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Förord 
Processen med detta arbete har varit lång och krävt mycket av oss. Resultatet uppväger dock allt 
arbete och vägen från start till mål har varit lärorik på många sätt. Arbetet har vi till största del 
gjort tillsammans och tar därför gemensamt ansvar för samtliga delar. 
 
I efterhand kan vi se att vi gått längre än vad vi först trodde och tackar vår handledare Gretha 
Wikgren för att hon utmanat våra tankar. Tack till de lärare som har deltagit i undersökningen. Vi 
vill även tacka familj och vänner som har stått ut med vår frånvaro och ställt upp för att vi skulle 
få den tid vi behövt till arbetet. 
 
Arbetet har inneburit många timmar tillsammans och vi vill tacka varandra för gott samarbete 
och tålamod! 
 
Luleå maj 2011 
 
Elin Carlberg            Lise Ingman 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur individuella utvecklingsplaner (IUP1) påverkar 
lärarens praktiska arbete. Undersökningen är genomförd i en medelstor stad i norra Sverige och 
är utförd med sex kvinnliga lärare som arbetar i grundskolans tidigare år, årskurs 1-3. 
Undersökningsmetoder vi använt oss av för att samla material är, dokumentstudie av elevers IUP, 
observation av klassrumssituation och lärarens arbete samt djupintervjuer med varje lärare. Vår 
litteraturstudie visar att IUP är avsett som ett verktyg för att följa upp och synliggöra varje elevs 
utveckling, socialt och kunskapsmässigt. Detta för att adekvata insatser för elevens fortsatta 
utveckling ska främjas. Av undersökningen har framkommit att lärarna anser att de använder sig 
av elevernas mål i IUP när de planerar undervisningen. Det är elevernas behov och 
förutsättningar som avgör hur undervisningen sker. Hur undervisningen anpassas efter varje 
individ skiljer sig dock åt mellan de olika lärarna. 
 
Nyckelbegrepp: Individuell utvecklingsplan, individualisering, skriftliga omdömen, 
kunskapsutveckling, social utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 I arbetet används IUP som förkortning av Individuell Utvecklingsplan 
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1. Inledning 
Individuella utvecklingsplaner har varit obligatoriska för alla elever i svensk skola sedan 1 
januari 2006. Intresset för individens plats i klassrummet är för oss båda stort och 
praktiserandet av individuella utvecklingsplaner är därför något som vi vill veta mer om. 
Under vår utbildning har vi mött pedagoger med väldigt skiftande kunskap om och inställning 
till vad IUP innebär och hur arbetet med dessa ska gå till. När verktyget nu har funnits i några 
år och lärarna har hunnit arbeta med detta så tycker vi att det skulle vara intressant att se hur 
lärarens praktiska arbete med gruppen ser ut i förhållande till arbetet med IUP och eleven som 
individ. Genom att undersöka hur teorin stämmer överrens med praktiken hoppas vi få 
kunskap om hur lärare praktiskt kan använda sig av arbetet med individuella 
utvecklingsplaner för att utveckla undervisningen. Eftersom att vi kommer att vara aktiva 
inom grundskolans tidigare år, där IUP är obligatoriskt och påverkar arbetet, anser vi att det är 
av stor vikt att bredda vår kunskap inom detta. Zetterström (2006) menar att det ligger ett stort 
arbete i framtagande och bearbetande av dokumentet för IUP, när sedan alla individuella 
utvecklingsplaner är upprättade kommer läraren till en ny utmaning. Hur skall detta realiseras 
i praktiken för att göra någon skillnad? Hur blir den individuella utvecklingsplanen ett verktyg 
som används kontinuerligt?  
 
I läroplanen, Lpo942 (Skolverket, 2006) framhålls en syn på lärande som innebär att den 
sociala gemenskapen och samarbete är viktig för elevernas utveckling. Detta i förhållande till 
individuella utvecklingsplaner, individuell bedömning och strävan mot individuella mål bildar 
faktorer som läraren måste förhålla sig till i sitt arbete. Olika lösningar och tillvägagångssätt 
på problematiken anser vi därför är nycklar till måluppfyllande för alla elever och en likvärdig 
skola.  

2. Syfte 
Syftet med vår undersökning är att undersöka sambandet mellan utformad individuell 
utvecklingsplan och dess realisering i praktiken.  

2.1 Forskningsfrågor 

De frågor vi söker svar på i och med vår undersökning formuleras: 
 Hur utformas mål och insatser i de individuella utvecklingsplanerna och vem riktas de 

mot? 
 Vilket samband går att se mellan lärarens syn på lärande och det praktiska arbetet?  
 Vilken påverkan har de individuella utvecklingsplanerna på det praktiska arbetet? 
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3. Litteraturbearbetning  
Detta avsnitt behandlar inledningsvis vilket teoretiskt perspektiv vi har i vår undersökning för 
att sedan gå vidare med en teoretisk bakgrund om den individuella utvecklingsplanens 
införande, syfte och innehåll. Litteraturbearbetningen avslutas med styrdokumenten i 
förhållande till IUP samt tidigare forskning om IUP och individualisering. 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Hur lärande sker kan ses på olika sätt ur olika perspektiv. Vi kommer här att kort redogöra för 
några olika perspektiv för att sedan rikta in oss på det perspektiv vi antar under vår 
undersökning. 
 
Kognitivismen 
Enligt kognitivismen är människan aktiv i lärandet. Ny fakta tolkas och mäts tillsammans med 
tidigare kunskaper om ämnet och de mentala strukturerna omformateras för att sedan kunna 
användas. Lärandet sker i sammanhang där människan har möjlighet att aktivt delta och testa 
sina nya kunskaper. Kognitivismen ser lärandet som en pågående process där olika fakta kan 
användas på flera olika arenor (Dysthe, 2003). 
 
Behaviorismen 
Inom behaviorismen menar Dysthe (2003) att människan ses som en passiv mottagare av 
kunskap. Människan är styrd av miljön och agerar utifrån stimuli och respons. Lärandet sker i 
steg och varje positivt steg framåt måste förstärkas. De fakta som människan lär sig är hon 
ännu inte mogen att använda förrän några steg senare. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
Lärande ses inom det sociokulturella perspektivet som något som sker genom deltagande och 
deltagarnas samspel, relationer, språk och kommunikation. En del i det sociokulturella 
synsättet är den miljö eleverna vistas i, där omgivningen har mycket att göra med elevens 
inlärning (Dysthe, 2003).   
 
Hur lärande sker utgör en viktig del i vår undersökning angående hur läraren arbetar, då detta 
får konsekvenser för hur läraren anser att målen i elevernas IUP skall nås. Tornberg (2006) 
menar att lärarens syn på lärande påverkar hur denne ställer sig till att anpassa undervisningen 
till varje individ. Vi kommer att se på vår undersökning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
samt en förmodan om att alla individer lär sig på olika sätt. Enligt Säljö (2010) förutsätter 
lärande i ett sociokulturellt perspektiv användande av språket. Genom språket är vi inte 
bundna till att lära oss via instinkt eller lärande på egen hand utan kan genom språklig 
kommunikation lära oss av varandra. Till följd av det gemensamma språkanvändandet kan vi 
använda oss av samma begrepp för att göra oss förstådda och föra information och kunskap 
vidare till andra. Vi kan också genom språket omvandla en uppmaning till en kroppslig 
handling för att kunna lösa ett problem. 
 
Säljö (2010) framhåller att människan lär sig hela tiden. Lärande sker i alla miljöer och i alla 
kontexter genom interaktion mellan människor som har olika erfarenheter och kunskap. I 
skolan förekommer uppfattningen om att lärande handlar om en metod eller teknik. Lärandet 
är dock komplext och det finns inte ett svar på hur eller när det sker. Enligt Säljö är behov och 
mening i det vi lär avgörande och detta förändras med tiden. Det vi lär oss och hur vi lär oss 
påverkas av hur samhället ser ut och vad vi behöver lärandet till. Det sociokulturella 

2 
 



perspektivet utgår från att lärande är resultatet av aktivitet och att vi bär med det vi lär oss i en 
social situation för att kunna använda oss av det senare. Eftersom att människor lever i ett 
samhälle där samspel är en viktig del i vardagen borde ingen begränsas till sina biologiska 
eller mentala förutsättningar. Vad varje individ kan eller kan lära sig går inte att finna svar på 
endast hos individen själv. För individens lärande är det viktigt att se till hur omgivningen och 
möjligheter är ordnade. En person som är av stor vikt för den sociokulturella teorin är 
Vygotskij. Imsen (2000) menar att Vygotskijs teorier om lärande baseras på att människan lär 
sig genom samspel och att vi lär oss genom att samtala och utvecklas tillsammans med någon 
som kan mer än vi själva. Vygotskij kallar detta för den proximala utvecklingszonen som tar 
uttryck i att en individ utvecklas genom att handla tillsammans med någon som kan mer för 
att senare kunna göra detsamma utan stöd. Utmaningar är viktiga för utvecklingen, genom att 
hela tiden utmanas till att ta nästa steg drivs eleven framåt. Aktiviteten som leder till lärandet 
är samspelet mellan individ och miljö. När det sociala samspelet och lärandet sammanfaller 
med individens uppfattningar och kunskap bidrar det därmed till utveckling  
 
IUP upprättas efter varje enskild individ och dennes väg mot att nå de nationella målen. 
Lärarens syn på hur varje individs förmågor och behov uttrycks har därför i undersökningen 
en central roll utöver hur läraren anser att lärande sker i allmänhet. Det sociokulturella 
perspektivet riktar fokus mot lärandet som sker i samspel mellan individer med olika 
kulturella erfarenheter och förhållningssätt. I en grupp ingår olika individer och vilka 
förmågor de olika individerna har blir därför intressant. Skilt från det sociokulturella 
perspektivet kommer vi därför att ta in Gardners åsikter om intelligenser. Gardner (2001) har i 
sin teori om multipla intelligenser utgått från att människor har olika starka förmågor inom 
olika områden. En styrka inom ett område förutsätter inte nödvändigtvis samma styrka i andra 
områden. Intelligenser definierar Gardner som ”…en biopsykologisk potential för att bearbeta 
information som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa 
produkter som är värdefulla inom en kultur” (Gardner, 2001. sid. 40). Med detta menar han 
att människan har förmågor som används i kulturer där de värdesätts. Viktigt är att inse att 
intelligens inte går att sammanställa med inlärningsstil. En person kan ha förmågor inom vissa 
ämnen som för den skull inte visar sig i förhållande till andra områden. Angående vad som 
bör läras ut menar Gardner (1998) att en människa som får lära sig mängder av fakta och 
regler förvisso kan mycket om det inlärda, men att det är mer fruktbart att skapa förståelse av 
grundläggande koncept och principer som leder till lärande. Utifrån kunskapen om hur 
lärandet sker får människan förmågan att lära sig genom många olika metoder och 
tillvägagångssätt. Efter sina egna reflektioner och utforskning av nya områden lär hon sig 
genom att sammankoppla sin kunskap med det som framställts inom olika kulturer. 
 
Hur läraren ser på sin roll i undervisningen och hur hon/han ställer sig till vad innehållet i 
undervisningen bör vara är olika från lärare till lärare och får olika konsekvenser i upplägget 
av undervisningen. Gardner (1998) tar upp två vanligt förekommande tillvägagångssätt för 
läraren i undervisningssituationer. Han tar upp mimisk utbildning som innebär att läraren 
agerar som modell för det önskade beteendet och de beteenden som avviker från normen 
avfärdas som misslyckande. Det andra sättet är den transformativa utbildningen där läraren 
fungerar mer som en ledare för gruppen och har i uppgift att utmana eleverna och iscensätta 
situationer där olika förmågor utvecklas. De två tillvägagångssätten jämför Gardner med att 
värdesätta grundläggande färdigheter i kontrast till kreativitet. De lärare som ser sig själv som 
modell för eleverna anser ofta att eleverna måste lära sig grunderna i ett ämne för att kunna gå 
vidare. Till skillnad från denna inställning ser lärarna som agerar som ledare ett värde i att 
eleverna själva får upptäcka och undersöka ny kunskap. Gardner påpekar dock att 
inställningarna och tillvägagångssätten går att blanda. En lärare med mimisk inställning 
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behöver inte nödvändigtvis anse att det är de grundläggande färdigheterna som är viktigast 
och tvärt om även om likheter ofta går att se (Gardner 1998).  
 
Schmidt och Aabrandt (2000) använder sig av Gardners åsikter i sitt arbete och betonar att 
alla individer inte lär sig saker på samma sätt. Pedagoger som är medvetna om varje elevs 
starka sidor och utgår från dessa gör skolan till en plats där alla elever trivs och känner 
framgång. Författarna anser att detta bidrar till att barnet får bättre självkänsla och därmed 
ökar sina möjligheter till utveckling.  

3.2 Teoretisk bakgrund, IUP 

Nedan följer en teoretisk genomgång som tar upp beslut och riktlinjer som ligger till grund för 
IUP. Genomgången inleds med en beskrivning av införandet av IUP för att sedan vidare 
beskriva vad syftet är ämnat att vara samt vilket innehåll en individuell utvecklingsplan bör 
ha.  

3.2.1 Införandet av individuella utvecklingsplaner 
I gällande skollag för grundskolan (SFS 1985:1100) 4 kap fastslås att elever i svårigheter har 
rätt till särskilt stöd samt att eleven har rätt till inflytande över sin utbildning. 2005 beslutade 
regeringen om krav på individuella utvecklingsplaner i grundskolan från och med vårterminen 
2006. Enligt bestämmelserna skall individuella utvecklingsplaner upprättas för alla elever i 
grundskolan. Syftet med detta är att utvecklingen mot de nationella målen, för varje individ, 
skall synliggöras och därmed bli lättare att arbeta med. Enligt dåvarande skolminister Ibrahim 
Baylan (Internet 1) är förhoppningen att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna skall 
stärka måluppfyllelsen för alla elever. De individuella utvecklingsplanerna skall vara 
framåtsyftande och bidra till att skola, elev och vårdnadshavare blir upplysta om elevens 
utveckling i skolan och att det vid svårigheter snabbt går att tillämpa adekvata insatser. Detta 
fastställs enligt en ändring i grundskoleförordningens (SFS, 2005:179) 7 kap. 2 §. Lärare skall 
tillsammans med elev och elevens vårdnadshavare minst två gånger per läsår genomföra ett 
utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet skall läraren informera eleven och 
vårdnadshavaren om elevens skolgång. Med bedömning av elevens utveckling gentemot de 
nationella målen upprättas en skriftlig individuell utvecklingsplan. I en IUP skrivs elevens 
individuella utveckling ner i förhållande till målen i skolans styrdokument3 samt vilka 
åtgärder som är aktuella för att eleven skall nå sin fulla potential inom ramen för kursplan och 
läroplan. Elevens vårdnadshavare kan begära att få skriftlig information om elevens 
utveckling, både i de olika ämnena och om elevens skolgång i övrigt. När IUP först blev 
obligatorisk fick den skriftliga informationen inte vara utformad till att likna betyg, detta kom 
senare att ändras. 2008 lades skriftliga omdömen till i beskrivningen av innehållet i den 
individuella utvecklingsplanen och reglerna om den skriftliga delens form förändrades. Beslut 
om hur den skriftliga informationen skall utformas lämnas nu över till rektorn att bestämma 
(SFS: 2008:525).  
 
Efter införandet av IUP för alla elever sammanställde Skolverket (2008) på uppdrag av 
regeringen Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen: allmänna råd och 
kommentarer. Materialet förklarar hur arbetet med IUP fungerar och är utformat som en 
beskrivning för skolorna i processen med att upprätta individuella utvecklingsplaner. 
 
Skollagen som blir gällande 1 juli 2011 (SFS 2010:800) 1 kap. och 10 kap. stärker att 
utbildningen skall utformas för alla elevers lärande och utveckling samt lust att lära. Elevers 

                                                 
3 Kursplaner i respektive ämne samt Lpo 94 
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olika behov och förmågor skall tas i akt så att alla elever får samma möjlighet att utvecklas så 
långt som möjligt. Alla elever i skolan skall få den stimulans och hjälp som de behöver för att 
hela tiden utvecklas. För individens utveckling är det viktigt att se till varje elevs 
förutsättningar för att nå uppsatta mål. I skolan finns många skillnader elever emellan och 
skolan bör hela tiden se till de individuella förutsättningar och behov som finns representerade 
och arbeta för att alla elever ska kunna ta till sig undervisningen likvärdigt. Den personliga 
utvecklingen och elevens inflytande i utbildningen är delar som ska främjas i grundskolan. 
IUP skall upprättas vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare och fungera 
för att följa upp elevens sociala utveckling samt elevens kunskapsutveckling och behandla på 
vilka sätt skolan kommer att arbeta för att eleven skall nå de uppsatta målen. 

3.2.2 Syftet med individuella utvecklingsplaner 
Enligt en departementspromemoria (Internet 2) skriven på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet är syftet med de individuella utvecklingsplanerna att genom 
utvecklingssamtal minst en gång per termin tillsammans med elev och vårdnadshavare 
skriftligt planera elevens fortsatta arbete i syfte att uppnå målen och stärkas i sitt arbete utifrån 
de mål och riktlinjer som står i läro- och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen 
ska vara framåtsyftande. Samtalet ska därför utgå ifrån hur lärare, elev och vårdnadshavare 
kan arbeta för att eleven på bästa sätt ska kunna utveckla och förbättra sina resultat och sin 
sociala mognad. 
  
Genom arbete med bland annat utvecklingssamtal och nära samarbete med hemmet ska den 
individuella utvecklingsplanen ge eleven och dennes vårdnadshavare en mer aktiv medverkan 
i elevens framtida arbete i skolan och underlätta övergångar mellan skolformer eller vid byte 
av klass, lärare eller skola. IUP skall även bidra till att eleven genom självreflektion ska kunna 
se på sina resultat och se vilken inverkan andras och elevens egen bedömning gör på arbetet 
(Skolverket, 2008).  

3.2.3 Innehåll i individuella utvecklingsplaner  
För att konkretisera hur en individuell utvecklingsplan är uppbyggd följer här en 
sammanfattning av vilket innehåll den bör ha och hur lärare kan arbeta för att upprätta IUP. 
Enligt Skolverket (2008) bör innehållet i de individuella utvecklingsplanerna innehålla: 

 
 Skriftliga omdömen 

De skriftliga omdömena beskriver elevens utveckling i alla de ämnen eleven undervisas i. 
Omdömena skall finnas som grund för den fortsatta utvecklingen och ge elev och 
vårdnadshavare en tydlig bild över elevens kunskapsutveckling.  
 

 Framåtsyftande del  
Den framåtsyftande delen skall visa en planering för hur och vad skolan skall arbeta med 
för att eleven skall nå de nationella målen uppsatta i varje skolämne. Det är skolan som 
har det yttersta ansvaret att se till att elevens utveckling mot de nationella målen 
eftersträvas och uppnås. De skriftliga omdömena görs för vart och ett av ämnena, i den 
framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen kan utvecklingsmöjligheter 
från flera olika ämnen skrivas ihop för processen i att nå målen. 
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 Överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare 
Överenskommelserna skall röra vad elev och föräldrar kan bidra med för den fortsatta 
utvecklingen. Viktigt att poängtera är att överenskommelserna inte handlar om att elev 
och vårdnadshavare skall ställas som ansvariga för utvecklingen utan enbart vilka 
möjligheter de har till att bidra.  
 

Förutom omdömen av elevens utveckling i de olika skolämnena kan den individuella 
utvecklingsplanen även innehålla omdömen som gäller elevens utveckling i övrigt, inom 
ramen för läroplanen. Rektorn beslutar om den individuella utvecklingsplanen skall innefatta 
omdömen om elevens sociala utveckling (Skolverket, 2008).  
 
IUP ska fungera som ett levande dokument vilket innebär att arbetet har struktur av en 
pågående process. Skolverket (2009) ger i sitt stödmaterial förslag på hur skolan kan arbeta 
för att ha ett välgrundat och måluppfyllande arbete med IUP. De individuella 
utvecklingsplanerna upprättas med observationer, utvärderingar och bedömningar av elevens 
utveckling som grund. För att dessa moment skall vara tillförlitliga och likvärdiga för alla 
elever krävs att läraren och skolan är väl insatta i styrdokumenten och medvetna om elevens 
utveckling gentemot de nationella målen uppsatta i aktuell läroplan och kursplaner. Att 
läraren är förtrogen med aktuella styrdokument och använder dessa aktivt i sitt arbete är 
viktigt. Detta för att kunna forma undervisningen i syfte att möjliggöra elevernas utveckling. 
För att ha underlag till bedömning av utveckling och lärandeprocess krävs en tydlig och 
genomarbetad dokumentation av elevens utveckling. Detta bidrar till att bedömningen av 
utveckling och lärande blir så relevant och tillförlitlig som möjligt. För att kunna tydliggöra 
vad eleven lärt sig och inte endast produkten av genomförd aktivitet krävs att läraren är väl 
förberedd och kompetent för uppgiften. Dokumentationen kan med fördel utarbetas 
tillsammans med eleverna för att öka deras metakognitiva förmåga (Skolverket, 2009). Nedan 
följer en bild använd i skolverkets stödmaterial IUP-processen - arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (Skolverket, 2009) för att illustrera hur arbetet och 
innehållet i de individuella utvecklingsplanerna bör se ut (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Skolverket, 2009, IUP-processen - arbetet med den individuella utvecklingsplanen 
med skriftliga omdömen.  sid.7 
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Det är under utvecklingssamtalet som den individuella utvecklingsplanen upprättas. Arbetet 
börjar dock långt innan. För att få underlag till samtalet och dokumentet krävs en analys och 
bedömning av lärandeprocessen och undervisningen i förhållande till elevens utveckling samt 
nationella mål. Enligt skolverket (2009) används lokal pedagogisk planering (LPP4) som 
grund för att kunna synliggöra och tyda de kunskaper som skall bedömas i förhållande till de 
nationella målen. Den pedagogiska planeringen tar ursprung i, ur styrdokumenten, utvalda 
mål att sträva mot. Arbetsområdet som behandlas i planeringen och de förmågor och 
kunskaper som ska bedömas konkretiseras för att bidra till att läraren får en överblick över 
elevernas utveckling gentemot de nationella målen. Den pedagogiska planeringen skall vara 
användbar dels för läraren, dels för eleven. Eleverna skall med hjälp av den pedagogiska 
planeringen bli införstådda i vad målet med undervisningen är och hur vägen dit kommer att 
se ut.  
 
Matriser fungerar som ett verktyg för att följa upp LPP samt nationella mål och syftar till att 
synliggöra vad läraren skall bedöma. Hur matrisen ser ut och används kan se olika ut på olika 
skolor men skall utgå ifrån de nationella målen. I en matris skriver läraren ner vad det är som 
ska synliggöras och granskas samt vilken kunskap eleven ska utveckla. Sedan sätter läraren 
upp nivåer för de olika utvecklingsområdena för att kunna bedöma elevens arbete. En matris 
behöver inte vara kopplad till ett visst ämne utan kan vara generell så att den passar i alla 
ämnen. I det fallet är det inte elevens kompetens i just ett specifikt ämne som bedöms utan hur 
eleven lär sig och vilken förförståelse eleven har. Matriser är en form av bedömningsverktyg 
som även kan läggas upp som ett avprickningsschema där eleven själv får fylla i en del av en 
figur, där varje del representerar ett delmål mot de nationella målen. Läraren kan sedan utifrån 
detta schema lägga upp undervisningen så att eleven får rätt medel för att utvecklas vidare 
(Skolverket 2009).  
 
När bearbetningen och undervisningen är genomförd skrivs skriftliga omdömen. Enligt 
Skolverket (2008) kan läraren vid utformandet av ett skriftligt omdöme antingen skriva 
omdömet som en text eller som symboler. De skriftliga omdömena redogör för elevens 
kunskap i jämförelse med på förhand lokalt bestämda kunskapsnivåer och förmågor. För att 
informationen om elevens kunskaper ska vara så tydlig som möjligt är det viktigt att ett 
omdöme som är utformat med symboler kompletteras med en förståelig beskrivning. Läraren 
bör tänka på att de skriftliga omdömena ska fokusera på elevens utveckling i skolarbetet och 
inte innehålla värderingar av elevens personliga egenskaper. Då IUP är en allmän handling 
som vem som helst har tillgång till är det viktigt att tänka på att känsliga uppgifter om eleven 
inte bör förekomma i dokumentet. Den individuella utvecklingsplanen ska hjälpa eleven att se 
sitt arbete som viktigt, hanterbart och förståeligt.   
 
Vidare skriver Skolverket (2009) i sitt stödmaterial att skriftliga omdömen syftar till att ge 
alla parter, skola, elev och hem en tydlig överblick om elevens utveckling. De skriftliga 
omdömena utformas med grund i, i första hand formativ bedömning. Detta innebär en 
bedömning om processen och progressionen för att beskriva var eleven står i nuläget och hur 
vidare utveckling skall främjas. Det som skrivs i omdömena måste hela tiden sammankopplas 
med hur det relaterar till de nationella mål som är uppsatta för berörd åldersgrupp.  

                                                 
4 I arbetet används LPP som förkortning av Lokal Pedagogisk Planering 
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3.3 Styrdokumenten i förhållande till IUP  

I Lpo 94 (Skolverket, 2006) samt Lgr 115 (Skolverket, 2010) är utvecklingssamtalet och den 
individuella utvecklingsplanen omskrivet som verktyg läraren skall använda för att främja 
elevens utveckling, socialt och kunskapsmässigt. En skillnad mellan skriften i Lpo94 och 
Lgr11 är att den individuella utvecklingsplanen inte omnämns som begrepp i den 
förstnämnda. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och undervisningen skall 
utformas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Detta innebär inte att undervisningen 
skall se likadan ut överallt, hänsyn måste tas till de olika förutsättningar och behov som finns. 
Med elevens bakgrund, erfarenheter, och tidigare kunskaper som grund finns inte endast ett 
sätt att uppnå de nationella målen på. Med denna insikt innebär det att undervisningen inte 
kan utformas lika för alla elever. 

3.4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla den tidigare forskning vi funnit angående arbetet med 
individuella utvecklingsplaner, individualisering och arbetssätt.  

3.4.1 Individuella utvecklingsplaner i praktiken  
I en studie utfärdad av Myndigheten för skolutveckling (2004) på uppdrag av regeringen har 
20 kommuner fått visa sitt arbete med individuella utvecklingsplaner och individuell 
dokumentation. I samtliga kommuner utformas arbetet med IUP för att ge eleverna en grund 
att utgå ifrån och stötta eleverna i deras kontinuerliga arbete i skolan. Detta kan uppnås 
genom hjälpmedel som loggböcker och planeringsböcker. Arbetet med dessa böcker hjälper 
lärare och elev att tydliggöra elevens utveckling. För att stämma av elevens utveckling med 
elev och vårdnadshavare understryker alla kommuner som deltagit i studien betydelsen av 
utvecklingssamtalen där dessa ämnen tas upp. Dokumentationen som samlats ihop under 
terminen används som underlag vid utvecklingssamtalen och utifrån denna dokumentation 
utformas nya mål för elevens framtida arbete.   
 
Skolinspektionens (2009) granskning av skolors arbete med IUP sammanfattar svagheter i 
arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner. En stor del (69 av 105) av de skolor 
som granskades fick kritik i sitt arbete. De flesta bristerna låg i delen för skriftliga omdömen. 
Det förekom IUP som inte innehöll skriftliga omdömen över huvud taget, IUP som hade 
skriftliga omdömen i ett begränsat antal ämnen och IUP där de skriftliga omdömena saknade 
tydlig koppling till de nationella målen. 
 
Vallberg Roth och Månsson (2007) presenterar efter sin undersökning att de funnit dokument 
för IUP som varierar från att vara relativt öppna med endast rubriker som gemensamma 
riktlinjer till hårdare styrda dokument med klara moment och ifyllnadsscheman där 
individuella skillnader och variation förekommer i begränsad grad. I materialet de samlat in 
formuleras de skriftliga omdömena gällande kunskapsmålen i stor utsträckning likt betyg och 
de sociala målen får en personlig karaktär. Huruvida de skriftliga omdömena skall vara 
betygsliknande eller inte är upp till rektor att besluta, men de skriftliga omdömena skall aldrig 
vara riktat mot personen. I vissa fall har Vallberg Roth och Månsson även funnit att 
omdömena är på gränsen till integritetskränkande. Lundegårdh och Löfblad (2008) har i sitt 
examensarbete kommit fram till att lärarna har svårigheter med att förstå begreppet mål. 
Lärarna menar att det därför blir svårt att koppla de skriftliga omdömena till nationella mål. 

                                                 
5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gällande fr.o.m. 1 juli 2011 
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Studien belyser även lärarens fokus på elevens sociala färdigheter, hellre än den kunskap 
eleven visar, i upprättandet av de skriftliga omdömena.  
 
Vallberg Roth och Månssons (2007) studie visar att det i de individuella utvecklingsplanerna 
går att skönja en trend mot bedömning i förhållande till uppnåendemålen i Lpo94 istället för 
mot strävansmålen. Bedömningarna riktar sig mot mål i kunskap och görande samt lämnar 
föga utrymme för individuella skillnader och styrkor. Elevernas egen påverkan på 
bedömningsunderlaget lämnas liten plats.  Den framåtsyftande delen får lämna plats för de 
skriftliga omdömena och nulägesbeskrivningen. Detta trots att utvecklingen och 
progressionen, som går att läsa i Skolverkets (2009) stödmaterial, är ett av huvudsyftena med 
arbetet med individuella utvecklingsplaner. Skolverket (2010) har i en uppföljning angående 
IUP och de skriftliga omdömenas medverkan i denna dragit slutsatsen att sambandet mellan 
skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanens framåtsyftande del är otydligt. 
Skriftliga omdömen och elevens IUP ses ofta som två skilda dokument. I de skriftliga 
omdömena blandas omdömen om elevens personliga egenskaper och attityder till skolämnen 
med elevens kunskapsutveckling. Elevernas IUP får ofta en mer summativ roll då utmaningar 
för eleven och skolans insatser för detta inte framgår tydligt. Vallberg Roth och Månsson 
(2007) har i flera av dokumenten de studerat upptäckt att den framåtsyftande delen är 
formulerat allmängiltigt och tolkar detta som en låg grad av inflytande från elev och 
vårdnadshavare. I likhet med detta har Tallberg Broman och Holmberg (2007) funnit att lärare 
i grundskolan ser att kraven på att tillgodose elever och vårdnadshavares inflytande har ökat. 
Förändrade krav ligger även i att handla utifrån en ökad spridning i elevers sociala- och 
kulturella bakgrund. Undersökningen visar vidare att kompetensen att tillgodose elevernas rätt 
till inflytande är något lärarna anser sig brista i. 
 
Vad de nya målen i elevernas IUP är riktade mot varierar. I de lägre åldrarna har Vallberg 
Roth och Månsson (2007) funnit att det är de sociala målen som fokuseras i större 
utsträckning än kunskapsmålen. Den framåtsyftande delen handlar i stor utsträckning om vad 
eleven ska lära sig istället för hur detta ska gå till och vilka insatser som kommer att göras för 
att eleven ska nå målen. I de fall där de individuella utvecklingsplanerna tar upp frågan om 
hur utvecklingen ska ske, läggs ansvaret ofta på eleven och hur denne själv ska ta sig till 
målet. Även Lundegårdh och Löfblads (2008) studie visar antydan till att det i de fall där det 
är något som behöver tränas på, kopplas till eleven att ordna och inte till läraren. En skillnad 
mellan de två studierna är dock att Lundegårdh och Löfblad menar att lärarna när de skriver 
ett konkret mål som eleven ska uppnå tydligt beskriver hur och vad som ska göras. I 
Skolverkets (2008) allmänna råd framgår att en IUP skall innehålla vilka insatser skolan skall 
utföra och vilka möjligheter elev och vårdnadshavare har för att bidra till utveckling. Detta 
ska inte tolkas som om hem och skola är jämställda i ansvaret. Huvudansvaret ligger på 
läraren och skolan. Vallberg Roth och Månsson (2007) uppfattar att det i stor utsträckning 
förekommer formuleringar som lägger ansvaret på eleven och utesluter att förtydliga lärarens 
och skolans del i utvecklingen. De individuella utvecklingsplanerna är fokuserade på att 
eleven skall ta ansvar och hur eleven ska uppträda efter normen i skolan, samspel och elevens 
inflytande är delar som inte berörs. Vallberg Roth och Månsson (2008) har funnit att 
individuella utvecklingsplaner i förskola och förskoleklass ofta handlar om regleringar. De 
individuella utvecklingsplanerna verkar ofta mäta individernas utveckling mot en uppfattad 
normalplan istället för att utgå från individens behov. Till stor del av vad som ska göras för att 
målen skall nås är riktat mot att barnet skall ta ansvar för olika delar i sin utveckling och stora 
delar handlar om disciplinära åtgärder på individnivå.  
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På uppdrag av Skolverket (Öqvist, 2007) fastställer en utvärdering ett år efter införandet av 
IUP, att de skriftliga omdömena och nulägesbeskrivningen skall fungera som medel för att 
kunna blicka framåt och fortsätta utvecklingen på ett för eleven positivt sätt. I utvärderingen 
framkommer att lärarna arbetar mer med insatser för att elever med svårigheter än med elever 
som kommit långt i sin utveckling skall nå de uppställda målen. Elever och vårdnadshavare 
upplever att eleverna inte får högre mål att sträva mot och därmed får för lite utmaning. 
Elfströms (2005) studie visar att lärarna anser att IUP bidrar till att det som händer i skolan 
och elevernas utveckling blir tydligare. Detta leder till att även vårdnadshavarna får en större 
förståelse för det eleven skall lära sig. Lärarna menar att de individuella utvecklingsplanerna 
påverkar hur verksamheten och undervisningen planeras. Planeringen måste utgå från att alla 
skall kunna delta på lika villkor. Med tanke på klassernas storlek framkommer att IUP är 
särskilt användbart då det annars är svårt att se alla elever. Genom att det skrivna tas i 
beaktande i utformningen av verksamheten blir det lättare att verkligen följa upp individuella 
utvecklingar. I formuleringarna av målen menar lärarna att de måste se till vilka möjligheter 
det finns inom gruppen. Målen får inte vara för många för att kunna realiseras i förhållande 
till elevens och till gruppens förutsättningar. En lärares ställningstagande om gemensamma 
genomgångar framkommer i studien. Hon undviker gemensamma genomgångar av sådant 
som delar av gruppen redan kan genom att de som behöver mer förklaring istället får 
individuellt stöd av läraren. Läraren menar vidare att detta bidrar till ett mer lustfyllt arbete 
för alla.  

3.4.2 Individualisering och arbetssätt  
Att individuella utvecklingsplaner är till för att följa upp elevens utveckling gentemot de 
nationella målen har konstaterats av både allmänna råd (skolverket, 2008) och i 
undersökningar bland verksamma lärare (Myndigheten för skolutveckling, 2004). För att 
hjälpa eleven att nå de individuella målen krävs att läraren anpassar undervisningen efter de 
behov som finns bland eleverna. Individualisering och användning av olika arbetssätt blir 
därmed faktorer som läraren har att ta ställning till. Granström (2007) anser att individuellt 
arbete i dagens skola ofta handlar om att eleven själv styr över sin tid i arbetet. Eleven får 
stort ansvar för att de arbeten som läraren planerat för eleven genomförs och prickas av. Han 
menar vidare att den gemensamma undervisningen har fått lämna plats för elevernas 
individuella arbete och att gemensamma samtal och diskussioner får väldigt begränsat med 
utrymme. Dovemark (2004) tillför åsikten om att klassrummet visar tendenser till att tappa sin 
arena för socialt lärande. I försök till att individualisera undervisningen och att vara flexibel 
blir arbetet istället allt mer privat och individfokuserat. Elever som tar ansvar och har lätt för 
att ta initiativ och be om hjälp kommer längre i skolarbetet och lärandet på bekostnad av de 
elever som inte har det lika lätt. Den stora variationen inom klassen gör att lärarna får svårt att 
hinna med alla olika projekt som pågår och får en roll i att serva eleverna i deras arbete. En 
skillnad visar sig mellan de två forskarnas åsikter. Medan Granström (2007) menar att det är 
läraren som planerar uppgifterna och att elevens ansvar handlar om genomförandet så är 
Dovemarks (2004) åsikt att hela undervisningens upplägg och genomförande kommer att 
förlita sig mer och mer på individen och dess eget ansvar.   
 
För att hantera relationen mellan individens behov och gruppen finns det olika vägar att gå. I 
valet att individualisera arbetet finns det flera olika tillvägagångssätt och syften. Vinterek 
(2006) menar att individualisering kan innefatta bland annat att materialet i undervisningen, 
metoderna och tiden kan anpassas för att stimulera individen. Ett motiv till individualisering 
kan vara att arbeta med elevinflytande och göra eleven delaktig i sitt eget lärande. Ett annat 
kan vara att arbeta på sådana sätt som för eleven är mest effektiva för att lära sig stoffet i de 
olika ämnena. När det kommer till att anpassa undervisningen efter individen måste läraren 
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tänka på att det inte handlar om att tillrättalägga undervisningen efter det som eleven redan 
visat sig kunna och intressera sig för. I undervisningen handlar det även om att individerna 
skall få möta olika typer av arbetssätt och kunskap för att utvecklas.  
 
Vinterek (2006) påtalar individernas skilda behov i en klass som något som innebär 
svårigheter i undervisningen. I ett klassrum kan det finnas individuella behov mellan 
individerna som ingår i gruppen som är svåra att förena. Det är naturligt att konflikter mellan 
olika parters behov uppstår. Konflikterna kan handla om att vissa elever behöver lugn och ro 
för att kunna arbeta och andra har ett behov av att röra på sig och samverka med andra. 
Elevernas behov och konflikterna där emellan gör det svårt för läraren att planera lektioner 
som passar alla. I klassrum med många olika behov får lärarens roll och agerande 
konsekvenser för undervisningen. Colnerud (2007) anser att lärare har en önskan om att vara 
rättvisa i fördelningen av sin tid mellan alla elever. Det framgår dock att det finns faktorer 
som gör detta svårt i lärarens vardag. En jämn fördelning av lärarens tid, så att alla elever får 
den hjälp de behöver, får lämna plats för en fördelning så att klassen hålls lugn och läraren har 
kontroll. Om läraren blir rädd för att tappa kontrollen kan det leda till att elever som riskerar 
att störa de andra får snabbare hjälp trots att andra väntat längre och det är turordning som är 
uppsatt som regel. När läraren arbetar på det här sättet går mycket av lärarens tid till de elever 
som anses missköta sig på bekostnad av dem som gör det som lektionen är ämnad till. System 
med att räcka upp handen kan fungera på olika sätt för olika elever. Elever som är mer 
självständiga i sitt arbete kan gå vidare med en annan uppgift under tiden som hon/han väntar 
på hjälp samtidigt som en lektion för en annan elev kan gå åt till att sitta och räcka upp 
handen. För elever som räcker upp handen men ändå inte lyckas få hjälp av läraren blir det ett 
dubbelt budskap. En misstänksamhet mot läraren kan uppstå när det finns regler, som 
förväntas följas av eleverna, inte tillämpas av läraren. 
 
Hur läraren ser på sin roll i undervisningen påverkar hur hon/han lägger upp arbetet med 
gruppen. Bergqvist (2007) lyfter fram att det inom varje klass finns så stora individuella 
skillnader i utveckling att en klassisk lärarroll där gruppen behandlas som helhet inte är 
gynnande för individens utveckling. Hon har studerat klasser som arbetar med individuell 
planering där eleven i början av veckan gör upp en plan för hur hon/han ska arbeta och sedan 
lägger upp arbetet under lektionerna efter detta. Arbetssättet innebär att eleverna får ansvar 
för att planera mål, vad de ska arbeta med och hur länge de ska arbeta med varje moment. 
Planeringen blir ett verktyg för eleverna att utvärdera det de gjort för att kunna arbeta vidare. 
Hon menar att även om ett sådant tillvägagångssätt möjliggör att eleverna kan fokusera på 
olika moment utifrån sina egna förutsättningar så innebär det i sig skillnader mellan 
individerna. I likhet med Dovermark (2004) menar hon att elever som förstår målet med den 
egna planeringen och kan anpassa sin planering efter behov får ut mer än de elever som har 
svårt med planeringen i sig. I Bergqvists (2007) studie framkommer att delar av lärarens 
ansvar flyttats över till eleverna i och med den egna planeringen. Förmågan att kunna se över 
sitt eget arbete och planera sin utveckling läggs till som uppgifter för eleven och läraren får en 
mer abstrakt och stöttande roll i elevens arbete. Detta menar Bergqvist har anledning i att 
samhället ständigt förändras och det blir svårt för skolan att gardera sig med kunskap om allt 
inom alla områden. Det blir istället viktigt att eleverna lär sig att planera, ta till sig kunskap, 
känna till sina egna förmågor för att kunna utvecklas vidare och att hitta nya svar. Hon 
poängterar att arbetssättet har många fördelar då det ger elever som lyckas med att tillämpa 
det får större förståelse för sin egen utveckling och påverkan på skolgången. Det är dock, för 
läraren, viktigt att inse att inte alla elever klarar av att hantera det stora ansvaret och reglerna 
som ingår och därför kommer att behöva mer stöttning på grund av arbetsmetoden i sig. 
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I klassrum där läraren är huvudperson och styr undervisningen menar Bergqvist (2007) att 
uppförande som att sitta still och vara tyst ofta blir centralt. I motsats till det innebär arbetssätt 
som utgår från individ och sampel ofta social interaktion och samarbete. Det krävs då en 
förståelse för vilken grad av rörelse och aktivitet i klassrummet som är accepterat. Eleverna 
måste hela tiden förhålla sig till att samtal och förflyttning i klassrummet inte skall störa 
undervisningen på något sätt. Det krävs även förmågan att kunna koncentrera sig på sina egna 
uppgifter även om klasskamraterna rör på sig och ljudnivån ökar i klassrummet. Granström 
(2007) menar att skolsituationen idag innebär att läraren bör sträva efter att vara kompetent 
både i ämneskunskap och ha kunskap om grupprocesser samtidigt som hon/han klarar av att 
förmedla detta och använda sig av det i sitt arbete. Att begränsa arbetssätten för eleverna 
utifrån hur arbetssituationen ser ut för läraren kan innebära att eleverna inte får de möjligheter 
och förutsättningar de har behov av. Läraren måste inse och kunna förmedla de olika 
arbetsmetodernas funktion och mål. Detta innebär att läraren måste vara kunnig i många olika 
arbetssätt och känna till fördelar och nackdelar som metoden medför för att kunna välja vilken 
metod som passar för uppgiften och gruppen. En lärare som är kunnig i att utvärdera det 
praktiska arbetet och därmed även känna till elevernas olika förutsättningar kan anpassa 
arbetet efter det. Olika arbetsformer så som individuellt arbete, grupparbete och 
helklassundervisning medför alla, olika konsekvenser. Medvetna val i ett arbetssätt mot ett 
mål kan begränsa utvecklingen mot andra mål. En lärare som inte har kunskap om olika 
arbetsformer begränsar sig själv och därmed eleverna till att arbeta på sätt som känns 
bekväma för läraren. Ett arbetssätt som innebär att eleverna arbetar var för sig ökar 
koncentrationen på arbetet, men förbereder inte eleven på att kunna arbeta i grupp och 
utvecklas av varandra. Grupparbete i sig medför inte detta automatiskt, det krävs en 
genomtänkt utformning av uppgiften för att arbetet i praktiken ska leda till samarbete och inte 
individuella arbeten som sätts ihop (Granström, 2007).  
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4. Metod 
Inledningsvis behandlar detta avsnitt teoretiska synpunkter på olika undersökningsmetoder 
samt våra ställningstaganden. Vidare beskrivs vårt tillvägagångssätt med hjälp av en 
beskrivande figur (figur 2). 
 
Holme och Solvang (1997) menar att valet av metod i huvudsak handlar om att använda sig 
av metoder som svarar mot syftet. För att syfte och frågeställningar skall kunna besvaras 
krävs att de metoder som används fångar upp detta. Kvalitativa och kvantitativa metoder har 
olika kvalitéer i inhämtningen av information. Om kvalitativa metoder eller kvantitativa 
metoder skall användas i en undersökning bör avgöras av det som forskaren vill undersöka. 
Kvalitativa metoder används inte för att generalisera utan snarare för att skapa en uppfattning 
om, och djup i förståelsen för, ämnet i fråga. Kvantitativa metoder används för att göra 
jämförelser med inriktning på för undersökningen tänkbara resultat. Hur de två metodtyperna 
hanteras skiljer sig åt. Medan det i kvalitativa metoder blir viktigt att komma nära källan för 
att skapa en uppfattning om förhållanden och mönster i fenomenet, så är distans till källan 
viktig för analysen av de kvantitativa metoderna. Svenning (2003) beskriver att kvalitativa 
metoder svarar på frågor om vad som ligger bakom samt hur olika företeelser yttrar sig och 
grundar sig på socialt samspel och interaktion. Som metoder för insamling av information i en 
kvalitativ studie föreslår Svenning bland annat djupintervjuer, observationer och dagböcker 
för att inte enbart studera resultaten utan även samband och handlingar i processer.  
 
Vår undersökning kommer att utföras med kvalitativa metoder. Denscombe (2009) menar att 
triangulering, som innebär en kombination av metoder, kan användas för att öka insikten i det 
studerade. Samtidigt bör forskaren tänka på att fler metoder kräver mer förberedelser och tar 
mer tid. Detta påverkar hur mycket tid som kan läggas på varje metod och hur mycket tid som 
går åt till analys. För materialinsamlingen kommer vi att använda oss tre olika delstudier; 
dokumentstudie, observationer och intervjuer för att få en bred bild av hur läraren arbetar. I 
samtliga datainsamlingsmetoder kommer vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv och 
inställningen att alla lär sig på olika sätt. Undersökningen kommer därför att grundas i hur 
sociala sammanhang och variation används för lärande. Nedan följer en teoretisk genomgång 
av de olika metoderna samt motiveringar till varför vi använt oss av dessa i undersökningen. 

4.1 Metodval 

Vi kommer nedan att presentera en teoretisk motivering samt en redogörelse för de val vi 
gjort i frågan om metod för vår undersökning. I metodbeskrivningen använder vi, i likhet med 
Ejvegård (2003), oss av benämningen respondent i hänvisning till personen som intervjuas.   

4.1.1 Dokumentstudie 
Hedenquist och Håkansson (2001) menar att det för utvärdering kan vara användbart att 
analysera dokument som finns upprättade. Detta delvis för att dessa är en skriftlig version av 
det inträffade och dels för att de är lätta att få tag i. Brister i dokumentanalysen kan dock vara 
att det skriftliga ofta är förenklade eller förkortade tolkningar av det sagda. Bergström och 
Boréus (2007) menar att analyser av innehållet i en text ofta används för att finna ett 
kvantitativt resultat och mäta förekomst av valda delar i en text. För att i vidare mening 
beskriva något i en text hänvisar författarna till något de benämner kvalitativa 
innehållsanalyser. Innehållsanalyser kan i sig läggas upp som en kvantitativ metod där 
förekomst av olika formuleringar eller inslag av idéer mäts. Analysen av texten kan dock 
anses mer kvalitativ i fall där resultaten för studien kräver en vidare tolkning. För att kunna 
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genomföra en analys av en text krävs att den som utför analysen är väl insatt i det analysen 
syftar till att undersöka.  
 
För att kunna undersöka hur IUP påverkar lärarnas praktiska arbete ser vi det som en 
grundpelare att de använder sig av dokument som uppnår det en IUP syftar till. Vi kommer 
därför att samla in IUP från fem elever hos varje lärare i undersökningen och göra en studie 
av innehållet i dokumenten för att sedan undersöka hur lärarna arbetar för att alla elever skall 
nå de nationella målen. I vår studie kommer vi att undersöka hur dokumentet är uppbyggt och 
hur lärarna har fyllt i de olika delarna (bil.1). Med vetskapen om att dokument endast skildrar 
en del av det sagda under tillfället i fråga kommer vi att använda dokumentstudien i 
kombination med observation och intervju för att få en helhetsbild av lärarens arbete.  

4.1.2 Observationer 
Svenning (2003) beskriver systematiska observationer som utgår ifrån betraktande och 
lyssnande. Någon större påverkan på de observerade uppstår inte då observatören inte går in 
och agerar. Det finns dock en risk i att man som observatör blir allt för involverad och därmed 
påverkar lektionen. För att inte störa aktiviteten allt för mycket går det att välja att antingen 
förklara sitt deltagande eller välja att inte ange skälet till varför man befinner sig i 
klassrummet. Vare sig man valt att förklara varför eller varför inte man deltar i aktiviteten kan 
observatören ha svårigheter med att bli för insatt i aktiviteten och därför tappa fokus på den 
egentliga uppgiften och genom en för nära kontakt med de inblandade kan även slutresultatet 
ändras då interaktionen påverkas. 
 
Vidare menar Svenning (2003) att det vid systematiska observationer är viktigt att man som 
observatör vet vad som ska observeras för att kunna precisera arbetet till det som är väsentligt. 
Det är även viktigt att vara införstådd i vilken del som ska observeras, till exempel att det är 
lärarens arbete under lektionen och inte vad eleverna gör på rasten som är intressant. 
 
Vi har vid våra observationer använt oss av en observationsmall där vi utgått ifrån följande 
punkter (bil. 2)

 
 Gemensam inledning på dagen 
 Gemensam genomgång av ämne 
 Arbetsinnehåll 
 Grupparbete 
 

 
 Lärarens placering               
 Läraren ger individuella förklaringar 
 Eleverna hjälper varandra  
 Möblering  

För att kunna observera läraren utan att påverka dennes arbete nämnvärt genomför vi 
observatörsbaserade observationer som innebär att vi observerar lärarens arbete utan eget 
deltagande (Svenning, 2003). Observationerna kommer sedan att sammanställas och tolkas 
för att följas upp med individuella intervjuer. Då våra observationer kommer att vara ett 
komplement till de intervjuer vi kommer att genomföra och de dokument (IUP) vi kommer att 
samla in, har vi bestämt oss för att observera och anteckna det som händer under lektionerna. 
Detta kommer sedan att användas tillsammans med resultaten från dokumentstudien för att 
förbereda intervjun. Intervjuerna och observationerna kommer att komplettera varandra för att 
minska risken för missuppfattning eller feltolkning. Avslutningsvis kommer samtligt material 
att användas i analysen. 

4.1.3 Intervju  
Enligt Trost (2010) är kvalitativa intervjuer bra för att få veta mer om, och få en djupare 
förståelse av, det fenomen som är intressant för studien. Svenning (2003) tar upp 



djupintervjuer som en variant av informell intervju, där både frågor och svar är ostrukturerade 
och varje fråga följs upp till dess att frågeställningen är mättad. I en informell intervju 
används inga strukturerade frågor eller mallar, en plan över de teman intervjun ska ta upp 
ersätter ett strukturerat frågeformulär. Respondenten bör ha inblick i det ämne som ska 
undersökas för att kunna ge så utförlig information som möjligt. Svenning menar att det kan 
vara bra för undersökningen att informera om syfte och frågeställningar innan undersökningen 
genomförs. Det är även viktigt att den som intervjuar ställer rätt frågor för att få fram all den 
information som behövs för att kunna komma fram till ett så säkerställt resultat som möjligt. 
Intervjuaren bör även ha sådan insyn i ämnet att denne kan formulera en följdfråga för att få 
ett ännu mer utförligt svar. Som forskare får du aldrig se intervjupersonen som någon expert 
som aldrig svarar fel, därför bör kritisk granskning genomsyra hela intervjun. För att 
respondenten ska kunna slappna av och koncentrera sig på de frågor som ställs är det en 
fördel om intervjun kan genomföras i en miljö avskärmad från personens dagliga miljö. Det är 
även viktigt att det finns gott om tid så denne inte känner sig stressad och därför inte tar sig tid 
att svara utförligt på alla frågor. För att en djupintervju ska kunna hållas och vara så utförlig 
som möjligt är det en nödvändighet att använda sig av bandspelare så att den som intervjuar 
kan koncentrera sig på de frågor och eventuella följdfrågor som ska ställas (Svenning, 2003).  
 
Djupintervjuer ger enligt Denscombe (2009) en möjlighet till förståelse för respondentens 
synvinkel utifrån dess kunskaper och arbetssätt. Då intervjuerna genomförs med personer som 
arbetar inom det ämne forskaren studerar ger djupintervjuer en klarare bild av respondentens 
uppfattningar och erfarenheter. Djupintervjuer pågår i de flesta fall ganska länge för att få så 
utförliga svar som möjligt. Delar som är viktiga att tänka på vid beslutet om att använda sig 
av intervjuer eller inte kan vara; kräver undersökningen den utförliga upplysning som 
intervjuer ger? Ger respondenten de ”korrekta” svaren eller de svar denne tror att vi som 
forskare vill ha? Intervjuer kan vara att föredra framför enkäter då intervju som metod ger en 
mer ingående beskrivning av exempelvis rutiner och uppfattningar. För intervjuerna i den 
kvalitativa undersökningen kommer vi att använda oss av djupintervjuer. Då vår 
undersökning kommer att utgå ifrån både intervjuer, observationer och dokumentstudier anser 
vi att intervjuernas trovärdighet och eventuella brist på information kommer att uppvägas av 
de övriga informationshämtande metoder vi kommer att genomföra. Vår undersökning 
kommer att grundas huvudsakligen på kvalitativa intervjuer. Vi har valt att genomföra 
kvalitativa intervjuer, med öppna svarsalternativ, till skillnad från kvantitativa, med fasta 
svarsalternativ. Detta för att på så sätt få ett så rikt undersökningsmaterial som möjligt. 
Intervjuformuläret (bil. 3) har vi medvetet utformat omfattande för att får en så tydlig bild 
som möjligt av lärarens arbete. För att förstå hur lärarna uppfattar att deras arbete påverkas av 
individuella utvecklingsplaner samt kunna urskilja deras handlingsmönster anser vi att en 
kvalitativ studie är lämpligast att använda oss av. Detta är något som Trost (2010) ser som 
styrkorna i den kvalitativa intervjun. Vi kommer att använda oss av bandspelare som 
komplement till anteckningar för att säkerställa att vi får med oss det respondenterna svarar 
ordagrant för att kunna analysera intervjuerna i lugn och ro efter genomförandet. 

4.1.4 Urval 
Enligt Svenning (2003) används olika typer av urval för olika studier. I kvalitativa studier är 
selektiva urval att föredra då studien är till för att ge exempel ur verkligheten. Han menar 
vidare att det därför är av stor vikt att tänka på att de personer som skall delta i 
undersökningen är personer som har något, för studien, relevant att bidra med. Holme och 
Solvang (1997) menar att det finns en risk med att basera sitt urval på personer som är mer 
insatta än andra och vana att reflektera. De lyfter risken att sådana personer kan beräkna vad 
de ”borde” svara och tillrättalägger svaren efter detta. Svenning (2003) anser att det, eftersom 
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att, den kvalitativa undersökningen oftast innefattar ett fåtal intervjupersoner, är viktigt att få 
ut så mycket information som möjligt ur varje enskild intervju. Detta ställer krav på urvalet, 
intervjufrågorna och hur intervjun förbereds och genomförs.  
 
Vår studie riktar sig mot grundskolans tidigare år, årskurs 1-3 därav är undersökningsgruppen 
vi valt att studera, lärare för årskurs 1-3. Våra erfarenheter av olika lärare pekar på att det, 
trots att individuella utvecklingsplaner varit obligatoriska sedan 2006, finns en stor spridning i 
hur insatta de individuella lärarna är i arbetet med IUP. För vår studie är det intressant att 
möta lärare som är väl insatta i arbetet med IUP därför börjar vi med att ta kontakt med 
kommunen för mer information om skolornas arbete. Vi vill ta del av olika organisatoriska 
och skolkulturella synsätt på frågan och gör därför ett selektivt urval bland rektorsområden 
och lärare som inte arbetar tillsammans. Efter ett möte med en kontakt vid kommunens 
utvecklingsenhet fick vi tips om rektorsområden och skolor som arbetat mycket med 
individuella utvecklingsplaner. Efter telefonkontakt med berörda rektorer valdes tre skolor 
och två lärare på varje skola ut för att delta i undersökningen.  

4.2 Genomförande 

Undersökningen är genomförd i en medelstor stad i norra Sverige. Respondenterna vi har 
använt oss av i undersökningen är kvinnor som arbetat som lärare i 12-25 år. Nedan följer en 
figur med beskrivande text över hur vi har gått tillväga för att sammanställa vårt arbete. 
Figuren (se figur 2) är en bild av hur vi har gått tillväga i vårt arbete. Vi upplever att arbetet 
har haft tre olika skeden, de tre färgerna i figuren representerar detta. De blåa rutorna (översta 
raden) symboliserar vår uppstart och grundarbete innan undersökningen inleddes. De röda 
rutorna (mellersta raden) symboliserar undersökningsförfarandet och de gula rutorna (nedersta 
raden) symboliserar bearbetning och sammanställning av vårt samtliga material. 

Val av 
problem 
område 

Början på 
litteratur 
studier 

Kontakt m. 
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Figur 2. Genomförande 
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Som går att utläsa ur figur 2 inledde vi med att avgränsa problemområdet och 
frågeställningarna samt startade upp en planering över hur arbetet skulle se ut. Vi inledde 
sedan litteraturbearbetningen för att få kunskap om ämnet samt skapa en grund för vår 
undersökning. Litteraturbearbetningen har pågått kontinuerligt under arbetets gång. För att 
komma i kontakt med lärare som arbetat mycket med IUP tog vi kontakt med kommunen för 
att få tips på rektorsområden som passar vår undersökning. Vi tog sedan kontakt med tre 
rektorer via mail och beskrev vår studie och sökte deras intresse för att delta. Rektorerna 
meddelade oss om, efter samspråk med deras lärare, vilka som skulle delta.  
 
När respondenterna var valda efterfrågade vi fem elevers IUP från vardera av lärarna. Vi bad 
lärarna att välja ut dokument med spridning mellan elever som kommit olika långt i sin 
utveckling. Dokumenten avidentifierades och sedan studerade vi dem för att få en inblick i 
hur läraren upprättar IUP i förhållande till de kriterier vi ställt upp om vad en IUP skall 
innehålla (bil. 1). När dokumentstudien var genomförd kontaktade vi lärarna för att göra 
bestämma en tid när observation och intervju kunde genomföras. Eftersom att intervjuerna är 
undersökningens största materialkälla gick vi i förväg igenom litteratur och gjorde analyser av 
dokumentstudien och observationerna för att förbereda oss. Observationerna genomförde vi 
under en förmiddag hos varje lärare. Dessa sammanställde vi direkt efteråt. Efter 
sammanställningen formulerade vi frågor (bil. 4) utifrån det vi observerat som komplement 
till vårt intervjuformulär för att tydliggöra lärarens arbete. Intervjuerna genomförde vi på 
eftermiddagen samma dag som observationerna hos respektive lärare. Intervjuerna var från 
35-60 minuter långa och utfördes i lärarens klassrum eller kontor. Utifrån kunskaper om att 
lärarna arbetat mycket med IUP och därför möjligtvis beräknar ”rätt” svar på våra frågor 
valde vi att lägga observationerna före intervjuerna. Detta för att minska risken för att lärarna 
tillrättalägger undervisningen efter uttalanden i intervjun. Analysen av intervjuresultaten har 
gjorts i 4 steg. 
 
Steg 1 
Inledningsvis gjorde vi en ordagrann transkribering av det läraren sagt för att senare kunna 
analysera resultatet. Det transkriberade materialet var mellan 5-9 sidor långt för varje lärare.  
 
Steg 2 
Vi sammanfattande svaren utan ovidkommande prat för att lättare ha möjlighet att hantera 
resultatet. 
 
Steg 3 
När vi sammanfattat resultatet bestämde vi oss för att ordna svaren efter kategorier. Genom 
våra frågor under intervjuerna har vi fått information om mer än vad som är relevant för den 
här studien. Detta har vi skalat bort i resultaten för att rikta fokus på det som studien syftar 
till. 
 
Steg 4 
När vi kategoriserat intervjusvaren sammanställde vi dessa med resultaten från 
dokumentstudien och observationerna. 
 
Under arbetet med resultatsammanställningen har vi pendlat mellan resultaten från de olika 
stegen. Slutligen har vi diskuterat resultaten i förhållande till litteraturbearbetningen.  
Pågående under arbetsgången har vi läst och skrivit inledning, teoriförankring för 
undersökningen och metod. Kontinuerlig kontakt med handledaren har skett under hela 
arbetet. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

Ejvegård (2003) lyfter fram att det vid intervjuer är viktigt att förklara att materialet är 
konfidentiellt. Det vill säga att alla namn och övriga uppgifter såsom exempelvis bostadsort, 
namn på skola, profession, skolområde inte kommer att vara med i det slutliga arbetet. Får 
personen som skall intervjuas denna information är det lättare för denne att våga säga vad 
hon/han tycker och stå för vad som sägs och kommer fram under intervjun. Han menar att det, 
för att kunna hantera materialet konfidentiellt, underlättar om antalet svarspersoner i 
undersökningen är mer än en. I vår undersökning ingår sex lärare. Därav minskar risken för 
att lärarnas identitet avslöjas. Vi har valt att inte skriva ut var vår studie genomförts eller 
lärarnas namn för att hålla materialet konfidentiellt. Vi använder, istället för lärarnas namn, 
beteckningarna Lärare A-F.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Svenning (2003) menar att det går att dela upp validitet i två delar. Den ena delen riktas mot 
hela arbetets upplägg, med teori och undersökning. Den andra delen handlar om arbetets roll i 
större sammanhang. För att ett arbete ska nå validitet är de båda delarna avgörande. Svenning 
menar att en undersöknings validitet avgörs i hur vida grad undersökningen mäter det som är 
menat att mäta. Detta påverkas av många faktorer, så som huruvida metoderna passar syftet, 
hur intervjufrågor är ställda och hur mycket forskaren påverkar respondenten. Denscombe 
(2009) anser att triangulering, alltså kombinering av olika metoder, kan användas för att på 
sätt få inblick i det studerade ur olika synvinklar. Resultaten i undersökningens olika delar kan 
användas för att bekräfta eller ifrågasätta det som framkommit. Genom att man använder sig 
av olika insamlingsmetoder kan resultaten av dessa bidra till att utveckla de kommande 
metodernas struktur. Detta menar han bidrar till att undersökningens validitet ökar.  
 
Reliabilitet används enligt Svenning (2003) för att avgöra om studiens resultat är trovärdiga. 
För att en studie ska ha hög reliabilitet krävs att någon vid ett annat tillfälle ska kunna 
genomföra samma studie och därefter uppnå samma resultat. Kvalitativa studier har svårare 
att uppnå hög reliabilitet eftersom att tolkningar och forskarens egna bedömningar vävs in i 
materialet till skillnad ifrån kvantitativa studier där analysen inte har samma förfarande.  
Ejvegård (2003) menar att då forskare ofta använder sig av metoder som innebär att de 
formulerar frågeställningar eller påståenden själva påverkas reliabiliteten hos undersökningen. 
När man konstruerar ett verktyg är det därför viktigt att se till att det man utgått från att 
intervjupersonen vet även kan genomsyra resultatet.  
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5. Resultatredovisning 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten från vår undersökning. Undersökningen är gjord med 
flera metoder och kräver därför en redovisning i flera steg (se figur 3). Resultaten presenteras 
inledningsvis uppdelat efter insamlingsmetod, gemensamt för alla lärare. Därefter följer en 
summerande analys av resultat från samtliga metoder. Resultatet presenteras då utifrån varje 
enskild lärare. Detta för att synliggöra lärarens arbete från dokument till praktik. 
Avslutningsvis presenterar vi en slutsats av hela studiens resultat. Genomgående i 
resultatredovisningen så används beteckningarna Lärare A-F istället för lärarnas namn.  
 

 
Figur 3 Resultatredovisning 

5.1 Resultat av dokumentstudie 

Nedan redovisas vår dokumentstudie i en tabell över utifrån de kriterier (bil. 1) som vi använt 
oss av samt en mer detaljerad beskrivning av det studien resulterat i. Studien har genomförts 
utifrån dokument från fem elevers hos varje lärare, totalt 30 dokument. Dokumenten från 
varje enskild lärare har lika uppbyggnad för alla elever, men är individuellt ifyllda för varje 
elev. Vi har avidentifierat dokumenten då den enskilda elevens utveckling ligger utanför 
studiens intresse.  
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Tabell 1. Innehåll i IUP 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
Utarbetad 
grundmall* ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Skriftliga 
omdömen ▪ 

  ▪ ▪ ▪ 
Framåtsyftande 
del (mål och 
insatser) 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Plats avsedd för 
överenskommelser  ▪ ▪ ▪  ▪ 
Koppling till 
nationella mål 

Blandat m. 
lokala mål 

Samtliga 
mål 

Blandat m. 
lokala mål 

Blandat m. 
lokala mål 

Blandat m. 
lokala mål 

Blandat m. 
lokala mål 

Omdömen gäller 
kunskaps- och 
social utveckling, 
inte person 

▪ 
  ▪ ▪ ▪ 

* Dokumentet från varje lärare utgår ifrån en mall som är gemensam för alla elever på skolan 
Lodrät variabel: Innehåll i dokumentet 
Vågrät variabel: Vilka delar som finns representerade i dokumentet för respektive lärare  
 
Tabell 1 visar att samtliga dokument som vi samlat in från vardera av lärarna utgår från en, på 
respektive skola, gemensam mall för alla elever. Skriftliga omdömen finns med som del i de 
insamlade dokumenten från alla lärare utom Lärare B och Lärare C. En del avsatt för 
framåtsyftande arbete, mål och insatser finns med i samtliga elevers dokument. Dokumenten 
från Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare F har en del särskilt avsedd för 
överenskommelser om vem som har ansvar för att målen nås. Lärare A och Lärare E har detta 
endast i form av att delen för hur målen skall nås är uppdelade mellan hem och skola.  
 
Tabell 1 visar även att det går att se en koppling till nationella mål i dokument från varje 
lärare. I dokumenten från Lärare A, lärare C, Lärare D, Lärare E och Lärare F har inte 
samtliga mål i varje dokument en direkt koppling till nationella mål. De mål utan direkt 
koppling är utformade med antydan mot lokala arbetsområden. Lärare C har även många mål 
som handlar om uppförande. Lärare A, Lärare D, Lärare E samt Lärare F har alla utformat de 
skriftliga omdömena mot elevens kunskaps- och sociala utveckling. Omdömena har koppling 
dels till nationella mål dels till lokala arbetsområden. Skriftliga omdömen från Lärare B och 
Lärare C kan vi inte bedöma då dessa saknas.  
 
Utöver det vi sammanställt i tabell 1 finner vi att det finns likheter och skillnader mellan 
formuleringarna i lärarnas dokument som är viktiga för vår studie. Dessa kommer vi att 
redogöra för i följande text. Vissa av de skriftliga omdömena innehåller hos Lärare A och 
Lärare B förutom koppling till nationella och lokala mål även beskrivningar om elevernas 
inställning till aktiviteter. I IUP från Lärare A, Lärare B, Lärare D och Lärare E förekommer 
att vissa av de nya målen inte är mål i sig utan utformade som en arbetsbeskrivning av hur 
eleven skulle kunna uppnå ett möjligt mål som inte står utskrivet exempelvis: ”Att läsa lite 
varje dag, högt och för någon”.  
 
På det sätt som Lärare C formulerat målen är det i vissa fall svårt att se en tydlig koppling till 
styrdokumenten. I dokument från alla lärare finns elevens styrkor utskriva. Till skillnad från 
övriga lärare påpekar Lärare C i vissa fall även elevernas brister. Detta gör hon i 
målformuleringarna. Målen i dokumenten för Lärare A, Lärare B och Lärare C är likartat 
formulerade för alla elever. Lärare A har även formulerat elevernas väg till målet likartat i alla 
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dokument. Övriga lärare har olika mål och insatser för i stort sett alla elever. Kolumnen för 
överenskommelser används endast i enstaka fall i samtliga dokument. Vem som har ansvar i 
hur målen skall nås framkommer dock till viss del i formuleringarna. Lärare E skriver in sin 
egen roll under rubriken för hur målen skall nås. De övriga lärarna skriver endast ut lärarens 
roll i samband med något eleven skall göra, exempelvis: ”Läsa högt för lärare”, ”Visa 
uträkningar för lärare”. Hur målen ska nås är beskrivet i vad eleven ska göra i skolan och 
hemma i dokument från samtliga lärare. I samtliga dokument är insatserna för att eleverna ska 
nå de uppställda målen formulerade till stor del riktat mot eleven och vad hon/han ska göra, 
inte hur lärandet ska ske. I de fall där frågan hur är beskriven är detta kortfattat formulerat. 
Detta förekommer övervägande i samtliga dokument för studien. Beskrivningar i hur lärandet 
ska gå till är i många fall formulerat i stil med ”Vi övar mattetal i skolan och hemma”. Lärare 
B och Lärare C har inte beskrivningar för hur samtliga mål i varje elevs IUP ska nås. Om 
arbetet med att nå målen sker individuellt eller i grupp framkommer hos Lärare A som 
uttryckligen beskriver samarbete som del i arbetet.  

5.2 Resultat av observationer 

Nedan presenteras resultaten från våra observationer sammanställt i tabell utifrån ett antal 
punkter (bil. 2) som vi anser synliggör lärare och elevers arbete och arbetssituation. 
Observationerna syftar inte till att studera de individer vars dokument vi tidigare samlat in. 
Fokus ligger på lärarnas och elevernas arbete och situationen i klassrummet som helhet. 
Likheter och skillnader mellan de olika lärarna presenteras i en tabell som följs av förklarande 
text och kommentarer. 
 
Tabell 2. Observation av lärarens arbete 
 Lärare 

A 
Lärare 

B 
Lärare 

C 
Lärare 

D 
Lärare 

E 
Lärare 

F 
Gemensam 
inledning på 
dagen 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Gemensam 
genomgång av 
ämne 

 ▪ ▪ 
   

 
Arbetsinnehåll 

Arbets 
schema 

Mattebok Gemensamt 
och 

arbetsschema
 

Mattebok 
och 

arbetsschema 

Arbets 
schema 

Alla 
skriver 

Grupparbete 
 ▪ 

  ▪ 
  

Lärarens 
placering 

Går 
runt 

Går runt Går 
runt 

Kateder Går 
runt 

Kateder 

Individuella 
förklaringar ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Elever hjälper 
varandra ▪ 

  ▪ ▪ ▪ 
Möblering 
 

Gruppvis Rader Hästsko Gruppvis Gruppvis Gruppvis 

Lodrät variabel: våra utgångspunkter för observationen 
Vågrät variabel: vilka av punkterna vi observerat hos respektive lärare 
 
Tabell 2 visar att samtliga lärare inleder dagen gemensamt med hela klassen. Lärare B och 
Lärare C är de enda som har en gemensam genomgång med hela klassen. Arbetsinnehållet 
varierar mellan de olika klasserna. Hos Lärare A och Lärare E utgår arbetet från 
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arbetsscheman. Hos Lärare B arbetar eleverna i sina matteböcker. Lärare C inleder efter 
genomgången med att alla arbetar med samma sak för att sedan gå vidare med arbetsschema. 
Eleverna hos Lärare D arbetar först i matteböcker och senare enligt arbetsschema. Hos Lärare 
F arbetar alla elever med att skriva fria texter. Uppgifter som innebär grupparbete 
förekommer hos Lärare A och Lärare D. Under observationen placerar sig lärarna på olika sätt 
i klassrummet. Lärare D och Lärare F sitter hela tiden vid sina katedrar. Övriga lärare går runt 
bland eleverna. Samtliga lärare ger eleverna individuella förklaringar när de behöver hjälp. 
Hos Lärare A, Lärare D, Lärare E och Lärare F tillåts eleverna att hjälpa varandra. Hos Lärare 
A, Lärare D, Lärare E och Lärare F sitter eleverna i grupper. Hos Lärare B sitter eleverna i 
rader och hos Lärare C sitter de i form av en hästsko. 
 
Utöver det resultat som redovisats i tabell 2 anser vi att ytterligare beskrivning av likheter och 
skillnader under observationerna är av vikt för vårt arbete. Eleverna utgår från sitt 
arbetsschema under lektionen hos Lärare A, Lärare C, Lärare D och Lärare E. Under 
observationerna arbetar alla elever med samma sak hos Lärare B och Lärare F. En skillnad 
däremellan är dock att eleverna hos Lärare B arbetar med fasta uppgifter och eleverna hos 
Lärare F har fri skrivning. Hos Lärare B och Lärare D arbetar eleverna under en del av 
lektionen med matteböcker. Eleverna hos Lärare B har alla likadana matteböcker medan 
eleverna hos Lärare D har olika. Lärarens placering under lektionerna skiljer sig åt i våra 
observationer. Lärare D och Lärare F sitter hela tiden vid katedern och eleverna kommer fram 
till dem när de vill ha hjälp. Lärarna uppmanar elever som står på tur att fortsätta med något 
de kan tills det är deras tur och ger individuell hjälp till alla elever i tur och ordning. Övriga 
lärare går runt till eleverna och hjälper dem som behöver stöttning. I dessa fall sitter vissa 
elever länge och väntar på hjälp.  
 
Under arbetet tillåter möbleringen hos Lärare A, Lärare D, Lärare E och Lärare F eleverna att 
samarbeta i grupp. Hos Lärare B och Lärare C sitter eleverna vid sidan om varandra och 
pratar mest med den som sitter närmast. Eleverna hos Lärare A, Lärare D, Lärare E och 
Lärare F hjälper varandra kontinuerligt under lektionen. Lärare B och Lärare C tystar elever 
som pratar med varandra.  

5.3 Intervjuresultat 

Intervjuerna är genomförda efter en grundmall med teman (bil. 3). Utifrån våra analyser av 
dokumenten och observationerna har vi kompletterat vår grundmall (bil. 4) med frågor för att 
få en tydlig bild av lärarens arbete. Nedan är resultaten från intervjuerna presenterade. I 
resultaten har vi kategoriserat intervjusvaren efter relevans för studien och sammanställt de 
olika lärarnas åsikter. Detta för att synliggöra likheter och skillnader mellan lärare. 
Kategorierna vi använder oss av är 
 

1. Hur elever lär sig 
2. Bakgrund till elevernas IUP 

3. Ansvar, Mål och insatser  
4. IUP i praktiken.  

 
Kategori 1-3 presenteras i tabellform med kompletterande text och kategori 4 presenteras 
enbart i text. 
 
1. Hur elever lär sig 
Viktigt för att förstå hur läraren arbetar är att få veta mer om hur läraren anser att eleverna lär 
sig. Nedan följer en tabell och förklarande text över hur lärarna i undersökningen framhåller 
att lärande sker.  
 



Tabell 3. Hur elever lär sig 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
Av varandra ▪ 

  ▪ ▪ ▪ 
Alla lär sig 
olika ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Trygghet är 
viktigt 

   ▪ ▪ 
 

Lustfyllt 
lärande ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Miljö 
 

    ▪ 
 

Lodrät variabel: Åsikter om hur elever lär sig som förekommer i intervjuerna 
Vågrät variabel: Vilken åsikt vardera av lärarna uttrycker 
 
Som går att läsa i tabell 3 anser Lärare A, Lärare D, Lärare E och Lärare F att elever lär sig av 
varandra, de uttrycker att både den som kan mer och den som kan lite mindre får ut mycket av 
att samarbeta. Samtliga lärare är av inställningen att alla individer lär sig på olika sätt och har 
olika behov som behöver bli tillgodosedda för att lärande ska ske. Gemensamt för alla lärare 
är även att arbetet på ett eller annat sätt måste göras lustfyllt och intressant. Lärare D och 
Lärare E anser att det är viktigt att bygga upp en trygg samvaro innan man kan förvänta sig att 
lärande ska ske. Lärare E framhåller även att miljön påverkar lärandet. 
 
För att utöver tabellen tydliggöra hur lärarna anser att elever lär sig har vi här sammanfattat 
åsikter som lärarna framfört. Angående om elever lär sig av varandra anser Lärare B och 
Lärare C att det är bra om en elev som kan, lyckas förklara för en elev som kan mindre, men 
ser det kopplat till lämpliga aktiviteter. Lärare B formulerar något som vi anser sammanfattar 
alla lärares inställning om vad som är avgörande för att elever skall kunna lära sig. Om 
lärande säger hon: ”eleverna ska tycka att skolan är rolig, dom ska tycka att den ska kännas viktig 
för dom. Att dom får känna att dom lyckas är jätteviktigt för lärandet”. Lärare C lyfter fram att det 
är viktigt att ha mål sträva mot för att drivas framåt och ta ansvar för sitt lärande. Hon menar 
vidare att det är viktigt att arbeta från grunden för att kunna gå vidare i lärandet.  
 
2. Bakgrund till elevernas IUP 
Utifrån våra intervjuer har lärarna uttryckt hur deras arbete med IUP är uppbyggt. Vår analys 
av resultaten redovisas i form av tabell och förklarande text. Arbetet med IUP benämner vi 
som process då det är flera steg i arbetet som bygger på varandra. Nedan följer en tabell över 
bakgrunden till elevernas IUP. Enligt skolverket (2009) finns det verktyg som är användbara i 
arbetet med individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen är dock obligatoriskt i arbetet 
med IUP. 
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Tabell 4. Bakgrund till IUP 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
LPP6 utifrån 
styrdokument ▪ ▪ 

 ▪ ▪ ▪ 
Matriser 
 ▪ 

  ▪ ▪ ▪ 
Skriftliga 
omdömen ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Lodrät variabel: delar som skolverket (2009) föreslår som verktyg att grunda IUP på.  
Vågrät variabel: Vilka lärare som använder sig av de olika delarna. 
 
Tabell 4 visar att alla lärare i undersökningen arbetar utifrån styrdokumenten när de utformar 
mål för undervisningen. Vägen från målen i styrdokumenten till elevernas IUP ser dock olika 
ut för olika lärare. Lärare A, Lärare B, Lärare D, Lärare E och Lärare F använder sig av LPP i 
arbetet för att kartlägga och kunna följa upp elevernas utveckling. Matriser används av Lärare 
A, Lärare D, Lärare E och Lärare F. Alla lärare använder sig av skriftliga omdömen som 
grund till de nya målen i elevernas IUP. 
 
Alla lärare använder sig av skriftliga omdömen när de formulerar elevens nya mål i IUP. Hur 
arbetet ser ut fram till de skriftliga omdömena skiljer sig dock åt mellan lärarna. Därför 
sammanfattar vi, som komplement till tabell 4, på vilket sätt de olika lärarna använder sig av 
de olika delarna i arbetet med elevernas IUP.   
 
Ingen av lärarna använder sig av LPP i alla ämnen. Av svaren i intervjun tolkar vi att LPP 
endast används i integrerande ämnen som SO och NO samt inom temaområden. Vidare 
uppfattar vi att lärarna inte verkar vara förtrogna med LPP som verktyg. Alla lärare förutom 
Lärare B och Lärare C använder sig av matriser för att förtydliga elevernas steg i utvecklingen 
mot nationella mål. Lärare C anser att matriser är tidskrävande omskrivning av redan uppsatta 
mål för skolan. Matriser går att använda på olika sätt och det gör även lärarna i studien. Lärare 
A använder matriserna för sin egen uppföljning och Lärare D, Lärare E och Lärare F använder 
matriserna som verktyg i utvärdering tillsammans med eleverna inför utvecklingssamtal.  
 
De lärare som använder sig av LPP och matriser utformar de skriftliga omdömena utifrån 
dessa. Samtliga lärare menar sig utforma elevens nya mål i IUP utifrån skriftliga omdömen. 
Lärare C utformar omdömen efter elevens utveckling i direkt förhållande till styrdokument. 
 
3. Mål, insatser och ansvar 
Målen i elevernas IUP baseras på olika grunder av olika lärare men intervjuerna visar att 
lärarna har en gemensam åsikt om att huvudansvaret för att eleverna skall uppnå målen i IUP 
ligger på läraren. Nedan följer en analys av lärarnas intervjusvar beträffande vad som avgör 
målen, vilka insatser som är nödvändiga och vem som bär ansvaret. Med insatser syftar vi till 
vad som görs för att målen skall uppnås. Tabell 5 visar elev och vårdnadshavares deltagande i 
sammanställningen av IUP. Tabell 6 visar hur lärarna anser att ansvaret är fördelat. 
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Tabell 5. Medverkande när IUP sammanställs 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
IUP upprättas 
tillsammans med elev 
och vårdnadshavare 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Elev och 
vårdnadshavare får 
ge förslag på mål 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Läraren planerar 
utvecklingssamtal 
tillsammans med 
eleven 

    ▪ ▪ 

Lodrät variabel: Hur elev och vårdnadshavare medverkar i sammanställningen av IUP 
Vågrät variabel: Hur de olika lärarna involverar elev och vårdnadshavare i sammanställningen av IUP 
 
Tabell 5 visar att samtliga lärare upprättar IUP tillsammans med elev och vårdnadshavare 
samt att elev och vårdnadshavare får ge förslag på nya mål. Lärare E och Lärare F tar fram 
målen tillsammans med eleverna inför utvecklingssamtalet. 
 
För att skapa en bredare bild över hur lärarna avgör vilka mål som skrivs ner anser vi att 
förtydligande kommentarer till intervjuresultatet är nödvändiga i kombination med tabellen. 
Gemensamt för alla lärare är att det är elevens behov som avgör vilka mål och insatser som 
skrivs ned i elevernas IUP. Alla lärare är överens om att elever behöver olika stimulans för att 
nå målen. Lärare D, Lärare E och Lärare F förtydligar att det är viktigt att målen måste vara 
realistiska för eleverna. Lärare B och Lärare C anser att de sociala målen tar större plats än 
kunskapsmålen för elever i yngre åldrar. Lärare C menar att hon redan i årskurs 1 har en bild 
av var eleverna ska ha nått i årskurs tre och att målen i elevernas IUP är delmål på vägen dit. 
Om detta uttrycker hon: ”Koncentration finns ju inte med i läroplanen och inte i kursplanen, 
men det i sin tur leder fram till måluppfyllelse”.  
 
Alla lärare låter elev och vårdnadshavare påverka målen som skrivs ner. Lärare D väljer 
utifrån elevens nästa steg i matrisen ut de mål som skrivs ned i IUP i samråd med elev och 
vårdnadshavare. Lärare E och Lärare F planerar de nya målen tillsammans med eleverna 
innan utvecklingssamtalet. Lärare F utmärker sig genom att planera hela utvecklingssamtalet 
tillsammans med eleven och sedan gemensamt presentera det för vårdnadshavaren.  
 
Tabell 6. Ansvarsfördelning för att målen nås, enligt lärarna 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 
Lärare 
 

skall skall skall skall skall skall 

Elev 
 

 skall  skall   

Vårdnadshavare 
 

kan skall kan kan kan kan 

Lodrät variabel: Vem som bär ansvaret för att målen uppnås 
Vågrät variabel: Vem lärarna anser kan respektive skall ta ansvar 
 
Tabell 6 visar att samtliga lärare anser att läraren skall ta ansvar för att eleven når målen i 
IUP.  Lärare B och Lärare D framhäver även att eleven skall ta ansvar för målen. Övriga 
lärare nämner inte elevens ansvar. Lärare B anser att det finns mål som vårdnadshavaren skall 
ta ansvar för. Övriga lärare menar att vårdnadshavaren kan bidra till att målen uppnås.  
 
Lärare A, Lärare C, Lärare E och Lärare F nämner inte elevens ansvar, men menar att eleven 
måste vara intresserad och motiverad för att målen skall gå att nå. Lärare B anser att hur 
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ansvaret är fördelat beror på hur målet är formulerat. Hon menar att alla, lärare och elev samt 
vårdnadshavare, har del i ansvaret. Utifrån intervjuresultaten tolkar vi det som om lärarna ser 
det som en självklarhet att det är deras uppgift att lägga upp undervisningen så att alla elever 
når sina mål.  
 
4. IUP i praktiken 
I denna text sammanfattas likheter och skillnader i hur lärarna menar att arbetet med IUP 
påverkar det praktiska arbetet. Åsikten om att elever lär sig på olika sätt och att det är målen i 
elevernas IUP som ligger till grund i undervisningen tolkar vi hanteras på olika sätt. Lärare A, 
Lärare D och Lärare F arbetar utifrån elevernas egenproducerade texter vilket gör att 
individualiseringen blir självklar då alla arbetar utifrån sin förmåga. Läromedel används i 
begränsad omfattning. I de fall läromedel används individualiseras val av böcker och hos 
Lärare A, Lärare D och Lärare F. Alla lärare utom Lärare B använder sig av arbetsscheman. 
Sättet att arbeta med arbetsschemat skiljer sig åt mellan lärarna. Lärare C har samma 
arbetsschema för alla elever. Lärare A och Lärare E har några olika typer av scheman som 
individualiseras efter elevens behov, och Lärare D och Lärare F planerar elevens schema för 
att tillfredsställa varje elevs individuella behov. Mellan de olika lärarna finns alltså en 
spridning från att alla elever gör samma uppgifter men i olika utsträckning till att inga elever 
gör samma uppgifter som princip. Lärare D anser att det är meningslöst att gå igenom ett 
moment med hela klassen om halva gruppen redan kan det. Lärare F är av liknande åsikt och 
menar att meningslöst upprepande endast bidrar till att eleven tappar lusten. Vi anser att alla 
lärare försöker lägga upp arbetet med varierade metoder och arbetssätt. Samtliga lärare anser 
att deras uppgift är att stimulera alla elevers behov, se till att alla har en bra arbetssituation 
och att utmana eleverna. Lärare D och Lärare E uttrycker att det inte är möjligt för en lärare 
att lära eleverna något, det är eleven som måste lära sig med stöd av läraren.  

5.4 Summerande analys av delstudier 

Nedan följer en summering utifrån våra analyser av hur varje individuell lärare arbetar. 
Summeringen grundar i delstudier gjorda hos respektive lärare. Analyserna presenteras under 
rubrikerna; Lärare A-F. Varje stycke inleds med citat för vad respektive lärare anser är syftet 
med IUP.  
 
Lärare A 
”IUP är till för att eleven på ett tydligt sätt ska se vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå målen. 
Den hjälper också mig att konkretisera vad vi i skolan skall göra”. 
 
Lärare A har en röd tråd genom sitt arbete. Vi tolkar utifrån dokumentstudie, observation och 
intervju att läraren värdesätter samarbete och samspel i undervisningen. I dokumenten är mål 
och tillvägagångssätt likartat utformade för alla elever. Hur målen skall nås är formulerade 
mot vad eleven skall göra. I det praktiska arbetet fungerar läraren som stöd och utmanare. 
Elevernas IUP används för att planera undervisningen och individuella arbetsscheman och 
läromedel verkställer detta. Utifrån observation och intervju uppfattar vi att lärarens syn på att 
alla lär sig på olika sätt tillvaratas i undervisningen i både individuella uppgifter och samspel. 
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Lärare B 
Ja, den är bra på lite olika sätt. För mig som lärare så är det bra att faktiskt skriva ner 
vad det är för mål de här barnen ska jobba emot så jag kan gå tillbaka och titta på det 
under terminen. Sen tror jag för föräldrarna är det alltid bra. Vissa barn kan ha ganska 
mycket de behöver tänka på och då kan det vara skönt också att veta att den här 
terminen koncentrerar vi oss på de här sakerna. 

 
 

Utifrån intervjun uppfattar vi att läraren anser att elever lär sig på olika sätt och har olika 
behov. Vi finner att detta inte speglas i dokument eller praktik. Många av målen i de olika 
elevernas IUP är likartade och det är vad eleven ska göra som lyfts fram. Läraren anser att 
många elever har liknande behov. Det praktiska arbetet läggs upp med vetskapen om att 
elever har individuella behov men riktar sig ofta ändå till gruppen som helhet. Detta gäller 
material och genomgångar. IUP genomsyrar det praktiska arbetet på det sätt att läraren 
försöker tillrättalägga vissa uppgifter efter varje individ. Elevernas mål och olika sätt att lära 
vävs ihop i ett gemensamt upplägg. Variation i arbetssätt gäller gruppen inte enskilda 
individer.  
 
Lärare C 
”Ge fokus och medvetenhet kring arbetet för elev och vårdnadshavare. För att tydliggöra svårigheter, 
utvecklingssteg och framgångar. Det är bra att ha det nedskrivet. Att skriva ner det i ett dokument ger 
tyngd åt orden”. 
 
Vi uppfattar att läraren fokuserar mycket på elevens uppförande. Läraren anser att eleven 
måste lära sig grunderna steg för steg och att störande moment så som uppförande måste 
korrigeras för att lärande ska ske. Detta blir synligt i samtliga undersökningsmetoder. Vad 
eleven ska lära sig och ta ansvar för fokuseras i elevernas IUP. Många av elevernas mål är 
likartat formulerade och läraren anser att behoven är till stor del lika i klassen. Hon anser att 
lärande sker på olika sätt för olika individer och menar att hon lägger upp undervisningen för 
att passa elevernas IUP. Individualiseringen, tolkar vi, handlar mer om arbetsgången inte vad 
arbetet innehåller eller hur det utförs. I dokument och intervju tolkar vi att läraren arbetar 
mycket på instinkt och erfarenhet före utvärdering och planer.  
 
Lärare D 
”För barnet och mig, och för föräldrarna också, dom vill veta, vad kan vi hjälpa till med 
hemma. Barnet börjar få fokus på vad är nästa steg i min utveckling, och jag behöver veta hur 
jag ska planera jobbet för varje barn”. 
 
Utifrån resultaten av undersökningen anser vi att individualisering är centralt i lärarens arbete. 
Mål och tillvägagångssätt är olika formulerade för olika elever. Elevens IUP berör både 
frågan om vad eleven skall lära och hur detta ska gå till. Allt praktiskt arbetet utgår från 
elevernas olika förmågor och behov. Det är elevernas IUP som styr undervisningen. Skilda 
behov och sätt att lära tillgodoses genom att undervisningen utgår från individuella 
arbetsscheman och läromedel. Förutom att läraren utgår från IUP i undervisningen stärks 
arbetet med målen ytterligare genom avsedda lektioner med dessa. Lärarens åsikt om att 
elever lär sig av varandra värdesätts i undervisningen samtidigt som lärandet sker utifrån 
individuella variationer. Läraren anser att elever inte skall behöva arbeta med sådant de redan 
kan. Vi kan utifrån intervju samt observationer tolka att hon därför undviker gemensamma 
genomgångar och har en medveten strategi för att ge individuella förklaringar. 
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Lärare E 
”Det är ju att eleven ska se sitt lärande, det ska se sin progression. Vi brukar titta igenom den 
emellanåt för att komma ihåg vad vi bestämde att vi ska jobba med, för det är ju inte lätt att 
komma ihåg för så unga elever”. 
 
I elevernas IUP framkommer både vad eleven skall lära sig och hur detta ska gå till. 
Insatserna i IUP är riktade dels mot eleven dels mot läraren. Läraren formulerar målen och 
hur målen skall nås olika för olika elever. Detta påverkar hur undervisningen planeras. Det 
praktiska arbetet utgår från arbetsscheman, dessa är inte helt individuella men utformade 
utifrån de olika ”behovsgrupper” som finns i klassen. Att lärande sker på olika sätt och mellan 
individer genomsyrar undervisningen som varieras i arbetssätt och innehåll.   
 
Lärare F 

Att se vad som är nästa steg. Barnen blir medvetna om vad som är nästa steg att jobba 
med och fokusera på. Utveckling sker ju oavsett om vi skriver ett dokument eller inte 
men just vad man fokuserar på och eftersom att vi har lektioner där man jobbar med de 
individuella målen så blir ju barnen väldigt medvetna om att, vi är inte här bara för att 
ha kul utan vi är här för att det faktiskt finns mål att uppnå också.  

 
Utifrån undersökningen tolkar vi att läraren arbetar med en medvetenhet om att alla elever är 
individer med olika behov. Dokumenten innehåller mål som skiljer sig mellan alla olika 
elever. Insatserna är riktade mot elevens ansvar. Det praktiska arbetet utgår från varje individs 
IUP. Samarbete och variation i arbetssätt genomsyrar undervisningen. Eftersom att eleverna 
har olika behov och förutsättningar gör inga elever samma uppgifter endast av principskäl. 
Förutom att läraren utgår från IUP i undervisningen stärks arbetet med målen ytterligare 
genom avsedda lektioner med dessa.  

5.5 Slutsats 

Alla lärare använder sig av elevernas IUP i planeringen av undervisningen och anser att det är 
genom undervisningen målen skall nås. Utifrån vår studie som helhet konstaterar vi att 
dokumenten för elevernas IUP är svåra att sammanföra med hur lärarna beskriver att IUP 
påverkar det praktiska arbetet. De samband som går att se är att Lärare D och Lärare F har 
spridda mål och insatser i samtliga elevers IUP och att de även arbetar konsekvent efter detta.  
I dokument från Lärare A syns samarbete i samtliga insamlingsmetoder. Utifrån 
dokumentstudien och intervjun med Lärare C framkommer åsikter om disciplinära åtgärder. I 
de dokument vi samlat in är hur lärandet skall ske ofta riktat mot elevens insatser. I samtliga 
dokument är vägen till att nå målen ofta kortfattade beskrivningar som är svåra för 
utomstående att förstå vilket gör det svårt att dra slutsatser om det praktiska arbetet. 
Dokumenten vi studerat hade kunnat vara upprättade av vilken lärare som helst.  
 
Samtliga lärare anser att lärande sker på olika sätt. Detta har dock olika påverkan på deras 
arbete. Vi kan efter observation och intervju konstatera att det finns en spridning från att alla 
gör samma uppgifter men i olika utsträckning till att ingen av eleverna har samma uppgifter 
som princip. Samtliga lärare anser att variation är viktigt för lärande. Flera av lärarna varierar 
därför arbetssättet för varje individ. Två av lärarna varierar arbetssätt gemensamt för hela 
klassen och de andra varierar även individuellt för eleverna. Utifrån våra observationer kan vi 
se att de lärare som anser att elever lär sig av varandra även lägger upp arbetet för att 
möjliggöra detta. 
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6. Diskussion  
Syftet med vår undersökning var att beskriva sambandet mellan utformad individuell 
utvecklingsplan och dess realisering i praktiken. Efter genomförd litteraturstudie och 
undersökning finner vi att forskningen ännu inte behandlat ämnet i så stor utsträckning. Vi har 
använt oss av tre olika metoder för att samla material och anser att detta gett en övergripande 
bild av lärarnas arbete. Forskningsfrågorna vi har utgått ifrån i arbetet är 
 

 Hur utformas mål och insatser i de individuella utvecklingsplanerna och vem riktas de 
mot? 

 Vilket samband går att se mellan lärarens syn på lärande och det praktiska arbetet?  
 Vilken påverkan har de individuella utvecklingsplanerna på det praktiska arbetet? 
 

Diskussionen är uppdelad i att först behandla metoden vi använt oss av gentemot resultaten 
för att sedan gå in på en resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

För att försäkra oss om att mäta det vi avsett och nå en så hög validitet som möjligt i vår 
studie har vi i planeringen och genomförandet av undersökningen hela tiden haft vårt syfte 
och frågeställningar centralt. Alla teman i intervjun och punkter i övriga metoder har 
övervägts för att bidra till syftet. Detta i likhet med det Svenning (2003) menar att validitet 
syftar till. Vi har för att få en så klar bild som möjligt av lärarens arbete använt oss av 
dokumentstudier, observationer och intervjuer. I likhet med det Denscombe (2009) menar 
anser vi att detta har haft betydelse för vårt resultat. Validiteten ökar även genom att vi använt 
oss av de olika metoderna för att komplettera de andra metodernas förfarande. Med detta 
menar vi att dokumentstudien har bidragit till vår uppfattning om hur läraren upprättar IUP 
samt att observationerna har lett till att intervjun utökats för att få en tydlig bild av vardera 
lärares arbete. I resultaten kan vi även jämföra hur de olika metodernas resultat uppfattas som 
helhet. Detta menar Denscombe (2009) stärker undersökningens validitet. 
 
Vi utgick ifrån att alla lärare känner till IUP och har arbetat med detta en längre tid. När vi 
konstruerade underlaget för vår undersökning gjorde vi det utifrån dessa föreställningar. 
Något Ejvegård (2003) menar är viktigt att tänka på. Resultaten visar att lärarna arbetar aktivt 
med IUP och att de grundar detta i en förståelse för verktygets syfte. Detta bidrar till 
undersökningens reliabilitet. I vår undersökning har vi bland andra metoder använt oss av 
djupintervjuer som är en kvalitativ metod. Intervjuerna utgick ifrån olika teman där vi ställde 
följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt. Detta påverkar självfallet studiens 
reliabilitet då undersökningen skulle vara svår för någon annan att genomföra med samma 
resultat. Svenning (2003) menar att detta är vanligt förekommande i kvalitativa studier.  
 
Under dokumentstudierna har det varit svårt att tolka det skrivna då förkortade formuleringar 
använts i stor grad. I likhet med det Hedenquist och Håkansson (2001) säger så upplevde vi 
det tydligt att det skrivna inte fullt talar för hela sammanhanget. Därför blev övriga metoder 
användbara som komplement. Observationerna var med hjälp av vår förberedelse och de 
punkter vi använde oss av relativt lätta att genomföra. Förberedelsen är något som Svenning 
(2003) menar är en förutsättning för en användbar observation. En aspekt vi tagit i akt är att 
tiden för observationerna varit för kort för att kunna ge en helhetsbild av lärarens arbete. Med 
detta i åtanke har trianguleringen varit nödvändig för att säkerställa resultatet. Denscombe 
(2009) menar att det är detta som är poängen med att kombinera flera olika metoder. I vår 
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studie har vi valt att meddela lärarna om syftet, men inte de specifika frågorna för intervjun. I 
efterhand resonerar vi kring ifall det hade varit bra att ge utförligare information som 
Svenning (2003) rekommenderar. Detta efter att några av lärarna upplevdes osäkra inför 
intervjusituationen. Anledningen till att detta inte gjordes var dock för att de inte skulle kunna 
tillrättalägga svaren, vilket vi anser att vi uppnått. Vi har inte haft möjlighet att genomföra 
intervjuerna i någon annan miljö än lärarens vardagsmiljö, vi har däremot försökt att vara på 
en plats där störande moment varit begränsade. Vi upplever att lärarna varit avslappnade och 
bekväma i sin vardagsmiljö och att intervjuerna därför inte påverkats nämnvärt av detta. 
Intervjuerna har dock störts av aktivitet från närliggande rum något Svenning menar kan 
påverka resultatet. Tiden för varje intervju har vi inte begränsat, för att läraren skall hinna ge 
så utförliga svar som möjligt. I vissa fall upplever vi ändå att en tidsgräns hade varit 
användbar, och möjligen bidragit till mer konkreta formuleringar. Trianguleringen har 
inneburit att insamlingen och analysen av material har tagit lång tid och vi resonerar kring om 
det hade varit mer fördelaktigt att genomföra studien med färre delmoment. Detta eftersom att 
vi då hade kunnat fokusera mer på varje del samt att analysen och presentationen av resultaten 
från varje metod har varit krävande att bygga upp på grund av den stora mängd material vi har 
samlat in. Allt detta i likhet med konsekvenser Denscombe (2009) tar upp angående 
triangulering. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån våra forskningsfrågor följer här en diskussion av undersökningens resultat i 
förhållande till tidigare forskning. För att göra diskussionen överskådlig är den indelad under 
rubrikerna  
 

 Mål och insatser 
 Lärande och praktiskt arbete 
 IUP och praktiken 

 
Mål och insatser 
När vi kontaktade lärarna angående insamling av elevers IUP ställde de sig frågande till om vi 
verkligen ville ha enbart IUP, inte skriftliga omdömen. De dokument vi samlade in hade 
skriftliga omdömen, men av formatet att döma tyder vi att dessa ursprungligen inte varit en 
del i dokumentet. Med grund i Skolverkets (2010) uppföljning tolkar vi detta som om de inte 
använder skriftliga omdömen som en del i IUP utan som ett separat dokument. Två av lärarna 
skickade inte med skriftliga omdömen över huvud taget. I likhet med vår undersökning visar 
Skolinspektionens (2009) granskning på en avsaknad av skriftliga omdömen samt en brist i 
hur omdömen är utförda. Samtliga lärare i studien använder sig av skriftliga omdömen i 
arbetet med elevernas IUP. Vi finner att lärarna utformat de skriftliga omdömena mot elevens 
kunskaps- och sociala utveckling. I motsats till detta menar Vallberg Roth och Månsson 
(2007) att de skriftliga omdömena om social utveckling ofta är riktade mot personen. Kan 
denna skillnad mellan undersökningarna bero på att skriftliga omdömen varit obligatoriska 
sedan 2008 och att lärarna i vår undersökning därför hunnit arbeta mer med dessa? 
 
I dokumentanalysen finner vi att formuleringarna i många fall är svåra för en utomstående att 
förstå. I flera av dokumenten saknas beskrivningar för hur målen skall nås. När det finns 
beskrivningar för hur målen skall nås riktar de sig i majoriteten av dokumenten till vad eleven 
skall göra. Något som även Vallberg Roth och Månsson (2007) samt Lundegårdh och Löfblad 
(2008) har funnit i sina studier. Under våra intervjuer har lärarna tydligare svar på hur målen 
ska nås än vad som framgår i dokumenten, kan detta bero på att läraren i stunden när målen 
avgörs tillsammans med elev och vårdnadshavare ännu inte har en klar bild av detta? Vi 
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funderar vidare på om de otydliga formuleringarna kan bero på att allt det sagda under 
upprättandet av IUP inte är nedskrivet. 
 
Lärarna i vår studie är överens om att det är deras ansvar att se till att undervisningen 
tillgodoser varje individs behov vilket stämmer överrens med vad Skolverket (2008) menar att 
en IUP skall utformas efter. Trots detta går det inte att se många spår av lärarens ansvar i 
dokumentstudien. En fråga vi ställer oss är: Kan det vara så att lärarens ansvar känns så 
självklart att det inte är nödvändigt att skriva ut? 
  
Vår undersökning visar att målen i elevernas IUP är en blandning mellan sociala mål, 
kunskapsmål och mål som gäller elevens uppförande. En av lärarna i undersökningen 
fokuserar både enligt vår dokumentstudie och intervjun på elevernas uppförande. Detta i 
likhet med det Vallberg Roth och Månsson (2008) tar upp gällande regleringar i förskola och 
förskoleklass. Två av lärarna vi intervjuat menar att de sociala målen tar större plats för elever 
i de yngre åldrarna. Detta har även Vallberg Roth och Månssons (2007) studie visat. Samtliga 
lärare menar i våra intervjuer att det är läraren som har huvudansvaret för att eleverna når de 
uppställda målen. För alla lärare utom en framgår dock inte lärarens ansvar för att målen nås 
tydligt i dokumenten. Även detta i likhet med Vallberg Roth och Månssons studie. 
 
Enligt vår dokumentstudie är insatserna för att eleverna skall nå de uppställda målen i 
formuleringarna till stor del riktade mot eleven och vad hon/han ska göra inte hur lärandet ska 
ske. Tidigare forskning pekar angående detta på två olika resultat. Vallberg Roth och 
Månsson (2007) finner i sin studie att den didaktiska frågan vad tar störst plats samtidigt som 
Lundegårdh och Löfblad (2008) menar att lärarna tydligt skriver ut både vad och hur målen 
skall nås. Lärarna i vår undersökning menar att målen som sätts upp i elevernas IUP måste 
vara realistiska för eleven att nå. Elfströms (2005) studie visar även att det finns en 
uppfattning om att målen måste vara realistiska i förhållande till de olika mål som finns i 
gruppen. Vår studie visar resultat från två lärare som ställer upp likartade mål för flera elever. 
Dessa lärare anser även att individerna i klassen har liknande behov. Vi frågar oss med 
Elfströms studie som grund om det är lika behov som styr målen eller om det är lika mål som 
styr behoven? 
 
Lärande och praktiskt arbete 
De flesta av lärarna i undersökningen uttrycker under intervjun att de tror att elever lär sig på 
olika sätt. Utifrån våra observationer anser vi att även de lärare som inte uttryckligen säger det 
under intervjun låter eleverna arbeta på olika sätt och med olika metoder. Det finns dock en 
skillnad mellan hur lärarna låter eleverna möta arbetet på varierade sätt. I vissa klasser gör 
alla elever samma uppgifter men i olika utsträckning och i andra individualiseras hela arbetet.  
På det sätt som lärarna försöker variera undervisningen oavsett individualiseringsgrad 
upplever vi att de försöker se till att eleverna har olika förutsättningar. Detta i enlighet med 
Gardners (2001) åsikter om att människan har olika starka förmågor inom olika sammanhang. 
 
Att elever lär sig av varandra uttrycks av alla lärare utom två. Detta tolkar vi praktiseras hos 
fyra av sex lärare i likhet med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) i och med att 
eleverna får arbeta mycket tillsammans i olika konstellationer och sammanhang. Under vår 
undersökning kan vi se tendenser till att läraren uppmuntrar eleverna till att lära av varandra. I 
fyra av klasserna utgår arbetet till stor del utifrån samarbete och samlärande. De två 
resterande lärarna anser att det är bra om elever hjälper varandra om de kan. Vi uppfattar dock 
under våra observationer och intervjuer att lärarna inte uppmuntrar till detta och istället 
försöker motverka att eleverna pratar med varandra. Dessa lärare har svårt att hinna med alla 
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elever vilket resulterar i att flera elever som inte är påstridiga sitter länge och väntar på 
lärarens hjälp. Detta i likhet med det Colnerud (2007) skriver om möjliga konsekvenser i 
lärarens försök att kontrollera klassrumssituationen. 
 
Vår undersökning visar två olika förhållningssätt bland lärarna. Den ena rollen utgår från 
läraren som modell för eleverna och den andra från läraren som stöd för eleverna. Något som 
även Gardner (1998) menar är två skilda mönster. En av lärarna som vi genom observation 
anser uttrycker sin roll som central för elevernas lärande uttrycker tydligt i intervjun att hon 
anser att eleverna måste lära sig grunder i första hand för att kunna gå vidare och lära sig mer. 
Gardner (1998) menar att sambandet är vanligt förekommande.  
 
De flesta av lärarna i vår undersökning förespråkar arbetssätt som innebär att eleven får skapa 
själva och lära sig utifrån det. Eleverna i de klasser där läraren har en mer stödjande roll, 
upplever vi, var vana vid att det finns fler än ett sätt att närma sig och lösa problem på. Detta 
är något som Gardner (1998) menar ofta är faktorer som samspelar. Kombinerat med ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010) som innebär att eleverna får göra och lära tillsammans 
tror vi att ett både lustfyllt och meningsfullt lärande kan ske. 
 
Lärarna i vår undersökning arbetar på två olika sätt när det kommer till att arbeta med elever 
som behöver hjälp. Fyra stycken cirkulerar i klassrummet och går runt till elever som 
signalerar att de behöver hjälp och två stycken sitter hela tiden på samma plats och eleverna 
kommer till dem. Colnerud (2007) menar att system med handuppräckning kan göra det 
problematiskt för en lärare då turordningen blir svår att hålla. En tanke de två lärarna som 
sitter vid sina katedrar under lektionen har är att de på detta sätt får en överblick över vilka 
som behöver hjälp. Efter vår undersökning anser vi att de lärare som sitter kvar vid sin kateder 
har större möjlighet att strukturera sin fördelning av tid efter elevernas behov. Detta i sin tur 
tror vi med grund i det Colnerud säger om tillit bidrar till en mer lugn och trygg arbetsmiljö. 
 
IUP och praktiken 
Som vårt resultat visar finns det, mellan lärarna, skillnader i hur IUP påverkar det praktiska 
arbetet. Alla är dock överens om att det är individens behov och förutsättningar som avgör 
undervisningens form och innehåll. Lärarna är av inställningen att individualiseringen inte 
innebär svårigheter med planera undervisningen. Detta i motsats till vad Vinterek (2006) 
anser. Med grund i det Vinterek anser om oundvikliga kollisioner av individuella behov tolkar 
vi att lärarna har olika skäl till inställningen. Vissa anser att många elever har liknande behov 
och upplever därför inte svårigheter. Andra arbetar helt genomsyrat av individualisering och 
detta blir därför inte ett problem då arbetssättet är anpassat efter skillnader. 
 
I våra resultat kan vi se att lärarna tillgodoser de olika behov som finns i klassen på olika sätt. 
Skillnaderna ligger mellan att alla arbetar med samma saker men i olika takt till att ingen 
arbetar med exakt samma uppgifter. I likhet med Bergqvists (2007) studie ser vi det som 
motsägelsefullt att behandla gruppen som helhet trots vetskapen om de olika behov som finns 
representerade. I vår undersökning används arbetsscheman i stor utsträckning hos de flesta 
lärarna. Hos en av lärarna har alla elever samma arbetsscheman vilket vi enligt Bergqvists 
(2007) studie anser kan vara bra för de elever som kräver struktur i undervisningen. Övriga 
lärare som använder sig av arbetsscheman låter eleverna arbeta utifrån individuella scheman 
med eget ansvar. Bergqvist (2007) menar att eleven genom egen planering tränar upp 
förmågan att se sin egen utveckling och påverkan på skolgången. Vi tror därför, med grund i 
det Bergqvist menar att det ultimata torde vara en kombination där fasta ramar blandas med 
eget ansvar.  
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Alla lärare i studien anser att elever på något sätt kan lära sig av varandra, men utifrån 
observationer och intervjuer tolkar vi att endast fyra av sex lärare utformar undervisningen 
efter detta. Det första som skiljer sig åt är möbleringen som vi anser hos de fyra lärarna 
främjar grupparbete men inte hos resterande. Under observationen kan vi även konstatera att 
de lärare som har en möblering där eleverna inte sitter i grupp även tystar elever som pratar 
med varandra. Vi får därmed en uppfattning att dessa lärare har svarat som de tror att de borde 
svara, men av någon anledning inte utformar undervisningen efter det. Granström (2007) tar 
upp lärarens kompetens om grupprocesser och arbetssätt som avgörande för vilka möjligheter 
eleverna ges i arbetet. Med detta som grund frågar vi oss om de lärare som begränsar 
samarbetet trots att de anser att elever lär sig av varandra gör detta för att de saknar djupare 
kunskaper om olika arbetssätt?  
 
Alla lärare menar sig utgå från elevernas IUP när de planerar undervisningen och att det är 
genom undervisningen som målen skall nås. Det är endast två lärare i undersökningen som 
har avsatt enkom lektionstid för direkt arbete med målen i IUP. Individualisering förekommer 
hos alla lärare men i olika form. Vi har genom materialinsamling och analys kommit fram till 
att det inte går att se några samband mellan dokument och lärarens arbete i de flesta fall. I 
intervjuerna går att tyda en koppling mellan vad elevernas IUP grundas på och hur läraren 
planerar undervisningen.  Därmed bildas ett samband mellan elevernas IUP och det praktiska 
arbetet utöver det som skriftligt formuleras i dokumenten.  

6.3 Relevans för läraryrket 

Individuella utvecklingsplaner är obligatoriska och borde påverka varje lärares arbete för att 
alla elever skall nå de nationella målen. Genom våra litteraturstudier har vi trots noggrann 
eftersökning inte funnit så mycket material som berör hur IUP påverkar undervisningen och 
hur läraren planerar arbetet. Vi finner att det till stor del fokuseras på hur dokumentet 
upprättas och inte hur praktiken påverkas. Med detta som bakgrund tror vi att studien kan vara 
användbar då den öppnar upp vidare frågor om ämnet och ger en inblick i på vilka sätt det går 
att arbeta med IUP som verktyg.   

6.4 Fortsatt forskning 

Efter att vi genomfört vår undersökning anser vi att det skulle vara intressant att studera hur 
elever uppfattar arbetet med IUP och hur det påverkar deras vardag. Lärarna i studien menar 
att det är elevens mål i IUP som avgör hur arbetet läggs upp, på vilket sätt är detta synligt för 
eleven? I vår undersökning framkommer att individualisering av arbetsinnehåll och metoder 
används. Även detta skulle vara intressant att se ur elevens perspektiv. IUP skall vara ett 
verktyg för elevens utveckling mot nationella mål. Vad finns det för åsikter kring hur detta 
uppfylls? Hur arbetet med elevers IUP är upplagt skiljer sig mellan både lärare och skolor, på 
vilket sätt frirummet påverkar detta och vilka skillnaderna är skulle vara av intresse att veta 
mer om.  
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Bilaga 1 
Grunder för dokumentanalys 
 
Utifrån våra litteraturstudier och Skolverkets (2008) allmänna råd har vi formulerat, för vår 
studie, relevanta bedömningsgrunder. 
När vi analyserat de individuella utvecklingsplanerna har vi tittat på följande kriterier: 
 

 Det finns en utarbetad grundmall 
 Alla tre delar finns representerade (skriftliga omdömen, framåtsyftande del, 

överenskommelser) 
 Det finns en tydlig koppling till de nationella målen i varje ämne 
 Omdömen gäller kunskaps- och social utveckling inte eleven som person 
 Ansvarsfördelningen är tydligt formulerad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2   
Observationsmall 
 
Under våra observationer använder vi oss av en observationsmall för att fokusera på samma 
saker hos alla lärare. Punkterna som följer är vad vi under observationerna kommer att 
studera. 

 
 Gemensam inledning på dagen 
 Gemensam genomgång av ämne 
 Arbetsinnehåll 
 Grupparbete 
 Lärarens placering 
 Läraren ger individuella förklaringar 
 Eleverna hjälper varandra  
 Möblering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bilaga 3 

Teman för intervju 
Förarbete 
Skolans arbete för att ta fram IUP 
 Hur länge 

Kompetensutveckling 
Gemensamma regler/mall/matriser 

Stöd i arbetet/upprättandet av IUP 
 
Grunder för elevens IUP, Lpo94 
Lokal pedagogisk planering 
 
Upprättande 
Varför IUP, för vem 
Arbetet med skriftliga omdömen 

Dokumentation 
Riktlinjer- mot målen 
Vad baseras de på 
Vilka ämnen ges de i 

Mål och insatser  
Samband mellan omdömen och insatser 
Vad avgör vilka mål som skrivs ner 
Hur många mål 
Vem ska göra vad 

Elevens delaktighet 
Planering 
Bedömning 
Utvecklingssamtal  
IUP 

Elevens medvetenhet om IUP och mål  
Upprättande  
Vardag 

 
Genomförande 
Hur påverkar iup ditt arbete praktiskt 
Hur används iup i vardagen 
Hur belyses alla elevers individuella mål i undervisningen 
IUP i det praktiska arbetet 

Fördelar 
Nackdelar 

Arbetssätt i klassrummet  
Individ 
Grupp 

Metoder för att främja lärande 
Syn på lärande 

 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 
Komplement till intervjuer 
För att få en tydligare bild av lärarens arbete har vi utifrån våra observationer kompletterat 
våra ursprungsfrågor inför intervjun med vardera lärare. Samtliga frågor finns inte 
utskrivna i resultatet. I det sammanställda resultatet finns dock åsikter som dessa frågor 
bidragit till att få fram. 
 
Lärare A 
Vad finns det för tankar bakom arbetsschemat? 
Gör alla elever samma uppgifter? 
Vad finns det för tankar bakom elevernas placering? 
Vad är det som avgör veckans mål? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 
 
Lärare B 
Hur ser du på din möjlighet till att fördela din tid och tillgodose alla elevers behov? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 
I matte har alla elever samma bok, hur tillgodoses allas individuella behov? 
 
Lärare C 
Hur fungerar bokstavsarbetet utifrån de individuella behoven? 
Vad är tanken bakom arbetsschemat? 
Gör alla elever samma uppgifter? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 
 
Lärare D 
Vad är anledningen till att eleverna har olika matteböcker? 
Vad är tanken bakom arbetsschemat? 
Har alla elever samma uppgifter? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 
 
Lärare E 
Vad är tanken bakom att eleverna arbetar med olika läromedel? 
Vad är tanken bakom arbetsschemat? 
Under lektionerna var ni flera vuxna samtidigt, hur fungerar det? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 
 
Lärare F 
Vad är tanken bakom att arbeta åldersblandat? 
Hur fungerar arbetet med elevernas egna texter? 
Hur ser du på att elever hjälper varandra? 
Hur ser du på din roll och uppgift under lektionerna? 

 


