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Sammanfattning 
 
Individuell utvecklingsplan (IUP) är ett aktuellt begrepp inom grundskolan idag. Varje enskilt 

barn ska ha en egen IUP. Det ska vara ett positivt verktyg som skrivs i samarbete mellan elev, 

lärare och förälder. IUP ska följa eleven från förskoleklass tills eleven går ut grundskolan. 

Den ska innehålla konkreta och kortsiktiga mål som är individuella för eleven men som också 

kan ställas mot de nationella mål som finns.  

 

Vårt syfte är att problematisera lärarens uppdrag och arbete när det gäller elevanpassad 

undervisning samt dokumentation och uppföljning av elevernas prestation. Det vi väljer att 

fokusera är individuella utvecklingsplaner (IUP). Våra forskningsfrågor är; Hur beskriver 

lärare sitt arbete med att individanpassa undervisningen? Hur anser lärare att en individuell 

utvecklingsplan ska se ut?  Har lärare som arbetar med äldre barn en annan syn på IUP än de 

som arbetar med de yngre?  

 

Vi har genomfört sex intervjuer med lärare som arbetar med barn i olika åldrar i grundskolan. 

De har berättat om sina tankar om IUP, vilka redskap som används idag och hur de kan se en 

möjlig förändring av undervisning och arbetssätt för att kunna arbeta med IUP som ett 

fungerande verktyg i skolan.  

 

Vår undersökning visar på att flera faktorer påverkar och blir påverkade vid införandet av 

IUP. Utvecklingssamtalen kommer att genomgå en förändring eftersom en individuell 

utvecklingsplan ska upprättas vid de tillfällena. Åtgärdsprogrammen fortsätter vara ett verktyg 

som ska hjälpa de elever som inte når upp till målen. De största förändringarna kan komma att 

bli i undervisningssituationer eftersom i och med att IUP införs understryks vikten av att 

undervisningen individanpassas.  
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1. Inledning 
 
Läraren har ett yrke som är styrt och reglerat av regeringen genom skollagen och de målstyrda 

läroplanerna. Samtidigt finns det en styrning genom de lokala arbetsplaner som kommunerna 

fastslagit. Innan Lpo 94 såg lärarens arbete annorlunda ut, det var detaljstyrt genom 

läroplanerna och gav inte stort utrymme för några individuella lösningar för läraren. Läraren 

har i Lpo 94, som är mål- och resultatstyrd, fått ansvaret för undervisningens kvalitet och den 

enskilde elevens kunskapsutveckling. Elevers inflytande på undervisningen i skolan har 

genomgått en stor förändring mellan Lgr 69 och Lpo 94. Eleverna ska nu själva kunna 

påverka sin utbildning i samråd med lärare och föräldrar.  Lärarens uppdrag enligt Lpo 94 är 

att stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. Detta innebär att 

undervisningen måste anpassas till varje individ och någon form av dokumentation kring 

varje elevs utveckling bör finnas. För att genomföra det arbetet behöver läraren ha ett verktyg 

och ett verktyg är att sammanställa en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev i 

grundskolan. 

 

IUP är ett relativt nytt begrepp för många lärare i grundskolan och Skolverket (2005) har 

nyligen genom skriften Allmänna råd och kommentarer – Den individuella utvecklingsplanen 

gett ett första direktiv om hur dessa ska utformas. IUP kommer att skrivas in i 

grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet 2004). IUP ska på ett positivt sätt 

förmedla varje elevs individuella målsättning och även åskådliggöra en planering för att nå de 

målen. Elevens egna mål ska relateras till de nationella som beskrivs i kurs- och läroplaner.  

 

Att kunna anpassa sin undervisning individuellt, ha ett gott samarbete med föräldrar och tidigt 

kunna hjälpa eleverna med utökade resurser via eventuella åtgärdsprogram känns för oss som 

kommande grundskollärare mycket relevant och inspirerande. Vi har genom den här 

uppsatsen fått tillfälle att studera dessa ämnen och sätta oss in i en del litteratur kring IUP som 

vi tror kan, rätt använt, knyta samman och följa elevens skolgång på ett bra sätt. Vi har genom 

att studera litteratur som beskriver vägen mot, samt utformandet av IUP skaffat oss kunskap 

om ämnet. Vi har därefter genom en intervjustudie undersökt hur några lärare idag ser på 

undervisning, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal samt vilken uppfattning dessa har om 

IUP. 
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2. Bakgrund 
 

För att få en bild av hur lärarens uppdrag och arbete har förändrats har vi studerat 

läroplanerna från Lgr 69 och fram till vår nuvarande läroplan Lpo 94 samt en del av de 

dokument som lett fram till läroplaner och skollag. Vi har också sökt i annan litteratur för att 

kunna skildra olika forskares syn på ämnet. Då IUP inte ännu är obligatorisk finns det inte så 

stor forskning på detta. Däremot finns det förankring i tidigare dokumentation som lärare 

använder sig av och även litteratur om hur utbildningen ska kunna anpassas till varje enskild 

elev. Vi har även tittat på rekommendationer från Skolverket och departementsskrifter inom 

ämnet.  

 

Vi vill synliggöra vägen mot individuella utvecklingsplaner under följande rubriker som 

inleds med en historisk tillbakablick och som sedan följs av en skildring av hur 

undervisningen kan se ut. Sedan vill vi klargöra vikten av föräldrakontakten genom 

exempelvis utvecklingssamtal för att sedan kort sammanfatta åtgärdsprogram. I de två sista 

styckena vill vi granska vägen fram mot IUP och refererar till dokument som rör detta för att 

till sist knyta samman bakgrunden i stycket kring vilka förändringar IUP kan leda till. 

 

2.1 En historisk tillbakablick på lärarens uppdrag och arbete 

 
Fram till 1989 styrdes skolan direkt av staten, alla lärare i landet arbetade utifrån samma 

direktiv. Flera reformer och utredningar pekade på problem med att den regelstyrning som 

gällde hindrade möjligheten att utnyttja resurserna effektivt. Förutsättningarna för exempelvis 

en skola i centrala Stockholm skilde sig markant från en skola på landsbygden. Andra 

bidragande orsaker var ett pedagogiskt missnöje på grund av att det saknades utrymme för 

pedagogiska alternativ. Även ett växande föräldrakrav var en orsak eftersom det fanns 

föräldrar som ville vidga möjligheterna för sina barn med speciella talanger eller intressen. 

Med detta som grund togs 1989 ett riksdagsbeslut där grundprinciperna bland annat var ett 

ökat lokalt (kommunalt) ansvar för skolverksamheten. Vidare skedde ett skifte från 

regelstyrning till målstyrning med färre regler och tydligare mål (Richardsson 2004). Denna 

decentralisering av skolan yttrar sig bland annat genom att man ska fatta lokala beslut (lokala 

arbetsplaner) om lämpliga medel och tillvägagångssätt för att nå de statligt uppsatta målen för 

undervisning (Hartman 1995) 
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Lärarens uppdrag och arbete har skiftat under åren utifrån de förändringar i läroplanerna som 

genomförts. Under största delen av 1900-talet var det centrala för läraren att följa statens 

formulerade mål och arbeta utifrån de anvisade administrativa och ekonomiska medel som 

gavs. Genomförandet av detta kontrollerades givetvis också av staten. Lärarnas uppdrag var 

att oavsett landsända eller regional status erbjuda en lika god utbildning för alla (Hartman 

1995). Grundskolan skulle praktiskt taget vara likartad för alla och innehållet i undervisningen 

det samma. Lärarna arbetade utifrån strikta timplaner och för varje ämne en detaljstyrd 

kursplan (Richardsson 2004). Undervisningen innebar oftast klassundervisning varvat med 

enskilt bänkarbete. Utgångspunkten i denna undervisningsform var att läraren hade kunskapen 

och eleverna som befann sig i en relativt homogen klass var i princip lika okunniga. En av 

lärarens uppgifter var att se till att eleverna i samlad trupp tog sig igenom kursen. Detta 

innebar att alla väntade in eftersläntrare och läraren fick se till hålla igen de som var långt 

framme. Effekten på eleverna var att de som hade svårt att hinna med upplevde ständigt 

stressen av att försöka hinna ikapp. De som låg långt fram i materialet löpte risk att tappa 

intresset på grund av att de hela tiden blev bromsade. Vinsten av detta sätt att undervisa var 

att läraren hade en mycket bra överblick på undervisningen och kunde själv styra gruppen mot 

det gemensamma målet (Carlgren & Marton 2002). 

 

Kommunaliseringen av skolan och den målstyrda läroplanen som infördes ungefär samtidigt 

ledde till en osäkerhet som drabbade många skolor och lärare. En av anledningarna till detta 

var att läraren fick ett nytt uppdrag, att anpassa sig från den detaljstyrda läroplanen till den 

nya målstyrda Lpo94 (Kroksmark 1999). 

 

I Lpo 94 ställs eleven i centrum och läraren ges större utrymme för att själv söka sig fram till 

ett varierat arbetssätt. Den svenska skolans mål formuleras av Skolverket som arbetar på 

uppdrag av staten. Kommunerna skall sedan utifrån dessa mål formulera en lokal skolplan. 

Skolledare och lärare skall i sin tur formulera en arbetsplan med lokalt anpassade 

undervisningsmål. Målen bör därefter tolkas av läraren som tillsammans med eleverna 

utformar undervisningsmål och dessa ligger till grund för verksamheten i klassrummet 

(Hartman 1995). 
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2.2 Undervisningen 

 
I undervisningen möts alla lärare av många elever som alla har sina krav på tid och 

anpassning för att kunna tillgodose sig det läraren vill förmedla. Detta är rätt så självklart då 

alla elever är individer som är helt olika i deras grundförutsättningar, tidigare erfarenheter och 

sociala bakgrunder. Problemet som läraren ställs inför är hur denne ska kunna nå alla dessa 

elever och ge dem den rätt alla elever har, att få nå de satta målen inom deras utbildning. Ett 

av nyckelorden i att kunna klara av detta är variation. Med detta menas en variation i 

undervisningen och sättet att framföra det som läraren vill förmedla till eleverna. Under en 

planering av lektioner ska man som lärare fråga sig vad syftet med undervisningen är innan 

metoder väljs ut, vad vill man förmedla till eleverna och varför (Colnerud & Grahnström, 

2002).  

 

Skolans vardagsarbete är vanligtvis en väl strukturerad och organiserad verksamhet. Eleverna 

är indelade i klasser och grupper, skoldagen är indelad enligt ett schema och varje lektion är 

anpassad enligt ett skolämne som följer anvisade riktlinjer och målanpassning. Varje lektion 

leds efter den enskilda lärarens uttänkta plan. Lärarens uppdrag och yrkeskunnande ställs i 

fokus av samhället när det gäller att precisera syftet med lektionerna och välja arbetssätt för 

att nå målen med lektionen. Ett val kan göras när det gäller ansvarsfördelningen för elevernas 

arbete och kunskapsinhämtande under lektionerna. Antingen ses det som läraren privata 

angelägenhet att planera och genomföra sin undervisning eller så ses det som ett gemensamt 

ansvar för exempelvis arbetslaget eller som en gemensam fråga för lärare och elever att 

komma överens om (Colnerud & Grahnström  2002). 

 

Konsten att lära alla allt är det som undervisning handlar om. Att med hjälp av metod och val 

av innehåll kunna undervisa och tillgodose varje enskild elev. Redan 1894 gjordes forskning 

på hur elever lär sig. Ingrid Carlgren och Ference Marton (2002) refererar Carl Oskar 

Dufvenberg som gjorde en avhandling där han kom fram till att olika elever kan tolka samma 

text på olika sätt när de läser den. Varför det är på det sättet förklarar han med att eleverna 

inte bara mottar kunskapen utan är själva med och skapar den. Elevens individuella 

uppfattning blandas med den lästa texten och tolkningen blir på sådant sätt en återspegling av 

gammal kunskap och erfarenheter som eleven har och det nya den just lärt sig (Carlgren & 

Marton 2002). 
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Lpo 94 säger att varje elev ska mötas där den befinner sig kunskapsmässigt, detta innebär att 

läraren bör använda sig av ett arbetssätt som gör att denne kan nå alla elever under en och 

samma lektion. I Lgr 80 används istället ordet individualisering. I Ledarskap i klassrummet av 

Christer Stensmo (1997) står att läsa hur en lärare kan genomföra undervisning som är 

individualiserad: 

 

1. Variation av undervisning och innehåll. 

2. Variation av undervisningens former 

3. Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig. 

4. Variation av studiesätt, elevernas lärstil. 

5. Variation med avseende på elever med behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

handikapp. (s. 173) 

 

För att kunna uppfylla dessa kriterier för individanpassad utbildning bör en lärare ge rätt 

uppgifter som är anpassade efter elevernas kunskapsutveckling. Eleverna måste få tillräckligt 

med tid för att kunna lyckas, tidsåtgången varierar för alla elever. Läraren måste också 

använda en god pedagogik då alla människor använder sig av olika sätt för att lära sig nya 

saker och det är varje lärares skyldighet att använda sig av en undervisning som passar de 

enskilda eleverna bäst (Stensmo 1997). 

 

Ett traditionellt skolarbete det vill säga lärarledd klassundervisning varvat med enskilt arbete 

bygger på en idé att gruppen är homogen och att alla elever är lika okunniga. Här sker 

undervisningen med samma fart och ju fler katederundervisande timmar ju mera hålls 

gruppen ihop. Detta undervisningssätt har kritiserats med motiveringen att inlärningen blir 

mekanisk och kortlivad (Carlgren & Marton, 2002). Eleverna är olika på många sätt och ett är 

bland annat intelligensen. Att variera i intelligens betyder att man har olika förmågor att 

tillägna sig kunskap, att behålla kunskap både kvalitativt och kvantitativt och även förmågan 

att tillämpa kunskaper. Den psykologiska intelligensforskningen är ständigt i diskussion om 

det finns en generell intelligens eller flera av varandra oberoende intelligenser. I teorin om 

flera intelligenser kan alltså elever vara intelligenta på olika sätt och har då även olika 

inlärningsstilar. Aktuell intelligensforskning innefattar tre olika modeller: de hierarkiska 

intelligensmodeller, processmodeller och multipla intelligensmodeller (Stensmo 1997). Vi 

avser inte att gå närmare in på resonemanget kring intelligenser men beroende på vilken av 
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dessa teorier som man stöder har individerna enligt teorierna olika sätt att ta in kunskap och 

kapacitet att behålla den beroende på vilken undervisning läraren arbetar med.  

 

Elevernas intressen varierar och detta påverkar deras vilja att lära sig. Intresse är nära  

förankrad med motivation och utan det är det svårt att ta till sig kunskap. Lpo 94 säger att 

skolans uppdrag är att stimulera individen till att inhämta kunskap. Här kan det vara bra att ge 

eleverna olika valbara alternativ för att bli mera motiverade (Stensmo 1997). För att lyckas 

med det är det viktigt att redan under den pedagogiska planeringen ha en förmåga att klargöra 

syftet med undervisningen, klargöra innehållet och arbetssättet och ange ramarna 

(arbetssättet). Det finns en risk att innehållet i undervisningen tenderar att bli aktivitetsstyrt 

och inte målinriktat. När det gäller elevens eget planerande arbete finns det en risk att lärarens 

ambition fastnar i en strävan i att hålla varje elev sysselsatt istället för att lägga tyngden på 

varje elevs individuella utveckling (Colnerud & Grahnström 2002). 

 

2.3 Föräldrakontakten 

 

Redan i Lgr 69 stod det att skolan i samarbete med hemmen ska främja elevernas utveckling. I 

Lgr 69 fokuseras bland annat på att föräldrarna har det primära och huvudsakliga ansvaret för 

barnens fostran. Skolan har i den här läroplanen i uppgift att se till att samarbetet fungerar 

samt en skyldighet att hålla föräldrarna informerade om hur det går i skolan för deras barn och 

utsikten för fortsatta studier. Läraren har en skyldighet att upprätta en personlig kontakt med 

föräldrarna och att detta sker på ett taktfullt och omdömesgillt sätt för att det ska byggas upp 

ett förtroende mellan skolan och föräldrarna. I Lgr 69 kallas mötet mellan en elevs föräldrar 

och läraren för mottagningstid. Denna träff är obligatorisk och klassläraren har en skyldighet 

att detta genomförs i samband med ett klassövertagande (Lgr 69).  

 

Lgr 80 går under samma skollag där § 1 säger att det är tillsammans med hemmet som barnen 

fostras. Under likvärdig utbildning ska elevernas olika förmågor kunna utvecklas och de ska 

fostras till demokratiska medborgare. Skolan fostrande del betonas i högre grad i denna 

läroplan än i Lgr 69, men den är fortfarande ett komplement till hemmet och det är där det 

största ansvaret vilar. I Lgr 80 förtydligas riktlinjerna för föräldrakontakten. Skolan har 

skyldighet att ta kontakt med samtliga elevers föräldrar två gånger varje läsår och det är 

klassföreståndaren som ska se till att detta görs. Detta kan ske i enskilda samtal och gärna 
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med eleven som närvarande. ”De enskilda samtalen har bland annat i uppgift att i årskurserna 

1-7 ersätta och i årskurserna 8-9 komplettera den information till föräldrarna som förr gavs 

huvudsakligen i form av betyg” (Lgr 80, s 25). Tyngden ligger i att föräldrarna har rätt att 

följa deras barns utbildning och utveckling. Läraren är inte bara skyldig att berätta om elevens 

studieresultat utan ska även ge föräldrarna en bild av hur deras barn fungerar socialt i skolan. 

Kontakten mellan skolan och hemmet bör ske regelbundet och det bör ordnas åhörardagar och 

gemensamma utflykter (Lgr 80). 

 

Skolans uppdrag enligt Lpo 94 är att främja lärande och stimulera individen till att inhämta 

kunskaper. ”I samarbete med hemmet skall skolan skapa ansvarskännande människor och 

samhällsmedborgare enligt skollagen” (1 Kap. 2 §). Skolan är ett stöd till familjen i deras 

ansvar med uppfostran och utveckling av barnen. ”Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmet” (Lpo 94 s. 11). En stor förändring är att eleverna ska uppnå givna mål. Läroplanen 

ger mål att uppnå som en riktlinje som eleverna ska ha uppnått i olika år av skolan samt då de 

lämnar grundskolan. Detta för att få en önskad kvalitetsutveckling av den svenska skolan. 

Läraren skall samarbeta med hemmen i elevens fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och samarbetet. I den målstyrda skolan har alla elever rätt att 

nå målen. Här betonas elevens eget ansvar för sina studier och arbetsmiljö. Som riktlinjer ska 

läraren ”samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 

situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet” (Lpo 94 kap. 2.4). Läraren ska även i 

kontakten med föräldrarna tala om elevens utvecklingsbehov för att kunna nå kommande mål 

under skolgången (Lpo 94).   

 

2.4 Åtgärdsprogram 

 

I Lgr 80 finns åtgärdsprogram med som ett arbetssätt att hjälpa elever med problem i 

skolgången. 

 

           ”Av programmet, som bör utarbetas av skola, elev och föräldrar tillsammans och utgå ifrån 

elevens behov, skall framgå vad det är man vill söka åstadkomma, […] Av programmet bör 

dessutom framgå med vilka medel och metoder man vill arbeta” (Lgr 80 s. 54).  
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Det viktiga i åtgärdsprogrammet är att fokusera på elevens starka sidor och hur eleven under 

dess egna förutsättningar ska kunna utvecklas och lyckas i skolan.  

 

Inför Lpo 94, skrevs SOU 1992:94. Lärarens uppdrag ändras till att arbeta mot uppnåendemål 

och strävansmål. Ansvaret läggs i dessa dokument på kommunen att omprioritera resurser om 

det visar sig att elever ej når de grundläggande kunskaperna.  

 
               ”Tanken är att varje elev efter avslutad grundskola skall ha grundläggande kunskaper i varje 

ämne. Om utvärdering visar att någon elev fortfarande har icke acceptabla brister efter 

avslutad grundskola ligger det i kommunens ansvar att utforma ett åtgärdsprogram” (SOU 

1992:94 s. 128).   

 

Här verkar åtgärdsprogrammet vara en sista åtgärd och inte något förebyggande. Den 1 

januari  2001 kom kravet på att åtgärdsprogram ska upprättas. I grundskoleförordningen kap 5 

står att läsa.  

 
”Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Vid utarbetandet av programmet bör samråd ske med eleven och elevens 

vårdnadshavare”(Förordning 1998:747).  

 

1998 hade Skolverket en kvalitetsgranskning av de svenska skolorna och trots att de flesta 

skolor använde sig av åtgärdsprogram så användes det sällan på det tänkta sättet att genom 

elev, lärare och föräldrar gemensamt hitta vägar för eleven att nå målen och kunna utvecklas. 

Åtgärdsprogrammen användes inte som det pedagogiska instrument som behövs för att 

framgångsrikt hjälpa elever i behov av särskilt stöd (Ds 2001:19).  

 

2.5 De individuella utvecklingsplanernas framväxt  

2.5.1 Historik 

 
För att kunna följa Lpo 94 där det står att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har så 

krävs någon form av skriftlig dokumentation. Denna typ av dokumentation finns inte reglerad 

i vare sig skollag eller Lpo 94 vilket gör att de kan se mycket olika ut. Redskap som används 

på skolor idag är exempelvis planeringsbok, loggbok och portfolio (Myndigheten för 
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skolutveckling 2003). 1998 tillkallades en expertgrupp på uppdrag av regeringen för att 

analysera behovet av insatser för att stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen i 

skolan. I en departementsskrivelse redogjorde gruppen sitt resultat. De menar att någon form 

av individuell dokumentation som följer barnen från förskolan och upp i skolåren ska finnas, 

detta ska underlätta för pedagogerna att möta varje barn och anpassa undervisningen 

individuellt. En sådan utvecklingsplan ska inte vara relaterad till prestationer utan beskriva 

varje barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till mål att sträva mot i 

läroplanen (Ds 2001:19). 

 

För att följa varje elev i skolan på ett uppmuntrande och positivt sätt kan inte eleven endast få 

ett dokument där det står vilka målen för just den eleven är. Även om målen är individuellt 

anpassade så behöver eleven ha en planering för hur målen ska uppnås (Myndigheten för 

skolutveckling 2003). 

 
”Individuell planering och individuell dokumentation är varandras förutsättningar. För att 

kunna planera måste ett utvecklingsresultat vara synligt och för att kunna ta reda på ett 

resultat måste mål ha formulerats i planeringsskedet” (Myndigheten för skolutveckling 

2003). 

 

I Ds 2001:19 beskrivs den svenska skolan som en skola som har bra kvalitet när det gäller 

undervisning, den har en miljö där alla barns behov kan tillgodoses och de ges en god 

förutsättning att nå de givna målen. Undersökningar gjorda av bl.a. Skolverket (2001) visar att 

eleverna till största del trivs med skolan och lärarna. Ändå lämnar allt för många den svenska 

skolan utan att ha nått målen och har bristfälliga kunskaper. I samma skrivelse kommer 

experterna fram till att varje elev ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan som framtas av 

arbetslaget med bl.a. dokumentation av elevernas prestationer och utveckling (Ds 2001:19). 

2003 lagstiftades det att varje skola skall ha påbörjat införandet av IUP den första januari 

2006 (Östros, Thomas 2003). Diskussioner utifrån det beslutet har sedan lett fram till att 

Skolverket (2005) har gett ut en skrift Allmänna råd och kommentarer – Den individuella 

utvecklingsplanen (2005). Skriften ska användas som en hjälp vid upprättandet av 

individuella utvecklingsplaner för eleverna i grundskolan. 
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2.5.2 Syfte och innehåll i IUP 

Syftet med en IUP är att ge eleven ökad kunskap om och inflytande över den egna 

utvecklingen mot de nationella målen. Eleven ska ges en större möjlighet att ta ansvar för och 

också kunna påverka sina studier. Den individuella utvecklingsplanen ska vara konkret och 

tydligt visa vilka insatser från eleven som måste till för att nå de uppsatta målen. IUP har 

också till syfte att stärka delaktigheten av elev och vårdnadshavare. Med tanke på att den 

individuella utvecklingsplanen följer eleven genom hela grundskolan så kommer det att finnas 

bra förutsättningar för en kontinuitet trots eventuella förändringar i skolsituationen, 

exempelvis lärarskifte, byte av grupp eller skola (Skolverket 2005).  

 

Det är lärarens ansvar att tillsammans med elev och vårdnadshavare ta fram en IUP som ska 

tydliggöra de nationella målen. Elevens IUP ska utgå ifrån var eleven befinner sig i 

förhållande till läroplanen och kursplanernas mål, den ska alltså innehålla både kort- och 

långsiktiga mål. Läraren, eleven och förälder ska komma överens och formulera konkreta och 

kortsiktiga delmål trots det får inte de nationella strävansmålen glömmas bort. IUP kan utgå 

från några övergripande målområden i läroplanen och sedan beskriva under varje målområde 

vad eleven behöver utveckla och förbättra. IUP ska uttrycka positiva förväntningar på eleven 

och utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. IUP är en allmän handling och ska 

inte innehålla integritetskänsliga uppgifter. Skolans ansvar får inte glömmas bort, 

utvecklingsplanen ska också beskriva vad skolan ska göra för att stimulera och stödja eleven 

(Skolverket 2005). 

 

2.6 Förändringar i skolan med IUP 

 

Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan som ska upprättas i anslutning till 

utvecklingssamtalet som ska genomföras minst en gång varje termin. IUP ska inte ersätta 

åtgärdsprogrammen utan dessa ska även fortsättningsvis skrivas när det finns risk för att 

eleven inte kommer att uppnå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av år fem och det nionde 

skolåret. Behovet ska då utredas och skolan ska beskriva de insatser som ska göras 

(Skolverket 2005). 

 
”Det är vanligt att förklara elevers svårigheter som brister och egenskaper hos individen och 

ofta är det därför individinriktade insatser som står i fokus. Insatsen bör utgå från en analys 
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av undervisningen och den omgivande miljön. Skolsvårigheter kan bero på och/eller 

förstärkas av sådana faktorer som arbetssätt, inlärningstakt, grupperingar och 

grupprocesser, organisation, attityder och förväntningar i och utanför skolan etc. Det är 

därför viktigt att stödinsatserna utgår från en kartläggning och analys av elevens hela 

skolsituation” (Skolverket 2005, s.). 

 

Intressant att notera är att Skolverket visar klart och tydligt vikten av elevens behov när det 

gäller att anpassa undervisning för att kunna nå de nationella målen. I och med IUP får 

skolan en sammanfattande kunskap om varje elevs utveckling, detta utgör underlag för 

lärarens och arbetslagets planering. IUP ger också skolan möjlighet att analysera sin 

verksamhet och därefter utveckla på såväl grupp-, ämnes-, som skolnivå. 

 

I följande figur illustreras utvecklingen av IUP. Den sammanfattar hur den individuella 

utvecklingsplanen skrivs på ett utvecklingssamtal med elev, lärare och förälder. Denna följs 

upp och utvärderas av lärare och elev i skolan, vid behov skrivs åtgärdsprogram. En analys 

och eventuell bedömning (betygsättning) görs innan nästa utvecklingssamtal genomförs med 

en förnyad utvecklingsplan som följd. Denna figur anser vi också knyter samman vår 

bakgrund och leder in oss på vår undersökning av lärares uppfattning kring IUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Modell för individuell utvecklingsplan. Källa: Skolverket (2005) Råd och kommentarer - den 

individuella utvecklingsplanen, s.12 ) 
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3. Syfte 
 
Vi vill problematisera lärarens uppdrag och arbete när det gäller elevanpassad undervisning 

samt dokumentation och uppföljning av elevernas prestation. Det vi väljer att fokusera är 

individuella utvecklingsplaner (IUP). 

 

3.1 Forskningsfrågor 

 
Hur beskriver lärare idag sitt arbete med att individanpassa undervisningen? 

Hur anser lärare att en individuell utvecklingsplan ska se ut?  

Har lärare som arbetar med äldre barn en annan syn på IUP än de som arbetar med de yngre?  

 

4. Metod 
 

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Steinar Kvale (1997) skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om det mänskliga 

samspelet i ett samtal där grunden är att frågor ställs och svar ges. Ett professionellt samtal 

kan vara att genomföra en kvalitativ intervju. En definition av denna är ” en intervju vars syfte 

är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale 1997, s.13). 

 

Det är viktigt att poängtera att forskningsintervjun är ett samtal men det är ett samtal med 

struktur och syfte. Det är intervjuaren som styr samtalet med sina frågor och som sedan 

genom noggrant lyssnande följer upp den intervjuades svar. En kvalitativ metod innebär att 

intervjuaren får en ökad förståelse och djupare mening samt en större uppfattning av det som 

studeras. Forskningen kan däremot inte generaliseras till ett större sammanhang, detta innebär 

att det inte går att dra några slutsatser i ett större perspektiv än de som studerats. Genom att 

genomföra en halvstrukturerad intervju öppnar intervjuaren upp för ett stort flöde av 

information och en öppen dialogutveckling med en bred inriktning. Detta sker samtidigt som 
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intervjun grundar sig på ett förutbestämt syfte som klargjorts av intervjuaren och dennes 

uppgift är att samtalet strävar åt ett visst håll (Kvale 1997). 

 

4.2 Val av metod 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor behöver vi använda oss av en form av personlig och 

frågande metod. Vårt mål är att få veta vad några specifika lärare anser om ämnen som 

undervisning, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal samt deras arbete mot individuella 

utvecklingsplaner. Vi vill också veta om det finns någon skillnad mellan deras åsikter 

beroende på vilken åldersgrupp av barn de arbetar med. Med detta som grund valde vi att 

använda oss av en kvalitativ forskningsintervju. Detta för att vi ska kunna närma oss just 

dessa individer och få en inblick i deras tankar och känslor om ämnet.  

 

Då vi vill kunna ställa våra frågor på ett så nyanserat sätt som möjligt med förklaringar om det 

behövs och dessutom behöver kunna följa upp svaren valde vi en halvstrukturerad intervju. På 

detta sätt kunde vi ha ett frågeformulär där det fanns förslag på frågor och vi kunde utveckla 

och förändra frågorna under intervjun. Frågorna är öppna för att vi ska kunna få så utvecklade 

svar som möjligt och att dessa frågor med följdfrågor ska kunna ge den intervjuade chansen 

att tänka till och använda sin kunskap på ett målande sätt.  

 

4.3 Utformning av intervjufrågor 

 

Eftersom vårt syfte är att få veta vad några lärares åsikter är när det gäller deras uppdrag och 

arbete med en elevanpassad undervisning samt dokumentation och uppföljning av elevernas 

prestation anser vi att våra frågor måste vara öppna. Eftersom vi valt att intervjua lärare som 

arbetar med barn i alla åldrar i grundskolan är vi också medvetna om att frågorna måste vara 

anpassade utifrån det. 

 

”Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla … Sedan kan intervjuaren följa upp någon 

av de dimensioner som träder fram genom svaret. Det avgörande är intervjuarens förmåga 

att förnimma den omedelbara meningen i ett svar och den horisont av möjliga innebörder 

som svaret öppnar” (Kvale 1997, s 123). 
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Vi valde att göra en intervjuguide med några övergripande frågor i varje ämne; undervisning, 

åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och IUP. Under dessa övergripande frågor skrev vi ner 

förslag på eventuella följdfrågor. Vi skrev dessa följdfrågor ifall vi ansåg att vi inte fick 

tillräckligt med svar på huvudfrågan eller misstänkte att intervjupersonen hade mer att säga i 

ämnet med hjälp av dessa frågor. Se Intervjuguide i bilaga 1. 

 

4.4 Urval och tillvägagångssätt 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt lärare som arbetar med yngre barn och ett 

antal lärare som arbetar med barn i de senare skolåren. Olika omständigheter gjorde att det 

endast är kvinnliga lärare som blivit intervjuade men eftersom vår undersöknings syfte inte 

har med genus att göra anser vi inte att detta på något sätt påverkat resultatet. Då vi är ute 

efter enskildas åsikter har inte heller de olika kommunernas skolpolitik någon roll i de frågor 

vi söker svar på.  

 

Vi har intervjuat sex stycken grundskollärare. Vi hade gärna genomfört fler intervjuer för att 

kunna utgå från fler lärares åsikter och på så vis kunna göra fler jämförelser och få ett större 

resultat av undersökningen. På grund av den tidsram som är uppsatt valde vi dock det 

begränsade antalet för att kunna färdigställa ett tillfredställande resultat. Jan Trost (1993) 

skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att det är viktigt att inte ha ett för stort antal 

intervjupersoner då det kan bli för mycket arbete på den fastställda tid en undersökning har.  

 

De lärare som medverkat i vår studie har vi dels valt ut själva för att vi känner dem som 

tillfälliga arbetskollegor och vet att de är engagerade i frågan. Några lärare är tillfrågade efter 

tips av andra inom verksamheten. Vi har valt att utföra studien på en del lärare som vi redan 

känner och vi anser att detta inte påverkar vad de har för åsikter i våra frågor till dem. Det kan 

till och med vara en fördel att vi redan känner en del intervjupersoner då vi inte har någon 

vana av att genomföra intervjuer sedan tidigare. Vi har ingen vana av att göra intervjuer och 

eftersom vi inte behöver vara nervösa inför mötet med intervjupersonen så kan vi koncentrera 

oss på intervjutekniken. Även de intervjuade uttryckte att de kände sig bekväma med att träffa 

en bekant när de blev utfrågade om hur de arbetar och vilka personliga åsikter de har. Vi är 

dock medvetna om att vårt sätt att ställa våra frågor och även vårt kroppsspråk kan ha färgat 
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personernas sätt att svara på frågorna då det kan vara lättare att läsa av en person man har en 

relation till. 

 

Intervjusituationen är ett möte mellan människor och detta innebär ett samspel mellan 

individer, med ett visst mått av ömsesidig påverkan. Ett samtal och en intervju skiljer sig åt 

genom att intervjun har ett syfte och rollfördelningen är bestämd redan från början genom att 

den ena personen frågar och den andra svarar. Eftersträvansvärt är att utsätta den intervjuade 

för så lite påverkan som möjligt för att denne ska känna sig fri att svara och säga precis som 

det är och inte vad denna tror att intervjuaren vill höra (Hansagi & Allebeck 1998). 

 

De intervjuade godkände innan våra möten att bandspelare fick användas för att dokumentera 

svaren på frågorna. Eftersom intervjun är uppbyggd på frågor är svaren beroende av 

intervjupersonens villighet att svara och då är det viktigt att personen i fråga känner sig trygg i 

situationen. Intervjuaren ska klargöra syftet med intervjun och för att intervjupersonen ska 

känna att informationen som denna delger är av vikt är det också relevant att klargöra att 

bidraget till undersökningen är viktigt för dess resultat (Patel & Davidsson 2003).  

 

Innan intervjun fick de medverkande lärarna endast veta att frågorna handlade om vad de 

tycker om IUP och dokumentation. Så om läraren var inläst eller inte på ämnet hoppas vi har 

att göra med tidigare intresse i frågan och inte något som vi har fått dem till att snabbt börja ta 

reda på inför intervjun. Någon viss tid för intervjuernas längd hade vi inte bestämt innan utan 

detta blev väldigt olika för alla inblandade. För att intervjun skulle ge så bra resultat som 

möjligt hade vi innan sett till att vi hittat en lokal där intervjun kunde genomföras utan att vi 

blev störda.  

 

4.5 Verifiering 

 

En sammanfattning av detta begrepp skulle kunna vara att en kontroll av intervjun måste 

göras. Undersökaren bör reflektera över om resultatet är tillförlitligt, om tillräckligt många 

personer intervjuats för att kunna fastställa ett resultat och om resultatet svarar på de 

frågeställningar som ställts (Kvale 1997). Vi valde antalet medverkande i studien efter den tid 

vi hade till vårt förfogande inför denna C-uppsats. Vi har valt att utgå just ifrån dessa 
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individer så på det sättet blir antalet intervjuade tillräckligt. Under en verifiering menar Kvale 

(1997) att generaliserbarheten, reliabiliteten och validiteten ska fastställas. 

 

Denna studie går inte att generalisera då den endast handlar om de medverkandes åsikter. 

Dessa kan aldrig statistiskt överföras till att vara en del av alla lärares tankar och känslor kring 

ämnet undervisning och dokumentation.  

 

Trost (2003) menar att det inte går att jämföra reliabilitet eller tillförlitlighet i en kvalitativ 

studie som det går att göra i en kvantitativ studie. Här finns inget att mäta utan det är tankar 

som uppkommit under ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. 

Standarden varierar på olika intervjuer då alla individer reagerar olika och vissa personer 

svarar kort och inte utförligt och sedan har vi raka motsatsen till det. Men självklart har vi 

varit lyhörda och uppmärksamma under intervjuerna och tittat på inte bara vad personen 

svarade utan deras kroppsspråk också.  

 

Med validitet menas att forskaren ska ställa sig frågan om resultaten är rimliga, att materialet 

är sanningsenligt och att vi tolkar intervjuerna på ett korrekt sätt. Vårt mål är att våra 

intervjuer leder till att svara på våra forskningsfrågor. Trost (2003) skriver att det blir 

problematiskt i en kvalitativ studie att visa trovärdigheten. Hur visar en forskare att dennes 

data är insamlat på ett sådant sätt att de är insamlat på seriöst och relevant sätt i just den 

forskningen. Vi hoppas och tror att våra medverkande har svarat på ett ärligt och genomtänkt 

sätt under våra intervjuer och att vi inte har påverkat dem i deras svar samt att vi gjort en 

sådan korrekt tolkning av deras synpunkter som det går utan att lägga in våra egna värderingar 

i sakfrågan.  

 

Att intervjua är inte lätt och i all litteratur vi har läst ovan har författarna poängterat på att det 

är en konst som tar tid att lära sig. Då detta var första gången för oss hoppas vi att vi inte gjort 

allt för mycket för att påverka studien med att vara noviser inom metodområdet. Att intervjua 

är ett samspel så de resultat vi fått fram kommer just ifrån de olika samspel vi haft med våra 

medverkande i studien. 
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4.6 Etik 

 

I forskningsprocessen måste hänsyn tas till de etiska aspekterna. De etiska frågorna måste 

övervägas från planeringen i undersökningens början fram till den slutliga rapporten. Inför 

forskningsintervjun ska de tänkta intervjupersonerna tillfrågas och informeras om 

undersökningens karaktär för att kunna ge sitt samtycke till intervjun. Intervjupersonerna ska 

också vara informerade om hur deras svar kommer att hanteras och hur konfidentialiteten ska 

bevaras. Även vid utskriften och analysen måste forskaren beakta de etiska frågorna om dels 

vad som utgör en tillförlitlig utskrift av de muntliga svar som getts samt om den intervjuade 

ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas (Kvale1997). 

 

Vi kontaktade de aktuella grundskollärarna genom telefonsamtal där vi beskrev vårt syfte med 

att göra en intervju. Vi poängterade att deras namn och andra igenkännande drag inte kommer 

att lämnas ut i undersökningen och inte heller vilka arbetsplatser de arbetar på.  I vårt resultat 

redovisas bara information som inte lämnar ut den enskilda individen men har en väsentlighet 

i undersökningen för hur deras svar kan tolkas och vilka åldersgrupper de arbetar med. På 

många av skolorna finns så stort antal personal att även om skolan skulle nämnas eller sättas i 

samband med en skola kan inte den enskilde läraren med säkerhet kunna fastställas. Den 

information vi fått som har kunnat varit utelämnade för någon viss personen har vi valt att ej 

medföra i denna uppsats. 

 

4.7 Bearbetning av data 

 

När intervjuerna väl är genomförda och samtalen finns på band måste detta omvandlas till 

skriftspråk och analyseras. Kvale (1997) varnar i sin bok för att uppfatta intervjuerna som 

utskrifter. De ska ses som det levande samtal de var innan bearbetningen börjar. Dessutom är 

intervjuaren med och skapar samtalet, vårt sätt att ställa frågorna och visa medhåll mm. 

påverkar det resultat vi får. Vi valde att under utskriften av intervjuerna fokusera oss på det 

som var relevant för vår studie. Vi ändrade talspråket, tog bort upprepningar och sållade vissa 

avstickare i dialogen som vi inte fann vara till nytta för oss. På detta sätt minskas vårt material 

från intervjuerna men saknas något har vi kvar banden att lyssna på (Trost 2003). 
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Med analys menas egentligen att skilja något i delar. Det gäller att som intervjuare försöka att 

i utskriften hitta de delar som är det mest intressanta för att besvara de frågeställningar som 

ställts (Kvale 1997). Då vi använder oss av en kvalitativ intervjuteknik blir inte resultatet 

tillfredsställande om vi skulle sätta upp resultatet i tabeller som i kvantitativ forskning. Vi är 

intresserade av dessa enskilda lärares åsikter och tankar som de ser ut i nuläget och inte något 

som går att generalisera eller kommer att hålla sig statiskt. Vi har valt att arbeta enligt 

meningskoncentrering i vår analys och sedan göra en tolkning som Kvale (1997) beskriver 

den. Alltså har vi kortat ner svaren ifrån utskriften utifrån dess relevans i frågan och får mera 

korta koncisa svar att tolka. Vi har bara sparat svar som är kopplade till våra forskningsfrågor. 

För att lättare kunna bearbeta intervjuerna har vi strukturerat upp ett dokument som innefattar 

vår intervjuguide. Vi har under varje fråga kodat svaren utifrån lärare 1 till lärare 6 för att 

lättare kunna färdigställa resultat- och analysdelen i vår undersökning. 

 

5. Resultat och analys 
 

I den här resultat- och analysdelen så kommer vi att presentera den intervjustudie som vi 

genomfört. Vi har valt att dela in studien i fem delar. I den första delen presenterar vi lärarnas 

syn på undervisning, sedan följer en del om utvecklingssamtal. Vi skriver därefter en del om 

åtgärdsprogram och dess funktion utifrån lärarnas uppfattningar, till sist redovisar vi lärarnas 

åsikter kring IUP. Anledningen till att vi valt de olika områdena har sin grund i vår 

uppfattning om IUP. Vi anser att IUP är ett verktyg som kommer att påverka 

undervisningssättet, föräldrakontakten och skrivande av eventuella åtgärdsprogram. Vi anser 

det därför relevant att i vår studie försöka skapa en bild av varje lärares uppfattning runt dessa 

delar innan de fått redogöra  om sin uppfattning kring IUP.  

 

I citaten från lärarna använder vi oss ibland av hakparenteser […] där vi tagit bort text som vi 

anser är irrelevant. För att bevara intervjupersonernas anonymitet så har vi valt att referera 

dessa i nummerordning 1 – 6. 
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5.1 Presentation av de sex lärarna 

 
Lärare 1 jobbar i en 5 - 6: a på en liten skola på landsbygden. Hon har jobbat som lärare i 15 

år, med några års avbrott p.g.a. tjänstledighet. De arbetar inte alls med IUP ännu på hennes 

skola och verkar inte heller ha någon stor förberedelse inför det. Däremot har de portfolio och 

dokumenterar mycket. Hennes arbetslag är mycket noga med målbeskrivningar och 

individuellt arbete. De arbetar alltid utefter ett tema som kan pågå från några veckor till 

månader.  

Lärare 2 arbetar i en landsortsskola. Hon är utbildad grundskollärare mot de yngre barnen. 

Just nu arbetar hon i en åldersintegrerad klass år F-2. Hon använder sig av en skoldagbok där 

eleven tillsammans med sin mentor planerar varje veckas arbete i matematik och svenska. På 

fredagen utvärderas arbetet med mentor. Som måldokument används ett material på hela 

skolan som heter ”Jag kan”. Det är uppbyggt i en bok där barnen tillsammans med mentorn 

fyller i bilder med färg när de skrivna målen i dessa bilder är uppnådda. 

 

Lärare 3 arbetar på en 7-9 skola med 540 elever där hon undervisar i engelska och svenska. 

Hon har arbetet som lärare i några år. Hon jobbar i ett arbetslag där flertalet av eleverna 

bedöms som självgående, grupperna är stora. Det är endast under kontaktgruppstiden som är 

30 minuter i veckan som hon träffar sina kontaktelever förutom när hon har dessa i antingen 

svenska eller engelska. Eleverna har många olika ämneslärare och de byter klassrum inför 

nästan varje lektion. 

 

Lärare 4 arbetar i en åldersintegrerad skola med åren 2-3. Hon har arbetat som lärare i ca 25 år 

och har länge arbetat lite Montessori-inspirerat. Hon har exempelvis ingen tavla i 

klassrummet, en matta tar en stor del av klassrummet eftersom läraren ofta samlar barnen där 

för genomgångar morgon- och slutsamling. Barnen sitter vid bord och har sina saker i lådor, i 

klassrummet finns många små hyllor som är fyllda av arbetsmaterial. Hon har få läroböcker, 

till exempel finns inga matematikböcker, barnen arbetar i häften som omfattar ett mindre 

område i matematiken dessa häften har läraren själv gjort. Barnen arbetar med egen planering 

i svenska och matematik. 

 

Lärare 5 arbetar som svenska/SO lärare på en 7-9 skola med 540 elever. Hon jobbar i det 

arbetslag som har alla elever i behov av extra stöd. Hon är väldigt portfolio intresserad men 

har inte fått sådan stor respons för det i sitt arbetslag. Hon har nu en 8:a som kontaktgrupp och 



 23

nästan alla dessa har åtgärdsprogram i några ämnen. Hon har arbetat på skolan i ca 5 år. Hon 

träffar sin kontaktgrupp frekvent varje dag och har en kontaktbok där det sker regelbunden 

kontakt med hemmet. Den är även uppbyggd som en kalender för att strukturera upp vardagen 

för eleverna. 

 

Lärare 6 är 1-7 lärare och arbetar idag på en liten skola med drygt hundra elever i år F-6. Hon 

är klasslärare i en av tre 4-6:or. Systemet med 4-6:or startades upp i höstas och har gett ett 

mycket bra resultat. Det var många konflikter i de homogena grupper som fanns förut. 

Resultatet av förändringen är att det är lugnare på lektionerna och det är avsevärt lite 

konflikter på rasterna. 

 

5.2 Undervisning 

 

Eftersom de intervjuade lärarna arbetar i olika åldrar ser deras arbetsdag ganska olika ut. Det 

finns ändå likheter mellan flera lärare där man väljer att starta dagen med att samla barnen för 

att få en gemensam start på dagen. Denna tid finns inte för lärare 3 utan där börjar varje dag 

med det specifika ämne eleverna har på schemat. Lärare 4 använder sig alltid av samma start 

på skoldagen: 

 
”Vi startar alltid dagen sittande på mattan i ring och vi har någon liten morgonsång. […] 

Samlingen brukar variera mellan tio till tjugo minuter beroende på hur mycket barnen 

orkar” (4). 

 

Valet av undervisning varierar mycket mellan de olika lärarna. Några använder sig av en hel 

del lärarledda lektioner medan andra sällan gör det. Det varje lärare poängterar är att det ska 

vara variation i undervisningen. Lärare 2 använder sig inte så mycket av lärarledda utan 

tycker att gemensamt samtal får alla elever aktiva. Även lärare 5 vill ha en undervisning som 

präglas av mycket berättande, dialog samt diskussioner. Hon anser att det är viktigt att 

anpassa undervisningen efter den enskilda eleven samt gruppen (5). Lärare 1 understryker 

vikten av att använda variation i undervisningen: 

 
”Vi försöker jobba väldigt varierat. Vi är jätterädda att det ska bli bara planera själv, planka 

fakta, skriva själv och så. Vi tror dock att det är jättebra att jobba så men vi tror också starkt 

på att ha lärarledda pass där eleverna får lyftas ett snäpp och komma ett steg till. Man 
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kanske är på ett plan i matte och genom att få en genomgång som lyfter lite grann så kan 

man lyftas till nästa steg” (1). 

 

Flera av lärarna som arbetar med de yngre barnen använder sig av ett system där barnen 

arbetar utifrån sin egen planering. Dessa går ut på att eleverna har ett system att följa, när en 

uppgift är färdig så finns en ny i deras planering. Det är lite olika tidsaspekter på planerandet, 

lärare 2 har en planering som räcker en vecka och utvärderas på fredagen. Lärare 5 inleder 

varje lektion med en lite planering över den just den lektionen. 

 Lärare 1 kan ha en planering som sträcker sig en månad.  

 

”… på arbetspassen så har vi gjort så att vi blev inspirerade av Mc Donalds och deras 

plusmeny. Först har vi en basmeny som vi tycker är målen, där utgår vi ifrån läroplanen och 

tittar på alla ämnena och ser vad vi har för mål att uppnå. Utifrån det gör vi basmenyn som 

handlar om Afrika (som är nu). Där lägger vi in alla ämnen som det går. Och så gör vi en 

meny med uppgifter. Så när eleverna har sina arbetspass de planerar själva då planerar de 

utifrån den här menyn. Så basmenyn det är målet, det tycker vi att alla ska klara av. Så 

kommer plusmenyn, det är för dem som klarar mer. Alla får inte någon plusmeny. Så på det 

sättet vet eleverna vad de ska göra på de lektioner de planerar själva”(1). 

 

En av lärarna har precis bytt systemet med barnens egen planering från att ha arbetat med 

styrd veckoplanering till en friare planering. 

 
”Jag har precis gjort om elevernas egna planering. Förut hade vi veckoplanering som skrevs 

i början av veckan och utvärderades i slutet, men många elever kände sig stressade och det 

fungerade inte så bra. Nu har jag infört ett system där barnen har en längre planering i varje 

ämne som kan sträcka sig över flera veckor. Jag har försökt att knyta deras planering till ett 

material som heter ”Jag kan”. Det är ett material som väldigt tydligt visar för barnen vilka 

målen är i varje ämne och även visar vägen dit. Min tanke är att göra planeringen med varje 

elev och då samtidigt titta på målen för ämnet. Jag tycker att det här känns mycket bättre, 

förut var jag tvungen att springa runt och bara kolla, som någon slags polis att barnen 

skrivit upp tillräckligt och samtidigt inte för mycket uppgifter inför den veckan. Nu 

kommer det ju att variera när eleverna behöver göra en ny planering så det blir ju inte alla 

på en gång”(6). 
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5.2.1 Planering av undervisning 

 
Planeringen av undervisningen, vem som gör den och om det finns fler inblandade i den har 

gett olika svar. Att individuellt anpassa undervisningen kan ses ur flera aspekter. Att varje 

barn har en egen planeringsbok där det finns uppgifter anpassade utifrån just det barnet 

förutsätter inte att barnet är mer aktiv i sin egen utveckling. Om läraren är den som skriver 

vilka uppgifter som ska göras så kan ju resultatet bli tvärtom men åldersaspekten måste ju 

naturligtvis läggas in i det här resonemanget. Lärare 1 som arbetar med elever i en 5-6:a har 

ju större möjlighet att lägga mer ansvar på barnen än lärare 4 och lärare 2 som beskriver 

planeringen av elevens arbete på liknande sätt. Båda utgår i från vad som är rimligt att hinna 

och vad som bör göras utifrån barnens förmågor. 

 
”Jag skriver barnens planeringsböcker och lägger upp arbetet i svenska och matte utifrån 

hur långt barnen kommit kunskapsmässigt. Sedan går vi igenom planeringen och då får 

barnen bestämma till exempel hur många läskort som planeringen ska innehålla alltså hur 

många kryss de ska sätta. Sedan är det ju självklart så att om barnet vill skriva dit något 

eller absolut ta bort något så gör vi ju det. En planering kan räcka olika länge beroende på 

hur många kryss barnen vill sätta så det kan variera från ett par veckor till kanske fem 

veckor”(4). 

 

Både lärare 3 och 5 planerar lektionerna i stor utsträckning själva samt grovt med de andra 

ämneslärarna på skolan. Det förekommer lite variation mellan ämnena. Det är lättare att 

planera med eleverna i Svenska där det är mera individuellt. I SO kan däremot hela gruppen 

vara med att planera in provtillfällen det finns mera plats för elevinflytande där (5).  

 

5.2.2 Dokumentering av mål  

 

För att åskådliggöra målen med undervisningen har de olika lärarna valt att göra på olika sätt. 

Grundprincipen är att de nationella målen bryts ner i de lokala arbetsplanerna och läraren har 

sedan till uppgift att få varje elev att förstå vilka mål som just han/hon har att uppnå och 

sträva efter. De flesta lärare väljer att göra ett slags dokument där målen redovisas medan en 

lärare har med målen på ett mycket tydligt sätt i sin dagliga undervisning.  

 
”…på baksidan av basmenyn där står målen exakt preciserade. I matte är det ju så att vi kan 

göra en del uppgifter så de passar till temat (växla pengar i Afrika) Men det blir ju en stor 
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del vanlig matte. Där har de ju kommit olika långt så där delar jag ut i sexan fem olika 

startpunkter och där står även att har du startat här ska du hinna så här långt, så de har olika 

krav på sig beroende på var de är. De här målen på baksidan av menyn lägger vi även alltid 

ut på nätet så att föräldrarna kan titta på dem och läsa målen tillsammans med deras barn. 

Då kan de även se om barnen känner igen sig i det, om de tycker det är det de håller på med 

i skolan”(1). 

 

Dokumenten som används för att följa barnens utveckling och åskådliggöra målen liknar 

varandra när det gäller lärarna som arbetar med de yngre barnen. Ett annat samband är också 

att dessa dokument verkar användas för att visas upp på utvecklingssamtal för att visa för 

föräldrarna.  
 

”Vi använder ett slags schema som ser ut som ett cirkeldiagram uppdelad i olika delar. En 

del i matematikcirkeln kan heta taluppfattning. Den delen är då uppdelad i mindre delar där 

den delen längst in i cirkel heter ental. När barnet har kunskap om ental så fyller vi i den 

med en färg. Förskoleklassen har en färg så om barnet kunde ental i förskoleklassen så är 

den ifylld med deras färg. Inför varje utvecklingssamtal så sitter jag och barnet med 

cirkeldiagrammet och fyller i de mål barnet har nått. Målet är att i slutet av trean så ska hela 

cirkeln vara ifylld, en del når inte det målet men cirkeln följer med upp i fyran och de som 

arbetar i år 4-6 har ett eget cirkeldiagram som de fyller i när barnen nått målen där”(4). 

 

Lärare 2 uttrycker problemet med att måldokumentationen blir som en redovisning för 

föräldrarna. Hon understryker att det finns en ambition från hennes sida att använda det här 

materialet (hon använder sig av ”Jag kan”) mer i den dagliga undervisningen och att barnen 

har tillgång till den. Barnen ska även vara delaktiga i att fylla i dessa för att känna sig 

delaktiga inför utvecklingssamtalen.  

 

De två lärare som arbetar med elever år 7-9 använder sig av en informationsteknik där man 

talar om för eleverna vid enstaka tillfällen vilka målen är. Varje terminsstart har de enskilda 

ämneslärarna en genomgång av målkriterierna. Dessa visas sedan igen inför varje nytt 

arbetsområde. Lärare 5 tycker sig se att eleverna lär sig förstå målen och vad som förväntas 

av dem bättre när de bryts ner och presenteras inför varje arbetsområde. 
 

Samtliga lärare uttrycker sin ambition om att individanpassa undervisningen. Alla har 

kommit olika långt i sin strävan. På frågan om alla barn är på samma nivå under skolarbetet 

har alla lärare uttryckligen svarat nej. Flera av lärarna ser stora variationer mellan både 
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barnens sociala- och kunskapsutveckling. Även de lärare som arbetar i åldersintegrerade 

klasser menar att spridningen på eleverna som är lika gamla kan vara enorm. 
 

”Nej, de är absolut inte på samma nivå. Nu har jag ju en integrerad klass med fyror femmor 

och sexor så de ska ju inte vara på samma nivå, men exempelvis fyrorna befinner sig på 

väldigt olika nivåer också”(6) 

 
Vi sammanfattar kapitlet undervisning med att klargöra att alla lärare betonar att de arbetar 

med att individuellt anpassa sin undervisning och försöker variera undervisningssättet. Det 

vanligaste sättet att starta dagen är att ha en samling där eleverna träffar sin kontaktlärare. 

Lärare 3 är den enda som inte har den morgonsamlingen p.g.a. att det inte finns någon plats 

för det i schemat. Att samtalet är viktigt i undervisningen har lärare oavsett vilka åldrar de 

arbetar med tyckt varit viktigt. Det är däremot mycket mera egen planering och eget ansvar i 

de yngre åldrarna än hos de äldre. Detta tror vi har att göra med att tiden går att spela mera 

med för de yngre. När eleverna har en fastare tidsram med olika lärare i nästan varje ämne 

finns det inte tid för att inte hinna med allt som ska hinnas innan betygen ska vara satta. En 

lärare ser en fara i att bara arbeta enskilt för barnen och menar att alla behöver en knuff framåt 

i lärandet som just en vanlig lärarledd genomgång kan vara.  

 

Tidsaspekten på en individuell planering över vad barnen ska hinna ser lite olika ut. Några 

använder sig av en veckoplanering men upplever då att barnen blir stressade. Några lärare har 

valt en planering som räcker länge. De lärare som arbetar med de äldre eleverna verkar inte 

använda sig av något system som är likt det som de som arbetar med de yngre barnen har valt. 

De lärare som arbetat med de yngre barnen lägger alla en tonvikt i att barnens egna planering 

ska utgå ifrån den individens egna förmåga och takt. På högstadiet planerar läraren mera själv 

utifrån de mål som finns på den skolan.  

 

Lärare som arbetar med yngre barn har alla ett liknande sätt för att förmedla de lokala målen 

till eleverna. De finns dokumenterade på barnens planeringar eller i arbetsblad som barnen 

ofta ser och använder för att fylla i nya kunskaper. I skolorna med de äldre barnen blir 

eleverna informerade muntligt inför varje ny termin och område.  
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5.3 Utvecklingssamtal 

5.3.1 Utförande och innehåll 

 
De tillfrågade lärarna har förklarat att de på ett liknande sätt brukar boka in 

utvecklingssamtalen periodvis under läsåret, en gång på hösten och en på våren. Lärare 6 har 

funderat på om inte det vore bättre att ha utvecklingssamtal när det passar elevens planering 

och måluppfyllelse. Hon menar att man som lärare skulle kunna lägga in utvecklingssamtal 

som en stående punkt på sitt schema.  Hon anser att det varierar hur ofta och när hon känner 

att det är viktigt att träffa de olika barnen och föräldrar enskilt. 

 

Själva genomförandet av utvecklingssamtalet varierar mellan de olika lärarna men ett 

gemensamt drag är att de samlar in material från den tid som gått sedan det sista 

utvecklingssamtalet och har någon typ av redovisning inför föräldrarna. Lärare 2 har haft sina 

samtal hemma hos eleverna och då tagit med sig allt material som hon har behövt. En av 

lärarna arbetar med portfolio och förklarar utvecklingssamtalet på följande vis: 

 
”Vi har portfolio och det innebär att vi samlar elevernas bästa arbeten och visar dessa 

på utvecklingssamtalen. Där ska alla ämnen vara representerade. Där ska det finnas 

saker som påvisar framsteg, att de har utvecklats och kommit framåt. Så det är en viktig 

bit i utvecklingssamtalet. Men först får föräldrarna hem en broschyr där de får fylla i 

och fundera hemma hur det är med trivsel, arbetet och temaarbetet. Den viktigaste 

punkten jag alltid tar upp är trivsel. Vi försöker få eleverna att vara så ärliga det bara 

går på utvecklingssamtalet. Fungerar det med vänner, personal mm. Sedan kommer det 

om arbetet. Vi tittar i portfolion sedan har ju även vi lärare dokumentation med saker 

som vi har spaltat upp år från år. Hela utvecklingen syns då. Till exempel så nu går 

eleven i femman och kan inte klockan digitalt som den borde kunna, då har vi inte nåt 

målen ännu”(1). 

 

Flera lärare har poängterat att de samtalar om trivsel och social utveckling i samma 

utsträckning som de kunskapsrelaterade målen.  
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5.3.2 Tidsåtgång 

 

Flera av lärarna uppfattar utvecklingssamtalet och det förberedande arbetet som tidskrävande.  

 

”Det går mycket tid åt att bestämma tider och sedan tar ju samtalen väldigt lång tid 

särskilt på det vis vi valt nu med att åka hem till alla men det har varit värt det. Vi 

tycker att vi fått mycket bättre kontakt med föräldrarna och lite av lärarrollen 

avdramatiseras. Ibland blir det ju lite stelt om föräldrarna har lite tro om att man ska 

sköta sig när man kommer till skolan och så. Man utgår ju från egen erfarenhet”(2). 

 

Lärarna anser samtidigt att det är värdefullt att få den här tiden med varje barn och förälder 

och tycker det är svårt att dra gränsen vid hur mycket tid samtalen får ta. Samtalen som lärare 

4 nyss haft varierade i tid mellan en timme och två och en halv timme. Lägger man sedan på 

den tiden som hon använt för att förbereda samtalen blir det tidskrävande. 

 

Lärare 6 upplever också att utvecklingssamtalen kräver mycket tid men hon har en 

förhoppning om att det ska ändra sig så småningom. Hon har nyss bytt material men tror att 

när detta blir inarbetat kommer eleverna att kunna hålla stor del av utvecklingssamtalen 

själva. Lärare 5 ser att samtalen kan vara tidskrävande om eleven inte når uppställda mål. Då 

ska åtgärdsprogram skrivas och förberedas inför samtalet. Information måste samlas in av 

undervisande lärare. Det blir en klar skillnad när eleverna har olika lärare i alla ämnen. 

 

5.3.3 Föräldrakontakten 

 

Flera av lärarna uttrycker att det är olika från samtal till samtal om man som lärare känner sig 

nöjd och tycker att man fått ut något. En lärare uttrycker sig om föräldrakontakten så här:  

 
”Ett problem man har i föräldrakontakten är att alla har gått i skolan, alla har en bild av 

hur skolan ska se ut och den grundar sig på hur man själv upplevde skolan. Det spelar 

egentligen ingen roll om det är positiva eller negativa upplevelser, alla har ändå en 

åsikt. Det är ju tyvärr så att många missar att det har skett så många förändringar i 

samhället och att det här måste speglas i skolan. En del saker som vi fick lära oss i 

skolan är ju idag nästan meningslöst. Ta det här med att kunna rabbla länder och 
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huvudstäder, för det första så förändras ju länder, gränser och stater hela tiden och 

samtidigt så räcker det med några tangenttryck på datorn så har man svaren. Så frågan 

om vad kunskap är kommer ju hela tiden att förändras och det är tyvärr många föräldrar 

som inte tänker på det sättet”(6). 

 

En av lärarna förklarar hur de försöker att få föräldrarna mer delaktiga i barnens skolgång 

genom att ha temakvällar där man försöker förklara en del av den undervisning barnen möter. 

Lärare 1 ser ett problem i att många föräldrar inte har tillräckliga kunskaper för att kunna 

hjälpa sina barn. För att lösa detta har de börjat med att erbjuda föräldrar att gå en 

föräldrakurs i matte så att de kan hjälpa sina barn. Räknesätten har förändrats sedan 

föräldrarna själva gick i skolan. Det är bra att kunna förklara varför barnen i dag lär sig en 

annan division än de sätt som användes förr. Det blir det lättare att vara delaktig i skolgången 

om föräldrarna känner att de förstår och kan hjälpa sina barn. Hon har även märkt att många 

föräldrar tycker att kraven på deras barn bara ökar i skolan och att föräldrarna har svårt att 

själva förstå de nationella proven.  

 

Två av lärarna lyfter problemet med att vara relativt ny i sin lärarroll och menar att det kan 

kännas besvärande att uttrycka sig om barnet om det innebär att allt inte fungerar så bra. Den 

ena läraren menar till och med att hon inte alltid känner det som att föräldrarna lyssnar på det 

hon har att säga. 

 
”…ibland känner jag att jag skulle vilja få mer gensvar från föräldrarna. […] Men 

ibland känns det ju tvärtom också och då blir det ju jättebra för barnet när vi är överens 

allihop och samarbetar för att hjälpa och stötta barnet. Jag upplever ju att jag arbetar lite 

i motvind i och med att jag är så pass ung. De hör en massa negativt om 

lärarutbildningen och så är de lite misstänksamma mot oss som är nyligen utbildade de 

tror inte att vi kan undervisa deras barn lika bra som en lärare som arbetat i 25 år”(6). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla våra tillfrågade lärare har utvecklingssamtal 

varje termin som sig bör. De samlar alla in material för att kunna visa föräldrarna barnens 

utveckling. Här delas tiden även åt att prata om hur allt fungerar socialt för barnen och 

trivselfrågan är viktig oavsett vilken ålder som lärarna undervisar. Att utvecklingssamtalen tar 

tid både att förbereda och genomföra är alla överens om.  
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Att arbeta för att få en fungerande och tillfredställande föräldrakontakt är viktig för alla sex 

lärare. Svaren att resultatet är olika från samtal till samtal är nog mycket en fråga om hur 

föräldrarna ställer sig till elevens skolgång. Det kan vara svårt att berätta för en förälder att det 

kanske inte går så bra för deras barn. Vad lärare tycker om utvecklingssamtal syns lite i hur 

länge de arbetat. Det verkar bli lättare med erfarenhet och rutin. 

 

5.4 Åtgärdsprogram 

 

Uppfattningen om på vilka grunder och när ett åtgärdsprogram ska skrivas skiftar mellan de 

tillfrågade lärarna. Flera upplever att åtgärdsprogrammen oftast inte gör någon skillnad för 

barnen på kort sikt. När problemen är så allvarliga så eleven måste få extra hjälp av någon 

resurs då är det viktigt att det finns ett åtgärdsprogram skrivet. Lärare 6 tycker att 

åtgärdsprogrammet ibland kan bli ett dokument som kan styrka att läraren gjort det den kan 

för att hjälpa eleven. Problemet finns där i skrift men det är inget som säger att barnet får 

hjälp för det. Även lärare 2 har känslan av att dokumenten skrivs för att det ska vara så. De 

kan ibland bli mera som en stämpel på eleven istället för ett hjälpmedel. Det kan även vara så 

att det inte sätts in några resurser förrän det finns ett åtgärdsprogram. Lärare 4 uttrycker sig så 

här: 

 
”Ibland känner jag att syftet med åtgärdsprogrammen är lite luddigt. Ibland har jag 

skrivit åtgärdsprogram till barn som haft mindre svårigheter med till exempel matten 

mest för att de ska få resurser när de kommer upp till fyran. Jag vet ju vilka 

svårigheterna är och kan se till att barnet får den stöttning som behövs men många 

gånger så väger åtgärdsprogrammen lite tyngre och då ser man till att barnen verkligen 

får hjälp”(4). 

 

Några av lärarna anser att det finns skillnader mellan lärare beroende på om de arbetar med 

yngre och äldre barn om syftet av åtgärdsprogram. En av lärarna som jobbar med de lägre 

åldrarna upplever att högstadiet kräver åtgärdsprogram på nästan alla elever som har kanske 

bara ett litet problem i något ämne. De ser inte till sociala problem utan är väldigt 

kunskapsinriktade (6). Det verkar finnas en skillnad mellan att skriva åtgärdsprogram som 

uttrycker om målen som ska uppnås rör den sociala- eller kunskapsutvecklingen. De lärare 

som arbetar med yngre barn skriver oftare åtgärdsprogram som syftar till den sociala 
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utvecklingen istället för den kunskapsmässiga och de som arbetar med de äldre eleverna 

verkar tycka tvärtom. 

 
”De flesta åtgärdsprogram som jag varit med och skrivit har berört den sociala biten 

mest sedan blir ju skolämnena ofta lidande på grund av att barnet inte mår bra. Det kan 

upplevas som betungande för ett barn och även för föräldrarna att det skrivs ner på 

papper att deras barn har problem och allt det här att specialpedagogen blir inkopplad 

och rektorn skriver på och så. Samtidigt så kan det ju leda till så mycket. På grund av att 

det finns ett dokument så kan man ju visa på problemet och då kan det tilldelas resurser 

vilket kan bli jättepositivt för barnet”(6). 

 

Åsikterna kring om det gör någon skillnad med att skriva åtgärdsprogram eller inte går isär 

och en klar skillnad mellan de två lärare som arbetar med år 7-9 och övriga är tydlig. De som 

arbetar med yngre barn uttrycker att barnet kan ha nytta längre fram i sin skolgång av att ett 

åtgärdsprogram blivit upprättat och de som arbetar med de äldre barnen uttrycker sig som att 

det redan är för sent. På högstadiet ser en lärare det som en ren dokumentation. Det är inte 

säkert att de fungerar i praktiken, att de blir utvärderade som de ska och ger någon hjälp. Det 

är stor skillnad i att skriva för elever som inte vill och de som inte kan. Det finns inget bra sätt 

att hjälpa de skoltrötta eleverna (3). 

 

Flera lärare är överens om att en förutsättning för att åtgärdsprogrammen ska ha någon effekt 

så måste ansvaret fördelas och alla parter vara överens om att förena krafterna för att hjälpa 

eleven.  
”Här känner jag att det fruktansvärt mycket är upp till föräldrarna. En del föräldrar 

kommer innan sommarlovet och frågar om åtgärdsprogram och funderar hur de ska 

kunna stötta och om de kan gör något med deras barn under sommarn mm. Det blir 

verkligen ett verkningsfullt dokument med föräldrar som stöttar och hjälper. Men har 

man föräldrar som skriver på och sedan bara, skit samma, ja då blir det ingen verkan. Vi 

i skolan kan ju göra en viss del men det är i hemmet där den största förändringen och 

hjälpen måste ske. I skolan måste vi ju hela tiden gå vidare, vi kan ju inte stanna upp 

helt så luckorna som måste täckas upp kan vi bara jobba med en liten del av veckorna i 

skolan medan det är hemma jobbet måste ske”(1).  

 

En lärare anser att eleverna måste vara helt medvetna om att det största ansvaret för deras 

egen utveckling ligger hos dem själva. Då kan ett åtgärdsprogram fungera som en 

väckarklocka och de börjar ta tag i situationen. Det finns elever som inte inser att de måsta ta 
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ett aktivt ansvar för sin kunskapsutveckling (3). Flera av de intervjuade lärara har upplevt 

föräldrar som trots att de medverkar under uppförandet och skriver under åtgärdsprogrammet 

så ser de alla fall bara skolans ansvar i det hela. 

 

På frågan om lärarna anser att åtgärdsprogrammen ska fortsätta vara ett verktyg i skolan så 

hade många av lärarna trott att dessa skulle försvinna per automatik med IUP. De anser att det 

blir lite kaka på kaka och borde kunna ingå i IUP istället. Ett förslag är att skriva in åtgärder i 

en skoldagbok som ingår i den dagliga planeringen så att den på så sätt ingår i den 

individuella utvecklingsplanen (2). 

 

När det gäller åtgärdsprogram syns en skillnad mellan lärarna. De som jobbar med äldre barn 

är klart mer negativa till funktionen med åtgärdsprogram. De tycker att uppföljningen inte 

alltid blir bra, att det redan är för sent när väl ett dokument blir upprättat och att det inte alltid 

är bristen på kunskap eller andra problem de skrivs för, istället är många skoltrötta elever. 

Den sociala utvecklingen är viktig att ha med i åtgärdsprogrammen för dem som arbetar med 

de yngre barnen men verkar inte alls anses som lika viktigt för de som arbetar med de äldre 

barnen. Att det är både eleven och föräldrarna som måste ta sitt ansvar efter ett 

åtgärdsprogram är upprättat tycker alla. Elevens eget ansvar ökar med åldern. Att skriva ett 

åtgärdsprogram verkar också ibland vara ett verktyg till att kunna få mera resurser till en elev.  

 

Alla lärare tycker att åtgärdsprogrammen borde försvinna när IUP införs. Det blir lite onödig 

dokumentation som borde kunna införas i IUP istället.  

 

5.5 IUP 

 

Det är inte alla lärare som är helt insatta i IUP ännu. Många använder den inte alls och har 

inte haft några större diskussioner på skolan om det ännu. På högstadieskolan finns inte några 

klara direktiv utan rektorn har avvaktat Skolverkets förslag.  Det finns klara tankar om vad 

lärarna personligen tycker en IUP ska innehålla och förmedla. De flesta vill se det som ett 

positivt dokument som främjar utveckling. Lärare 1 tänker sig att det är som ett 

avprickningssystem som ska förmedla till barnen och föräldrarna vad eleven ligger i fas med 

vad som förväntas att man ska kunna i en viss ålder. På sådant sätt får eleven en naturlig 

utvecklingstakt och vad som är nästa steg. Utvecklingsplanen ska göra att det känns kul att 
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utvecklas. Lärare 2 tycker det är viktigt att kunna titta tillbaka och se vad eleven åstadkommit 

och dess framsteg. Hon poängterar att det inte bara ska fokuseras på kunskapsutveckling utan 

att IUP också skildrar den sociala utvecklingen lika mycket. Lärare 4 

kommenterar IUP så här: 

 
”Jag tycker att IUP ska visa vad barnet arbetar med, vad barnet har arbetat med för att nå dit 

där de är idag och sedan ska målen finnas angivna och så klart ett förslag om hur dessa mål 

ska kunna uppnås. Allt detta ska ju vara individuellt anpassat till varje barn. Sedan får man 

ju inte glömma skolans ansvar och hemmets ansvar för att hjälpa och stötta barnet. Här i 

den här klassen arbetar barnen med egna planeringar i matte och svenska och det tycker jag 

är en del av individuella utvecklingsplanen. I den sätter vi inte upp målen på ett tydligt sätt 

alltså hur de ser ut i läroplanen eller i den lokala arbetsplanen men det har jag ju i 

bakhuvudet när jag skriver dem. Målen med varje ämne åskådliggörs ju i våra 

cirkeldiagram som vi går igenom vid varje utvecklingssamtal” (4). 

 

Lärarna hade relativt lika åsikter om vad IUP innebär i deras kommande arbete med eleverna 

samt arbetet med att få föräldrarna mer involverade och få större medvetenhet i deras barns 

skolgång. Lärare 2 anser att när både kunskaps- och den sociala utvecklingen dokumenteras 

får föräldrarna en större chans att bli delaktiga i deras barns hela utveckling. De får en inblick 

i hur skolan fungerar i dagsläget och vad målen är för något. Hon tror att eftersom IUP ska 

upprättas under utvecklingssamtalen kommer föräldrarna har stort inflytande över processen. 

Det kan bli mycket positivt av det och hon anser att det troligen blir lättare för dem att förstå 

målen. Lärare 5 tror också på förbättringar: 

 
”Att arbetet med varje elev underlättas. Det är lättare att se varje elevs individuella behov. 

Jag tror att utvecklingssamtalet kommer att bli än tydligare och viktigare för både elev och 

vårdnadshavare” (5). 

 

På frågan om lärarna tror att deras arbete kommer att förändras med IUP är alla överens om 

att det nog blir mera dokumentation för deras del. 

 
”Förenkla en hel del när det blivit rutin. Innan dess kommer det att ta tid att sätta sig in i 

eftersom det inte finns några glasklara former för en IUP:s utseende” (5). 

 

Lärare 6 vill att IUP ska vara ett helt arbetssätt som visar målen tydligt och vägen dit för varje 

enskild individ. Att genom varje elevs IUP kunna hitta de olika former i undervisningen som 
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gör hon kan nå varje elev. Hon är dock skeptisk till att upprätta dessa tillsammans med 

föräldrarna, rädd att det blir mera som en enkel målbeskrivning då.  

 

Att lärare känner till och arbetar med IUP i olika grader är känt men hur är det med elevernas 

kännedom om IUP och hur uppfattar de den? Här skiljer det sig naturligtvis om det 

arbetssättet redan finns på skolan eller inte.  De flesta har svarat att eleverna inte ännu vet så 

mycket om IUP och vad det är för något. De kan ha hört ordet men vet inte innebörden (5). 

Lärare 6 uttrycker sig så här när det gäller elevernas kännedom om IUP 

 
”Nej, jag tror inte att de är så bekanta med själva ordet men det har ju inte pratats så mycket 

just om IUP. Börjar man prata om egen planering och att arbeta utifrån sig själv och inte 

jämföra med andra så tror jag att eleverna är mycket insatta” (6). 

 

Vi frågade lärarna om de tror att det blir för förändring för eleverna när IUP träder i kraft. Här 

syns en skillnad beroende på vilka åldrar som lärarna arbetar med. De som har elever i år 8 – 

9 hoppas att den målrelaterade betygsättningen och bedömningen blir klarare. Att ordet mål 

kommer att användas mer naturligt i stället för att bara använda betygsnivåer i samband med 

bedömning (5). Lärare 3 hoppas att det ska bli ett ökat engagemang och förståelse för den 

egna utvecklingen. Att IUP kan få eleverna att växa i sin roll som egna ansvariga för sin 

skolgång. Både lärare och elever får bättre översikt över den enskildas utveckling.  

 

I och med att lärare 4 läst dokument som handlar om IUP har hon reagerat på att det står att 

IUP ska vara utformad på ett sätt så att den inte innehåller uppgifter som är 

integritetskänsliga, hon uttrycker detta på följande sätt: 

 
”En fråga som jag ställt mig som jag tycker försvårar hela den här biten kring IUP är att det 

står i allmänna kommentarer och råd kring IUP att IUP ska vara offentlig. Det här har jag 

ingen som helst förståelse för. Jag tycker att den är personlig och även om inte innehållet är 

extremt känsligt så tycker jag inte att vem som helst ska kunna gå in i materialet och titta. 

Vi arbetar stenhårt i den här klassen att komma bort ifrån allt tävlande och jämförande, i 

alla fall så långt det går. Om dessa ska vara offentliga så ger det ju alla möjligheter att gå in 

och jämföra resultat med varandra” (4).  

 

Att IUP ska vara ett dokument som upprättas av läraren tillsammans med elev och dess 

vårdnadshavare ser de flesta lärarna som ett sätt för föräldrar kan följa sina barns skolgång. 
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Lärare 4 tycker det är bra att föräldrarna verkligen är med och kan tycka till om deras barns 

utveckling. Genom att IUP följs upp vid varje utvecklingssamtal och det ger en röd tråd, ges 

utvecklingen ett sammanhang (5). Det kan vara ett bra sätt att få ett system som föräldrarna 

känner igen från F – 6 oavsett om lärarna byts ut (6). 

 

Alla lärare i studien dokumenterar sina elevers prestationer och några uttrycker att det tar 

mycket tid att utföra allt pappersarbete. Vi ställde en fråga om de tror att det blir någon 

förändring i arbetsinsatser då IUP införs. De flesta svarar att det blir nog mera dokumentation 

till att börja med. Däremot kanske det minskar sedan IUP blivit rutin för att underlätta och 

tydliggöra arbetet (3). Lärare 4 tror inte det blir någon skillnad utan att det försvinner lika 

mycket arbete som det kommer nytt. 

 

De flesta tror att det alla fall till en början blir en ökad arbetsinsats då IUP iförs. Vi undrade 

om lärarna tror att IUP kan vara till hjälp för dem inför utvecklingssamtalen och eventuella 

åtgärdsprogram. Lärare 3 hoppas på en förbättring då hon inte uppskattar hur det fungerar i 

dagsläget. Alla lärare är överens om att det blir lättare att veta hur man ska göra med enskilda 

elever för att få dem att nå målen. Att det blir överskådligare att se vart eleverna ligger till 

kunskapsmässigt. Det blir lättare att följa elever vid lärarbyten och årskursbyten om 

dokumenten kommer att se lika ut. Men det finns ingen garanti för att de kommer att vara 

likadana (2). Lärare 1 säger: 

 
”Alla får större koll på vart just det barnet befinner sig. De här bristerna finns och här 

behöver den lära sig mera, detta kan den väldigt bra. Barnet kan gå vidare utifrån den här 

nivån, det kommer bli till stor nytta” (1) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är överlag oberoende på vilken ålderskategori de 

intervjuade jobbar med är att alla vill att IUP ska vara ett positivt dokument som främjar 

barnens utveckling. En lärare som jobbar på högstadiet ser att föräldrarna kommer att bli mera 

aktiva i utvecklingssamtalet och lägger förhoppningsvis mer vikt på dessa när IUP ska skrivas 

under dessa. De flesta lärarna ser att föräldrarna lättare kan följa deras barns skolgång och 

utveckling. För de som sätter betyg kan IUP vara ett bra dokument till att kunna få deras 

elever att förstå målen på ett tydligare sätt. En lärare för de yngre barnen tror inte att det 

kommer att underlätta att skriva IUP med barnens föräldrar, det blir mer som en 

målbeskrivning än utveckling.  
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Som innan i åtgärdsprogrammen är alla lärare som arbetar med de yngre barnen överens om 

att den sociala utvecklingen ska vara en viktig del i IUP. Att lärare ser IUP som ett 

avprickningssystem kan vara att det är en vanlig form av dokumentation som har funnit på 

många skolor för de yngre under relativt lång tid. 

 
Att det nya arbetet med IUP kommer att ge mycket extra jobb i början och att 

dokumentationen till en början kommer att öka är alla lärare utom en överens om.  

6. Diskussion 

 
Genom att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun så som Kvale (1997) beskriver, 

har vi genomfört en studie av sex lärares åsikter kring IUP och vägen mot en sådan. Genom 

de intervjuer vi gjort och den resultat- och analysdel vi redovisat har vårt syfte och våra 

frågeställningar besvarats. Samtalen med lärarna har gett oss en fördjupad kunskap i vår 

uppfattning kring elevers individuella utvecklingsplaner. Vi vill i följande diskussion lyfta 

fram svaren på våra forskningsfrågor och knyta samman vår bakgrund och resultatdel 

samtidigt som vi redovisar våra tankar kring ämnet. 

 

6.1 Lärarens arbete med att individanpassa undervisningen 

 
Att undervisa andra ger den som undervisar många möjligheter att göra avgörande val hur 

denna undervisning ska gå till. För den reflekterande läraren som hela tiden tänker på hur det 

som delges tas emot ställs också stora krav.  I en klass med ett antal elever finns också ett lika 

stort antal mottagare av informationen som tas emot av eleverna på ett individuellt sätt. Enligt 

Lpo 94 ska en lärare kunna möta och tillgodose alla dessa individer på deras nivå. Vi har här 

hittat en slående likhet i vad forskarna vi studerat och vad våra intervjupersoner har för 

uppfattning om hur detta ska kunna genomföras. Nyckelordet har genomgående varit 

variation. Målet för flera av lärarna i undersökningen har varit att hitta sätt att kunna 

individanpassa undervisningen och den variation som behövs i undervisningen för att alla 

elever ska kunna ta till sig kunskapen som förmedlas. Stensmo (1997) påpekar att alla elever 

kräver olika tid för att hinna lyckas med uppgifter och sätten de lär sig på varierar. Han säger 

att det är varje lärares skyldighet att hitta den undervisning som hjälper varje individ till detta.  

 

Att det finns en stor spridning på kunskapsnivån hos eleverna i samma klass är lärarna i vår 
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undersökning överens om. Vi har i undersökningen intervjuat lärare som arbetar i integrerade 

klasser med lite olika åldersspann och de som arbetar med vanliga klasser där de flesta elever 

är i samma ålder.  Variationen är inte bara kunskapsmässig utan det gäller även den sociala 

utvecklingen. Även här är variation ett av redskapen för att kunna nå alla dessa elever med 

deras olika behov. En av lärarna ser en fara i att bara ha en egen planering och individuellt 

arbete utan några lärarledda lektioner som kan hjälpa elever att nå ett högre steg i sin 

inlärning. Trots att detta är en kritiserad form av undervisning så visar ändå forskning på att 

det är ett av de undervisningssätt som en lärare kan använda sig av (Carlgren & Marton 2002).  

 

Colnerud och Grahnström (2002) påpekar faran i att bara arbeta med egen planering. Målen 

kan försvinna och det blir bara ett sätt för läraren att hålla eleverna sysselsatta, även tyngden 

på individuell utveckling kan gå om intet. Vad gör då de lärare som arbetar med  elevens egen 

planering för att detta inte ska ske? Vi kan i vår undersökning se att alla de tillfrågade lärarna 

har något sätt att förmedla målen till sina elever och även elevernas föräldrar kan ta del av 

målen. Den lärare som använder sig av menysystemet har låtit målen få sin plats på baksidan 

av basmenyn som alla elever ska kunna klara av. Detta verkar vara ett bra och överskådligt 

sätt att ta del av de mål som eleven har att uppnå. För de elever som nått till de sista åren är 

målen mera lik en information de får muntligt inför terminsstarten och inför varje delmoment.  

 

6.2 Lärarnas syn på en individuell utvecklingsplan 

 
Det finns inte och kommer inte heller att finnas någon landsomfattande mall på hur en IUP 

skall se ut. Det finns bara riktlinjer för vad den ska innehålla och hur den ska användas, sedan 

är det upp till varje skola att anpassa dokumentet efter de mål och kriterier som råder där. De 

för riktlinjer som gäller för närvarande är bl. a. att en IUP ska beskriva varje elevs 

kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till strävansmålen i Lpo 94. Varje IUP 

ska utgå från eleven och innehålla både kort- och långsiktiga mål. Den ska skrivas 

tillsammans med elev och förälder och vara en offentlig handling (Skolverket 2005). En 

genomgående åsikt om hur IUP ska utformas i vår undersökning är att det måste vara ett 

positivt dokument som ska främja elevens egen utveckling både kunskapsmässigt och på när 

det gäller det sociala. Föräldrar kommer att få en större inblick i deras barns utveckling och 

skolgång. Vi vill poängtera att de intervjuade lärarna välkomnar att arbeta i större grad med 

föräldrarna för att föra eleverna framåt. Några av lärarna anser att det är viktigt att föräldrarna 
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blir mer delaktiga i barnets utveckling och de uttrycker också sin tilltro till att den 

delaktigheten växer i och med införandet av IUP. 

 

Med tanke på vad de intervjuade lärarna har sagt och även vad vi läst i litteraturen så finns det 

många åsikter i samhället hur en skola ska fungera. Eftersom IUP är ett nytt verktyg och inte 

så många föräldrar är så insatta i det så upplever vi efter samtalen i intervjuerna att 

information till hemmen om IUP kommer att vara mycket viktig. IUP måste sättas in i sitt 

sammanhang och förklaras i förhållande till de nationella målen men också i relation till valet 

av undervisning, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal. Om föräldrarna blir grundligt 

informerade så kan IUP blir ett mycket användbart verktyg som kommer att underlätta för 

eleven och förhoppningsvis styrka samarbetet mellan hem och skola. 

 

Vi ser en uppenbar risk att IUP lätt blir synonym till prestation men på sätt och vis måste det 

finnas en koppling mellan dem. Vi menar att om en elevs IUP på något sätt blir jämförd med 

andras så förlorar den sitt värde omedelbart. Varje elev ska utvecklas i sin takt och de enda 

krav som ska finnas är ett uppnående av de nationella målen.  

 

Ett problem som en av lärarna lyfter fram är att IUP ska vara skrivet på ett sätt så att 

innehållet inte är integritetskänsligt. Läraren lyfter svårigheten med att skriva mål och 

åskådliggöra en planering för att nå dessa mål utan att de kan upplevas av eleven som 

känsligt. I Allmänna råd och kommentarer – Den individuella utvecklingsplanen (2005) står 

att en IUP ska vara konkret och tydligt visa vilka insatser som måste till för att eleven ska nå 

de uppsatta målen. De allra flesta lärare arbetar för att barnen inte ska jämföra sig med 

varandra och IUP är ett verktyg som ska främja den individuella utvecklingen, därför tyckte 

den medverkande läraren i studien att detta krav kändes lite märkligt. Det skulle kunna 

innebära att vilken förälder som helst skulle kunna titta i ett annans barns IUP och på så sätt 

sprida informationen vidare så att det kan sätta press på det egna eller andras barn. Vi har letat 

efter skälet till detta krav men inte hittat någon argumentation i de källor vi sökt i mer än att 

IUP ska betraktas som en allmän handling. 

 

6.2.1 Vad kommer IUP att innebära för lärarnas arbete 

 
IUP är ett nytt begrepp för många grundskollärare men det betyder inte att arbetssättet är nytt. 
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Flera av de lärare som vi intervjuat använder sig av system som mycket väl skulle kunna vara 

en del av en fungerande IUP. Det är enligt Allmänna råd och kommentarer – Den individuella 

utvecklingsplanen (2005) lärarens ansvar att upprätta en IUP till varje elev i grundskolan. Hur 

den ska se ut finns inga konkreta beskrivningar på men direktiven om vad den ska innehålla är 

dokumenterat. Lärarna i grundskolan måste sätta sig in i reglerna kring IUP och konkretisera 

ett material som blir åskådliggörande för både elever och föräldrar. Eftersom tanken med IUP 

är att den ska följa eleven från förskoleklass fram till år nio i grundskolan så bör ett samarbete 

i arbetslag och eventuellt skolor emellan genomföras. IUP är ett verktyg som ska ge bra 

förutsättningar för en kontinuitet trots eventuella förändringar i skolsituationen (Skolverket 

2005). Med tanke på det som står i texten ovan vill vi peka på att IUP kan skapa 

förutsättningar för de lärare som arbetar med de äldre barnen att få större inblick i de 

arbetssätt som används mer frekvent i arbetet med de yngre barnen, det vill säga en större 

individanpassning. Till en början kommer arbetet kring IUP att kräva en arbetsinsats från 

lärarna som säkert kommer att kräva både tid och arbetsbörda i form av diskussioner och 

pappersarbete. Forskning visar att en individanpassning i skolan ger ett bättre resultat och 

välbefinnande hos eleven, att den tidsbegränsade ökade arbetsinsatsen kommer att vara värd 

mödan. 

 

6.2.2 Kan IUP ersätta arbete som redan görs idag? 

 
Idag används redskap för att dokumentera elevens arbete och planera för kommande arbete, 

dessa redskap kan se olika ut. Exempel på detta är portfolio, planeringsböcker och liknande 

system (Myndigheten för skolutveckling 2003). De lärare som intervjuats ger exempel på 

sådana redskap där elevens dagliga arbete på olika sätt åskådliggörs. Eftersom IUP ska 

innehålla både dokumentation och planering som är individuellt anpassad men ändå kopplad 

till de nationella målen finns det möjlighet att IUP kan omfatta mycket av det arbete som görs 

med ovan nämnda redskap. Planeringsboken som lärare 4 använder tillsammans med det 

cirkeldiagram som används för att dokumentera uppnådda mål, anser vi tillsammans med 

dokumenterade strävansmål utgör en väl sammanfattad IUP. För en lärare som hittat dessa 

former för sitt arbete kommer IUP inte innebära vare sig en särskilt ökad arbetsinsats eller 

tidsåtgång för att uppnå de krav som Skolverket (2005) i Allmänna råd och kommentarer – 

Den individuella utvecklingsplanen ställer. De lärare som valt att arbeta med en mer 

traditionell typ av undervisning och dokumentation kommer förmodligen att uppleva 
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införandet av IUP betydligt mer arbetsamt. 

 

I dagsläget ska IUP inte ersätta eller vara ett dokument liknande ett åtgärdsprogram. I vår 

undersökning hade de flesta väntat sig att åtgärdsprogrammen skulle försvinna när IUP var 

inarbetad. Vi förstår att eftersom åtgärdsprogrammen tar tid att upprätta och vi fått 

indikationer på att lärarna ser ett ökat pappersarbete i upprättanden av IUP är det naturligt att 

dessa ses som något som borde integreras med varandra.  

 

6.3 Lärarnas syn beroende på den ålder de arbetar med 
 
 
Vår undersökning visar på några klara skillnader mellan lärare som arbetar med yngre 

respektive äldre barn. När det gäller utvecklingssamtal kan vi inte se några sådana direkta 

skillnader och har därför valt att inte ta upp det under någon egen rubrik. 

 

6.3.1 Val av undervisning 
 

Att arbeta som grundskollärare innebär att mötet med eleverna ser olika ut beroende på vilken 

ålder barnen har. Trots att det finns en gemensam läroplan, Lpo 94, så måste den tolkas och 

arbetas utifrån vilka elever man som lärare möter. Vår undersökning visar att valet av 

undervisning ser olika ut beroende på vilken ålder barnen har. De lärare som arbetar med 

yngre barn verkar ha hittat former för att individanpassa undervisningen mer än de lärare som 

arbetar med de äldre barnen. Exempel på detta är lärare 1 som arbetar utifrån en basmeny där 

eleverna väljer vad de ska arbeta med, ett liknande system har lärare 2 och lärare 4 som 

använder sig av individuella planeringsböcker. Stensmo (1997) understryker vikten av att 

individanpassa undervisningen både när det gäller tidsåtgång och svårighetsgrad. Frågan vi 

ställer oss är varför de lärare som arbetar med de äldre barnen har svårare att individanpassa 

sitt arbetssätt. Vi har funderat på om det som förut kallades högstadium, oftast har inom 

många kommuner funnits (och finns) i lokaler som geografiskt sätt ligger för sig själva utan 

närhet till de skolor där de lägre åldrarna befinner sig. Inflytandet från de stadier som förut 

hette låg- och mellanstadium, som oftare ryms i samma byggnad, har därför inte blivit så 

stort. Införandet av den målstyrda läroplanen samt kommunaliseringen som Kroksmark 

(1999) beskriver har kanske mottagits på olika sätt på grund av rådande traditioner inom det 
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stadium som lärarna arbetar. Exempelvis har lärare 5 som arbetat med de äldre barnen i bara 5 

år haft ambitioner att arbeta med portfolio men har inte fått så stor respons från kollegor och 

har därför inte drivit saken vidare.  Vår undersökning omfattar endast sex lärares åsikter och 

vi kan självklart inte utifrån det här resultatet generalisera eller dra några slutsatser utifrån ett 

större sammanhang men situationen för de lärare som arbetar med de äldre barnen verkar 

ändå likna varandra. 

 

I våra intervjuer så framgår det att de lärare som arbetar med de yngre barnen verkar ha lättare 

att hitta former för planering och dokumentation av varje elevs arbete. En orsak till detta kan 

kanske vara att lärarna inte har någon press inför att göra en typ av bedömning som leder fram 

till ett omdöme eller betyg. De lärare som arbetar med de äldre eleverna måste alltid ha med 

sig en form av bedömning när de följer upp varje elevs skolarbete. En annan aspekt är den 

skillnaden att de lärare som arbetar med de yngre eleverna, har mer tid med de elever som 

läraren har huvudansvaret för dessutom har läraren ett begränsat antal barn. De som arbetar 

med de äldre barnen har ett fåtal samlingar i veckan med de elever som de är kontaktlärare till 

och förutom kontakttid bara de ämnestimmar som läraren undervisar i. Samma lärare kan 

undervisa och betygsätta många fler elever än de som de är kontaktlärare till. 

 

6.3.2 Upprättandet av åtgärdsprogram 
 

Åtgärdsprogram ska upprättas när en elev riskerar att inte nå de nationella målen. Eftersom de 

nationella målen omfattar både sociala- och kunskapsmål så ska åtgärdsprogram skrivas 

oberoende vilken typ av problem som uppstått (Grundskoleförordning 1998:747). Vi ser i vår 

undersökning vissa skillnader mellan de som arbetar med de yngre respektive de äldre 

eleverna. De lärare som arbetar med de yngre barnen ser positivare på åtgärdsprogrammen 

som ett fungerande redskap som hjälper eleven. Lärarna upprättar oftare åtgärdsprogram för 

att barnet har sociala problem men också för att ha ett dokument att peka på när det behövs 

tillsättas mer resurser som t.ex. stöttning av specialpedagog. De lärare som arbetar med de 

äldre barnen, till exempel lärare 3 anser att åtgärdsprogrammen är ren dokumentation som 

inte hjälper eleven i praktiken om inte eleven själv är motiverad att själva försöka 

åstadkomma en förändring. Sammantaget verkar det ändå som att lärarna i vår undersökning 

är tveksamma till att åtgärdsprogrammen är det pedagogiska instrument som Skolverket 

(2001) påtalade i sin departementsskrivelse (Ds 2001:19) att det borde vara för att 
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framgångsrikt hjälpa eleven. 

 

6.3.3 Införandet av IUP 
 

Med tanke på att lärarna tänker på olika sätt när det gäller både undervisning och utförandet 

av åtgärdsprogram beroende på vilken ålder de arbetar med, så finns det en del skillnader i 

synen på hur en individuell utvecklingsplan ska se ut. De lärare som arbetar med de yngre 

barnen har kommit en bit på väg genom att arbeta med individuella planeringar av en del av 

skolans ämnen. Flera av dem ser på IUP som en förlängning av dessa med en tydligare 

dokumentation av det som gjorts och en mer målinriktad planering av det som ska göras. 

Skolverket (2005) poängterar i Allmänna råd och kommentarer – Den individuella 

utvecklingsplanen vikten av att IUP ska upprättas i samarbete mellan elev, lärare och förälder 

samt att den ska utgå från elevens förmåga, intresse och starka sidor och på ett positivt sätt 

uttrycka förväntningar. Några av lärarna menar att IUP ska vara ett avprickningssystem och 

detta tycker vi inte är ett korrekt antagande när man läser referatet ovan. IUP ska inte ses som 

en kontroll av vad eleven har gjort utan ett dokument som följer eleven och på ett positivt sätt 

visar eleven vägen mot det som ska uppnås men också lyfter fram allt som eleven redan 

lyckats uppnå. En av lärarna som arbetar med de äldre eleverna hoppas på att den 

målrelaterade betygsättningen och bedömningen blir klarare. Hon hoppas på att nivåerna som 

finns idag för att få ett visst betyg bleknar bort och det naturliga sättet för eleven att få ett 

önskat betyg kommer att bli att målen är tydligt och individuellt åskådliggjorda. 

 

6.4 Avslutande diskussion 
 
Vi vill i den här avslutande diskussionen knyta samman vår uppsats och klargöra svaren på 

våra forskningsfrågor. Vi kan med tanke på vår undersökning lilla skala inte ge några 

generella svar på våra forskningsfrågor utan bara redovisa den inblick vi fått genom intervjuer 

och litteratur. 

 

Genom införandet av IUP tror vi att arbetet med att individanpassa undervisningen kan 

komma att förenklas, speciellt vid lärarbyten där mycket information i nuläget kan försvinna. 

Eftersom IUP innebär att varje elev i grundskolan ska bemötas och få en planering som är 

individuellt utvecklad för att sedan kunna betygsättas (de äldre barnen) så anser vi att det 
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försvårar för eleverna om de möts av enbart den traditionella undervisningen. Vi anser liksom 

våra intervjupersoner att undervisningssätten måste varieras för att tillgodose alla elever i 

gruppen. 

 

Utseendet på den individuella utvecklingsplanen kommer, enligt de styrdokument som 

kommit ut, att se olika ut beroende på hur skolan, arbetslagen och lärarna väljer att utforma 

dem. Vår undersökning visar hur en del av IUP kan se ut med egna planeringar, basmenyer 

och liknande. Ett problem vi vill belysa med den här valfriheten i utförandet är att meningen 

med IUP är till viss del att det ska underlätta vid byta av lärare, grupp o.s.v men om eftersom 

det inte finns någon fastställd mall som ser lika ut för hela landet så finns det en risk att IUP 

inte blir det åskådliggörande dokument som det är tänkt utan varje skola håller på sin lösning 

och därmed försvinner en stor fördel med IUP.  

Vår undersökning visar att lärarna kommit olika långt i sin individanpassning och att de som 

arbetar med de yngre barnen kommit längre. Vi har tidigare resonerat kring orsaker och anser 

att eftersom syftet och innehållet i IUP är fastställt så kommer lärarna arbeta fram olika 

lösningar beroende på vilken ålder eleverna har. Det finns skillnader i syn idag och det tror vi 

att det kommer att göra även fortsättningsvis. Tidsåtgången och det arbetssätt som krävs för 

att införandet av IUP ska fungera bra kan sätta press på många skolor som fortfarande arbetar 

mycket traditionellt exempelvis många forna högstadium. Skolan för de äldre barnen blir 

automatiskt mer målstyrd i och med att betygsättningen finns. Om IUP ska fungera 

tillfredsställande för de äldre barnen så tror vi att ålderstänket måste bort. Med det menar vi 

att det inte får vara barnets ålder som avgör när det är moget att betygsättas utan den 

individuella utvecklingen.  
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 
 
 
Hur skulle Du beskriva en elevs skoldag? 
 
Vilken typ av undervisning använder du mest? 
 
Hur vet eleven vad den ska göra på lektionen? 
 
Vad gör en elev när en uppgift är klar? 
 
Är alla elever på samma nivå under arbetet? 
 
 
Hur planeras elevens arbete? 
 
Vilka är inblandade i elevens planering? 
 
På vilket sätt åskådliggörs de mål eleven ska uppnå? 
 
Förstår eleverna målen och vad som förväntas av dem? 
 
Arbetar eleverna mycket individuellt 
 
Hur vet eleverna vart de ligger arbetsmässigt gentemot målen? 
 
Hur följer du upp elevernas arbete? 
 
 
Hur skulle du beskriva ett utvecklingssamtal som du genomför? 
 
Är det förberedande arbetet tidskrävande, om ja på vilket sätt? 
 
Hur har du dokumenterat elevens utveckling så du kan presentera den för föräldrarna? 
 
Får du ut det du vill under ett sådant samtal? 
 
Förstår föräldrarna vilka krav som ställs på deras barn? 
 
Vilken roll tycker du att en förälder ska ha i barnens skolgång? 
 
 
Hur uppfattar du åtgärdsprogram? 
 
Tycker du att de fyller sin funktion? 
 
Hur reagerar elever och deras föräldrar när ett sådant måste upprättas? 
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Känner du att det blir ett bra dokument som hjälper eleven nå målen?  
 
Tar de stor tid att upprätta och följa upp?? 
 
 
Vad tycker du att en IUP ska innehålla och förmedla? 
 
Vad innebär det att arbeta med IUP för dig? 
 
Kommer arbetet förändras med en IUP? 
 
Känner eleverna till vad en IUP är?  
 
Hur uppfattar eleverna IUP enligt dig?   
 
Tror du det blir någon förändring för eleverna med en IUP? 
 
Tror du föräldrarna kan följa deras barns skolgång bättre med IUP?  
 
Tror du att det blir någon förändring i arbetsinsatser då IUP införs? 
 
Kan IUPn vara till hjälp i pappersarbetet inför utvecklingssamtal och eventuella 
åtgärdsprogram? 
 
 


