivning – Styrkor – Att utveckla” 

där vi kan se att noderna lägeskontroll och styrkor ingår. På denna skola fokuseras nuläget, 

med endast en viss tillbakablick under denna del och vi ser att beroende på om pedagogen 

skriver ut alla rubriker kan vi se att olika delar fokuseras och ibland ges endast en 

lägesbeskrivning. Samtidigt kan vi se att formuläret de använder sig av har en separat rubrik 

som lyder ”utvärdering”. Under denna rubrik fokuseras en tillbakablick för att synliggöra den 

utveckling som eventuellt har skett. Denna skola är vad vi kan se den skola som, genom 

denna tillbakablick, lyfter fram den utveckling som skett mest aktivt. Något som för oss blir 

tydligt, under denna rubrik, är att det ofta är pedagogen som gör denna utvärdering men trots 

det blir ändå elevens vilja synlig i formuleringarna: 

 

37.) X har nått målen gällande verbformer och bör bara tänka på att skriva rätt i löpande 

text. X har ej jobbat med mattemålet och tycker inte att hon behöver göra det heller. Hon 

vill ej förlänga mattemålet utan satsa lite extra på idrotten i fortsättningen. 

 

När det gäller skola B kan vi till att börja med fastställa att noden lägeskontroll har en 

relativt stor plats/del i formuläret och att den som rubrik formuleras ”Dagsläget/detta har 

eleven uppnått sedan förra samtalet”. Därför är det kanske inte så förvånande att kunna 

konstatera att textmängden i de flesta formulär är stor i jämförelse med de andra skolorna. 

Samtidigt kan vi se att andra noder som mål och styrkor är återkommande under noden 

lägeskontroll. Det innebär alltså att vissa formulär berör elevens mål och styrkor, gör en viss 
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tillbakablick och även visar på hur dagsläget ser ut. Här kan vi dock se att år 8 skiljer sig från 

de lägre årens textmängd på denna skola, den är betydligt mindre och mer kortfattad. Här 

synliggörs också att texten, då och då, yttrycks i form av betyg. 

 

38.) 
Kortsiktiga mål 
Hålla ställningarna i alla ämnen 
Långsiktiga mål 
Minst G i alla ämnen 
Eleven ska: 
Läsa läxor, planera arbetet, förbättra slöjd och idrott. 
Skolan ska: 
Fortsätta med stöd och hjälp 
Föräldrarna ska: 
Fråga, hjälpa till med förhör etc. 

 

Det elementet vi funnit betydelsefullt att lyfta fram här är tillbakablick då formuläret ändå 

uttrycker ett sådant mål. Något vi då kan konstatera är att alla formulär inte innehåller detta 

element, det vill säga man gör ingen tillbakablick, det är endast lite drygt hälften som gör det. 

Samtidigt kan vi se att denna del ofta innehåller flera noder, och olika konstellationer mellan 

dem, som till exempel mål, styrkor och lägesbeskrivning vilket följande exempel kan belysa. 

 

39.) X är enormt duktig på att läsa och läser ofta böcker på eget initiativ hemma. Han 
behöver jobba med att prata lite mera i alla möjliga situationer. Han behöver skriva mera 
för att kunna öva sin stavning. X brukar glömma sina läxor och sin skoldagbok ganska 
ofta. I matematiken går det bra men X behöver vara mer aktiv på lektionerna. I engelska 
är X duktig men han är glad om han slipper tala mycket. Han är en trevlig kille med 
många vänner. Alla gillar X både personal och skolkamrater. 

 

Den uppdelningen vi sedan gjorde var att försöka studera vilka mål man fokuserade på i 

tillbakablick och det vi fann var att både de sociala målen och kunskapsmålen (och då oftast i 

kärnämnena) utgjorde ungefär lika stor del. Här kunde vi se att den övervägande delen (84 %) 

hade en positiv ton i sina formuleringar som i exemplen 34 och 35 (s 44). En positiv ton kan 

också finnas med då svårigheter kommer på tal som i exemplet nedan. 

 

40.) Har missat mycket på senaste tid på grund av sjukdom. Vissa lärare tycker att X inte 
frågar tillräckligt mycket och att hon är tyst annars också. Förra terminen bra och 
hemarbetet går bra, vilket vi gärna fortsätter 

 

Sammanfattande resultat av formulären i förhållande till intervjun 

Vi vill under denna del försöka klargöra den bild som blivit tydlig för oss och vi tar då med 

oss den bild av skolorna vi gett under den sammanfattande delen från intervjuerna och knyter 
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här samman med det som vi sett i formulären. Det innebär, då vi endast samlat in ifyllda 

formulär från tre skolor, att vi mer på djupet endast kommer att kunna göra den kopplingen på 

dessa skolor.  

Men till att börja med vill vi nu redogöra för några tankar kring de ej ifyllda formulären. 

Först och främst har vi sett att IUP-formulären kan vara elevägd eller en kontroll av eleven. 

När det gäller den elevägda IUP:n har vi sett, då vi studerat de ifyllda formulären, att 

beroende på om eleven eller pedagogen skriver IUP:n eller ej kan den elevägda IUP:n 

förstärkas eller försvagas. Som vi ser det försvagas den när pedagogen skriver om eleven men 

även att den elevägda IUP:n har ett för starkt elevfokus då eleven till och med ska kunna 

uttrycka av vem och hur den ska få hjälp (rubrikerna i formulären uttrycker det, se exempel 

20, s 38). I stället skulle kanske en formulering som ”Det här är min lärares/mina föräldrars 

ansvar för att jag ska klara av mina mål” vara att föredra. På det sättet kan vi se att deras 

ansvar synliggörs mer till skillnad från t.ex. exempel där man kan se att lärarens uppgift är att 

endast påminna.  

Vi kan också se att alla formulär både har likheter och olikheter som får betydelse för vad 

som sedan kommer till uttryck i IUP. Det som bland annat har betydelse är hur stor plats som 

ges under varje rubrik, placeringen på rubriken och även vilka rubriker som tas med i IUP.  

När det gäller utrymmet kan vi se att två formulär (A;1 och B) som skiljer sig åt och ger mer 

utrymme under varje rubrik. Det får framförallt betydelse för skola B där mängden text under 

vissa delar är betydligt mer. När det gäller placering av rubrik har vi redan tidigare nämnt våra 

tankar om att det får stor betydelse (se avsnitt för ej ifyllda formulär). Det vi menar är att 

placeringen avgör hur man använder rubriken, kommer den sist så ser vi att det blir lätt att den 

endast används som planering istället för en utvärdering från föregående gång. Som vi ser det 

missar man på så sätt en viktig del då en tillbakablick kan synliggöra utvecklingen för eleven 

vilket är viktigt då det kan skapa motivation. När det gäller vilka rubriker som tas med kan vi 

se att även det får betydelse, vilket i och för sig känns mer naturligt, men för oss blir det 

tydligt när vi sedan kopplar det till de ifyllda formulären och ser att ett av formulären (A;1) 

lyfter de sociala målen som en egen rubrik. Ingen av de andra formulären lyfter fram de 

sociala målen lika återkommande, det är mer en blandning där vissa formulär inte berör 

området alls. 

Genom intervju och av att studera alla formulär framträder en bild på de olika skolornas 

arbete med IUP. Skola A ser vi som en osäkerhetsdiskurs och förutom det vi nämnde ovan 

tydliggörs den bilden då vi studerat de ifyllda formulären. En pedagog såg vi genomgående 

uteslöt de tre sista rubrikerna i formuläret som innefattade ansvarsfördelningen mellan de tre 



   47 

parterna. Det kan tolkas som en osäkerhet hos pedagogen som inte kanske vet hur han/hon ska 

ta sig an rubrikerna och gå tillväga under denna del. Kan det bero på att skolan inte kommit så 

långt i arbetet med IUP:n, att man inte skapat en gemensam plattform för arbetet? Något som 

styrker detta är att skolan använder sig av flera formulär, det är upp till var och en av 

pedagogerna att välja vilket de vill använda. 

Skolan AH, som benämns som en kontroll och elevägd diskurs, talar precis som i skola A 

om att vara i början på arbetet med IUP:n. Däremot upplever vi inte alls samma osäkerhet här, 

rektorn talar om ”elevens IUP” och om att synliggöra elevens utvecklande. När vi sedan 

analyserar de ifyllda formulären kan vi se att denna bild förstärks. Det är eleven som oftast 

skriver sin egen IUP vilket får till följd att kunskapsmålen fokuseras och ett värderande av 

eleven minskas betydligt. Men vi kan också se att när pedagogen gör en utvärdering är det 

ändå elevens vilja angående målen som lyfts fram. Samtidigt förstärker denna tillbakablick en 

kontroll av eleven vilket också skolans digitala arbete kring eleven gör. Vi har redan varit 

inne på det och då ställt oss frågan om den kan utgöra en risk i att bli ett för mäktigt 

kontrollsystem av eleven. Däremot kan vi se, att arbetet med IUP som ett digitalt verktyg, kan 

också bli något som gör eleven delaktig i och med att denne skriver själv. Som vi tänker har 

ofta en elev kanske en större datorvana än en äldre pedagog vilket medför att man som 

pedagog inte behöver uppleva det som besvärligt med att ta in den i utvecklingssamtalet.  

Skola B, som vi benämnt som en kontrolldiskurs, kan vi se att den bilden tydliggörs i och 

med att kunskapsmålen är starkt fokuserade i formulären. De är starkt kopplade till 

kärnämnenas uppnåendemål. Kontrolldiskursen förstärks i och med att IUP:n inte är elevägd 

och även att pedagogen skriver om eleven i formulären. Här tydliggörs skillnaden mot skola 

AH som vi ser är elevägd. Något som vi också ser är att man kan väga in ansvarsdelen i som 

en sorts kontroll på det sättet att man försöker synliggöra vars och ens ansvarsdel i formuläret. 

Vi kan också konstatera att denna skola mer utförligt uttrycker de olika ansvarsområdena för 

var och en (se exempel 33, s 43). Samtidigt har vi sett att det görs en viss tillbakablick vilket 

förstärker bilden av kontroll. 

Efter att ha redovisat vårt resultat går vi nu över i att föra en diskussion kring det vi 

kommit fram till i arbetet. 
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Kapitel 5. Diskussion 

Resultatdiskussion  

Som vi redan har varit inne på ser vi den individuella utvecklingsplanen som ett fenomen i 

tiden, format av historien, i det samarbete mellan hem och skola som vuxit sig stark under 

1900-talet. Det socialkonstruktionistiska perspektiv som vi tidigare lyft fram talar om att 

individer, genom språket, i en viss gemensam kultur under ett visst historiskt sammanhang 

skapar gemensamma samhällen med övergripande gemensamma förställningar och synsätt. 

Som vi ser det blir på så sätt IUP:n en del av sin tid format av de individer som lever i detta 

samhälle. Skolan har på detta sätt skapats av samhällets strävan av ett ökat partnerskap mellan 

hem och skola. Ett partnerskap där IUP;n vuxit fram som en viktig del i denna relation för att 

skapa de rätta förutsättningarna för eleven att formas till en god samhällsmedborgare. 

Något vi kommit fram till är att de skolorna vi belyst arbetar alla olika med IUP:n i sina 

verksamheter vilket i sin tur skapar olika förutsättningar för eleven. I en osäkerhetens diskurs 

skapas det inom denna diskursordning/sociala praktik olika förutsättningar, det vill säga det är 

en större variation inom samma diskursordning än inom de andra diskursordningarna vi lyft 

fram. Som vi ser skapar det ingen likvärdig förutsättning för alla elever i arbetet med IUP 

inom en och samma diskursordning vilket borde vara något man strävar efter enligt oss.  

I en kontroll och elevägd diskurs ser vi att det skapas förutsättningar för att göra eleven 

mer delaktig då IUP:n är elevens egen i stor utsträckning. Det finns en strävan, även om det 

inte synliggörs i formulären vi läst, efter att eleven ska få syn på sina långsiktiga mål 

(drömmar) och han/hon ska förstå kopplingen mellan dem och skolarbetet. Samtidigt ställer vi 

oss frågan vad det digitala arbetet kan få för konsekvenser för eleven. Med det digitala 

systemet kan en helhetsbild av eleven skapas (frånvaro, IUP, åtgärdsprogram, kontakter av 

olika slag o.s.v) och som dessutom snabbt kan plockas fram av läraren men också i 

förlängningen av eleven själv och föräldrarna. På så sätt blir eleven helt kontrollerad av både 

skola och föräldrar och frågan man kan ställa sig vad kommer det att innebära för eleven i 

förlängningen?  

I en kontrolldiskurs skapas förutsättningar för att eleven ska nå sina mål men vi ställer 

oss frågan: Ger den samma förutsättningar för ett elevdeltagande och för att eleven ska få syn 

på sin egen utveckling och lärande i denna typ av diskurs? Vilket är något som vi i vår första 

del av arbetet belyst att det ses som viktigt. För att få en tydligare bild skulle vi nog behöva 

göra besök i skolans utvecklingssamtal eller intervjua elever och lärare. Samtidigt vet vi, 
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utifrån tidigare forskning, att ett allt för stort fokus på kontroll i verksamheten skapar en för 

stor fokusering på individen och uppnåendemålen.  

I en målsynliggörandets diskurs ser vi att det skapas förutsättningar för elevens lärande 

och utveckling även om vi bara genomfört en intervju på denna skola så var det en bild som 

framträdde starkt. Men samtidigt måste vi även här säga att vi skulle behöva göra ett besök för 

att synliggöra om arbetat stämmer med den bild vi har fått genom intervjun. Vi kan se att 

deras arbetssätt stämmer överens med det arbetssätt som Elfström (2004) förespråkar, det vill 

säga pedagogisk dokumentation, vilken gör eleven mer delaktig samtidigt som denne befinner 

sig i en kontext, det blir inte samma elevfokus. I denna diskursordning ser vi att 

strävansmålen blir betydelsefulla på ett helt annat sätt än i någon av de andra 

diskursordningarna vilket får betydelse för eleven. Det blir inte samma individfokus och 

synliggörandet för lärande och utveckling lyfts fram vilket i sin tur gör att man troligtvis kan 

möta alla elever på ett annat sätt.  

Om arbetet med IUP:n sätts i förhållande till produkt och process (Skolverket 2007a) blir 

det tydligt att skolorna vi belyst förhåller sig till dessa arbetssätt på olika sätt. Skolorna A- en 

osäkerhetens diskurs och AH- en kontroll och elevägd diskurs arbetar med IUP:n som en 

produkt i utvecklingssamtalet. Skolorna B- en kontrolldiskurs och C- målsynliggörandets 

diskurs arbetar med IUP:n som en process i verksamheten. Frågan är om inte arbetet med 

IUP:n som en process gör eleverna mer delaktiga och även skapar en större förståelse hos 

eleven och dennes lärandeprocess? Framförallt menar vi att skola C skapar en plattform som 

gör eleven mer involverad i sitt eget lärande vilket vi i förlängningen ser skapar en motivation 

hos eleven som är betydelsefull. Skola B däremot har, trots ett processarbete, ett stort fokus på 

kontroll av att nå målen vilket vi ser inte ger samma förutsättningar för eleven. Därför blir det 

tydligt, när det gäller IUP:n som kontrollredskap eller utvecklingsredskap (Vallberg Roth & 

Månsson 2006) att skola C är den skola som arbetar med IUP som ett utvecklingsredskap 

medan de andra skolornas IUP-arbete fungerar som ett kontrollredskap. 

Något vi kunnat se är att talet om eleven blir synligt under elementen lägeskontroll och 

framförallt starka sidor. Oftast blir talet om eleven värderande (exempel 21, 24, 35) och 

mycket beror på att man behöver gå vidare i sina formuleringar (exempel 25, 27). Framförallt 

ser vi att formulär 1, som ger ett relativt stort utrymme för starka sidor, ger en ökad 

fokusering och värdering i talet om eleven. Vi har kunnat se att det blir en skillnad i talet om 

eleven då eleven själv uttrycker sin starka sidor (exempel 22). Här vidareutvecklas de starka 

sidor och de beskriver vad de är bra på: 
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”Fattar snabbt, har lätt att komma ihåg, och förstår skriftliga instruktioner bra.” ”Jag 
tycker att jag passar tider bra, jobbar bra på lektionerna och jag har alltid med mig 
material.” 

 

När formuleringarna handlar om målen så ser vi att det inte blir en beskrivning eller 

värdering av eleven i samma utsträckning (exempel 36). Frågan vi ställer oss är om elementet 

starka sidor ska vara med i ett IUP formulär? Vilken funktion har det? Som vi har sett får 

detta element en övervägande värderande funktion. Något vi redan sagt är att formuleringarna 

också finns i elementet lägeskontroll men ser att det även här, i stor utsträckning, handlar om 

elevens starka sidor. Som vi ser det blir det viktigt, för oss som pedagoger att fundera lite 

extra på vad det är vi formulerar i talet om eleven. 

Något som vi sett är att det inte bara är de olika IUP diskurserna som skapar elevernas 

olika förutssättningar. I arbetet med IUP:n, som upprättas i ett ”riskabelt samtal”, menar 

Hofvendahl (2006) att lärare har en personlig stil som kan vara en mer eller mindre 

inbjudande för föräldrar och elever att delta i utvecklingssamtalet. Personlig stil är något som 

vi sett framträder i vår undersökning, i de ifyllda formulären, det vill säga att pedagoger har 

en personlig stil i sitt sätt att formulera sig, utnyttja formuläret eller de olika elementen. Den 

personlig stil kan vara att pedagogen inte alls berör sociala målen (se exempel 27), blir väldigt 

kortfattade och sparsmakat i sina formuleringar (se exempel 35, 38). Vidare kan en personlig 

stil innebära att formuleringarna inte blir värderande (se exempel 25) i andra fall bli de 

värderande (se exempel 24). En stil kan också vara att inte utnyttja formulärets alla element 

och en fråga man kan ställa sig är vilka konsekvenser det kan få för eleven och även för 

föräldrarna? En tolkning som kan göras är att man i utvecklingssamtalet samtalar om hur 

situationen ser ut och vilka mål som ska nås men att de punkter som talar om hur man ska nå 

dessa mål och vem som ska hjälpa till för att eleven ska nå dem inte berörs. På så sätt blir det 

inte synligt för elev och föräldrar och frågan är om det övervägande ansvaret blir elevens? 

Samtidigt är vi väl medvetna om att bara för att ett formulär är kortfattat eller inte berör alla 

områden så behöver inte utvecklingssamtalet ha varit ett dåligt samtal. Som vi ser det måste 

det få betydelse för den enskilde eleven och vi frågar oss hur man ska gå till väga för att skapa 

en likvärdig IUP diskurs för alla elever? Ska inte alla elever ha samma möjlighet att kunna gå 

tillbaka till sin IUP, följa upp den, och ska den inte då ska vara så utförlig att man kan se vad 

som blev bestämt?  

Något vi ytterligare sett är att formuleringar kan uttryckas på olika sätt när det skrivs om 

eleven. Trots svårigheter kan det finnas en god ton i det man uttrycker (se exempel 39) men vi 

har också sett det motsatta. I exemplet nedan kan fråga sig hur den här eleven ska kunna få 
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syn på sin förmåga och sin utveckling, i det här fallet blir det bara något negativt vilket inte 

IUP ska handla om. 

 
Har inte nått alla mål som har satts upp i höstas, har bland annat slarvat med matteläxan. 
Har fortfarande problem med ansvarstagande och koncentration. Har inte lämnat in 
uppgifter i SO och bild. Måste komplettera uppgiften om skapelsen. Har ej nått godkänt 
på senaste matteprovet. Har en rest från förra terminen i historia. Har lämnat in allt i 
svenska och engelska. 

 
Ytterligare formuleringar har vi reagerat över under vår läsning är till exempel ”…är en sävlig 

kille”, eller ”Jobbar oftast bra..” . Vi ser dessa ordval som problematiska då orden sävlig och 

oftast blir väldigt negativt i sitt sammanhang. I ett fall har vi sett ett helt formulär som är av 

direkt olämplig karaktär och vissa formuleringarna ser vi är rent kränkande. 

 

X behöver skärpa till sig och ta skolan på allvar. Verkar gilla att var här och trivs. Är 
väldigt olika mot oss vuxna. Orsak? Det räcker inte att vara ordentlig inför mentorn. X 
behöver fokusera mer på skolarbetet. […] Det händer en del grejer, X har ofta ett finger 
med i spelet. Men har förmågan att se och vara väldigt oskyldig. Matten fungerar bra. 
Tabellerna behöver gnuggas in. Hur lång tid behöver X ha på sig för att träna in dom 
tabellerna han inte kan?…” 

 
På samma sätt som Andreasson (2007) ställer vi oss frågan vad dessa formuleringar kan få för 

betydelse för elevens identitetsskapande. Även om vi har varit inne på att IUP som diskurs 

endast erbjuder eleven en identitet att anta menar vi att en upprepad typ av formulering, som i 

tillexemplel ”duktig”, ”koncentrera dig”, ”envis”, ”plikttrogen” m.m., får säkerligen sina 

konsekvenser. Som i exempel 22 där elever gör egna värderingar av sig själva synliggörs detta 

och något vi ställer oss frågande är vad ord som ”uppmärksamhetsunge” kommer det ifrån? 

Är det verkligen elevens egen formulering eller är det något som han/hon fått höra om själv 

och format dess självbild? Snarare det sistnämnda anser vi.  

För oss blir det synligt att det finns en strävan efter eleven ska hålla sig inom en viss ram, 

han/hon ska normaliseras. I talet om eleven har vi, i samtliga skolor, sett att en sådan strävan 

finns i de formuleringar vi funnit. För att ta några exempel: ”ska koncentrera sig, våga mera, 

ta ansvar, följa regler, stärka självförtroendet, prata mindre, stå på egna ben, inte vara så 

prestationsinriktad m.m.”. För oss blir det synligt att eleven ska hålla sig inom en viss ram, då 

eleven är för blyg och tillbakadragen bör han eller hon bli mer aktiv och framåt och tvärtom.  

En annan viktig fråga att ställa sig är hur det är att bli dokumenterad, och då i sin tur 

också att bli betraktad, som barn (Lindgren & Sparrman 2003). Vad innebär det att bli 

dokumenterad utan att bli tillfrågad om man vill bli det. Det är något som, genom skolans 

dokumentation av eleven och utvecklingssamtal, blivit en självklar och påtvingande företeelse 

för eleven. Något vi redan varit inne på är att eleven inte klarar det till fullo, det vill säga att 
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både var ett samtalsämne och en samtalspartner (Lindh & Lindh-Munther 2005). Frågan är 

hur vi som pedagoger bemöter detta på ett bra sätt? På så sätt utgör, och som vi redan tidigare 

lyft fram, arbetet med IUP:n en sorts maktaspekt som behöver medvetandegöras på många 

områden. Bland annat hur vi utformar formulären, vad det är som fokuseras och hur vi 

uttrycker oss om eleven i formuläret. Vi behöver, som Elfstöm (2004) säger lyfta fram 

”föreställningar, teorier och tankefigurer som de praktiskt verksamma har tillgång till, det […] 

styr hur dokumenten och praktiken runt dem kommer att utformas” (s 76) vilket i sin tur 

påverkar vår syn på barnet, lärandet och kunskapen. Det är först då vi kan börja förändra 

verksamheten och även sträva mot en likvärdig IUP diskurs i den diskursordning vi befinner 

oss i. 
 

Metoddiskussion 

När vi ser tillbaka på vår studie kan vi givetvis konstatera att vi kunnat göra vissa moment på 

ett annat sätt. Vi har bland annat fått frågan varför vi inte intervjuat lärare som egentligen står 

IUP-arbetet närmre än vad rektorerna gör vilket skulle ha inneburit ett annat och mer nära 

perspektiv i arbetet med IUP:n. Det är också en fråga vi ställt oss själva. Men som vi ser det 

hade det övergripande perspektivet som vi ville belysa inte kunnat åskådliggöras. Genom 

rektorernas intervjuer (som gett det övergripande perspektivet) och insamlandet av formulär 

(som gett ett nära perspektiv) har vi kunnat skapa oss en bild av skolans IUP-arbete på olika 

nivåer och i förlängningen har det gett en mer helhetsbild, det vill säga IUP:n som diskurs och 

skolans diskursordning bildar tillsammans en bild av skolans arbete med IUP:n. Då vi tagit 

oss an att belysa de olika nivåerna har detta också gett oss en grund till att kunna namnge de 

olika diskursordningarna vi sett skolorna utgöra vilket vi troligtvis inte skulle ha kunnat göra 

om vi hade valt ett mer nära perspektiv.  

När det gäller vår teoretiska ansats är vi mycket medvetna om att den inte är så lätt att ta 

till sig. Det har krävts ett stort arbete att sätta sig in i men vi ser samtidigt att den varit till stor 

hjälp i vårt analysarbete och för att få fram hur talet om eleven ser ut. Något vi sett som 

värdefullt är att denna teoretiska ansats inte fokuserar på subjektet, det blir inte ett utpekande 

av individer utan som forskare har man en viss distans till subjektet, vilket vi upplever som 

positivt. Vi ställer oss också frågan, och är tveksamma om, någon annan teoretisk ansats 

skulle ha kunnat synliggöra de olika nivåerna inom skolans diskursordning som vi visat på i 

vår studie. Olika nivåer, som visat sig hålla ihop, och gett de olika skolornas IUP-arbete dess 

namn. 
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 Något vi också så här efteråt kan konstatera är att vi kanske borde ha varit bättre på att 

avgränsa vår studie, vi har berört många delar och det har tagit tid. Samtidigt kan vi se att de 

olika delarna befruktat varandra vilket skapat en helhet och gett en röd tråd i arbetet som vi 

känt varit viktig. Vi har ställt oss frågan vad vi skulle kunna ta bort från arbetet men upplevt 

att varje del är viktig för den helhetsbild vi velat ge. 
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Bilaga 1 

 

Brev till skolorna 

 
Hej XX. 
 
Vi, Camilla och Erika, är två blivande förskollärare som gör vår sista termin inom 
lärarutbildningen på Örebro universitet. Under denna termin har vi i uppdrag att skriva en  
C-uppsats och det området vi valt att titta närmare på är individuella utvecklingsplaner 
(IUP) i skolan. Tanken är att vi ska undersöka två skolor där den ena ligger i Örebro stad 
och den andra på landsbygden för att på så sätt se på likheter och skillnader i arbetet med 
IUP.  
 
I stora drag är tillvägagångssättet, i vårt uppsatsarbete, tanken att vi ska titta på skolans 
lokala planer och på de IUP formulären man använder sig av samt eventuellt också göra 
en intervju med rektorn på skolan för att få en fördjupad förståelse av arbetet. Den största 
delen i undersökningen kommer alltså att bestå av att skapa en förståelse av vad de olika 
texterna uttrycker (som vi ämnar samla in) och den intervju vi tänker oss är att den ska 
komplettera med frågor kring ämnet. Den tid som vi beräknar för en eventuell intervju är 
max en halvtimme-timme. 
 
När det gäller de etiska aspekterna kring undersökningen följer vi ”Vetenskapsrådets” 
rekommendationer. Det innebär bland annat att vi lovar full anonymitet för de 
inblandade. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta om ni hade tid och intresse för att ta emot oss. Med tanke 
på den tid som vi har till förfogande för vår uppsats vore vi tacksamma för ett svar så 
snabbt som möjligt, dock senast torsdagen den 10/4, eftersom ett negativt svar innebär att 
vi måste söka vidare efter en annan skola.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Camilla Björlin 
Erika Hjelte-Svensson 



Bilaga 2 

 
Frågor till intervjun 

 
Berätta lite i stora drag om skolan. 
 
Skolans arbete med IUP 

• Hur startades arbetet med IUP? 
• Hur har utformningen av IUP gått till? Vem har varit med i arbetet? 
• Har det skett någon förändring av IUP:ns utformning under den här tiden? Vilka?  
• Kan du beskriva hur ni arbetar med IUP. 
• Hur har alla involverats i arbetet med IUP? 
• Hur upplever du att IUP har tagits emot av lärare och elever och föräldrar på din 

skola? 
• Hur upplever lärarna, rent tidsmässigt, arbetet med IUP? 
• Vilka svårigheter finns kring dokumentationen av IUP? Vad man får skriva och 

inte skriva i IUP:n? (sekretess) Hur har ni arbetat med dessa frågor? 
• Vad upplever du är det viktigaste med IUP? 
• Hur ser du att ni med IUP kan hjälpa både duktiga elever och elever i behov? 

D.v.s. att möta alla elever genom IUP:n. 
 
Formulären för individuella utvecklingsplaner 

• Vad ser du är viktigt att fokusera i IUP dokumenten? 
• Formulären som ni arbetar med hur har de kommit till är det något ni arbetat fram 

själva? Hur har det arbetet gått till? 
• Använder skolan ett och samma formulär? Eller är de anpassade på något sätt? I 

så fall hur? 
 
Övriga frågor 

• Hur arbetar ni med dokumentering kring eleven i stort på skolan, är det någon 
skillnad mellan arbetslagen? 

• De nya direktiven den 1 juli 2008, med möjlighet bland annat att ge bedömning, 
vilka skillnader kommer det att innebära för ert arbete? 

 
Finns det något som du ser som viktigt och som vi glömt att beröra vad gäller IUP? 
Om vi behöver återkomma med något som vi behöver förtydliga kan vi återkomma per 
telefon? 
 


