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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om lärarna anser att de individuella 
utvecklingsplanerna, IUP, hjälper eleverna att nå målen i läroplanen och kursplanerna. Vi 
inriktade oss på lärare som arbetar i skolans tidigare år, det vill säga skolår 1 – 6. Den metod 
som vi använde oss av vid undersökningen var enkäter. Undersökningspersonerna var 30 
yrkesverksamma pedagoger i skolans tidigare år. Resultatet av vår undersökning visade att de 
lärare som anser att IUP hjälper eleverna att nå målen i läroplanen och kursplanerna är de 
lärare som lägger ner mycket tid på arbetet med denna. De är aktiva vid framställningen av 
formuläret och planerar sin undervisning så att eleverna får arbeta med att nå målen i sin IUP. 
I vår bakgrund visar vi på att IUP ska användas som ett verktyg i det dagliga arbetet för att nå 
målen i läroplanen och kursplanerna. Vårt undersökningsresultat visade att detta inte riktigt 
fungerar som det är tänkt.  
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1. Inledning  
I skolan ska alla elevers utveckling och lärande ske utifrån elevens tidigare erfarenhet och 
kunskaper. I en mål och resultatstyrd skola har det visat sig svårt för alla elever att få den 
möjligheten. Därför beslutade regeringen i mars 2005 att från 1 januari 2006 ska alla elever i 
grundskolan ha en individuell utvecklingsplan, (IUP)1.  
 

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt 
som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla 
överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet 
bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 
kursplanerna. (SFS 2005:179, sid. 1)  

 
IUP:n ska användas som ett verktyg för att eleverna ska nå målen i läroplanen och 
kursplanerna. Den ska finnas som ett underlag för att eleverna ska bli medvetna om sin egen 
utveckling. Målen i läroplanen och kursplanerna ska formuleras om så att de är lätta för 
eleverna att förstå. Under våra VFU2-perioder har vi på olika skolor sett hur olika IUP arbetas 
fram, används och uppdateras av lärare och elever. Detta gjorde oss intresserade av att ta reda 
på om lärarna anser att IUP leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

                                                 
1 I fortsättningen kommer vi att använda oss av förkortningen IUP 
2 Verksamhetsförlagd utbildning 
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2. Bakgrund  
I vår studie är regeringens beslut att införa IUP i skolorna central. Vi kommer därför att följa 
hur IUP växt fram, från det att behovet av ett verktyg för måluppfyllelse uppdagades, till dess 
att beslutet togs om att alla elever i grundskolan ska ha en IUP. När behovet kom fram gjorde 
Utbildningsdepartementet (2001) en undersökning i de skolor som redan använde sig av IUP. 
Denna undersökning fick så goda resultat att Myndigheten för skolutveckling (2004) ansåg att 
IUP borde vara obligatoriskt i skolan. Detta beslut skrevs in i grundskoleförordningen (2005) 
den 31 mars 2005 och trädde i kraft 1 januari 2006.  
 
Vi inleder med att gå igenom vilka teorier om kunskap och lärande som vi anser skolans 
läroplan och kursplaner grundar sig på. Vi belyser Piaget och Vygotskij som två förebilder till 
dessa. Vi kommer att tolka deras teorier om barns utveckling och lärande genom att visa på 
likheter och skillnader (Vygotskij, 1934, Wood, 1999, Säljö, 2000). Vi har undersökt vilken 
kunskapssyn som fanns tidigare i skolan och vilken kunskapssyn som finns i skolan idag 
(1985:1100, SOU 1992:94). Vi har även tagit upp vad som står i styrdokumenten (Lpo 943, 
SFS 2005:179).  
 
I dagsläget har det bara gått lite mer än ett år sedan regeringens beslut om att alla elever ska 
ha en IUP, trädde i kraft. Därför råder det brist på relevant forskning i ämnet. Vi har tagit del 
av en avhandlig som Elfström gav ut 2005. Vidare kommer vi att behandla följande 
författares artiklar, som berör det område som vi avser studera; Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2003, Vallberg Roth & Månsson 2006, Wretman, 2006, Moreau & Wretman 2006.  
 
 

2.1 Pedagogiska teorier om kunskap och lärande. 

2.1.1 Barnets utveckling enligt Piaget och Vygotskij 
Enligt Säljö (2000) ansåg både Piaget och Vygotskij att barnet ska vara aktivt i 
inlärningssituationerna. Genom att utforska, observera och pröva sig fram utvecklar barnet sin 
förståelse för omvärlden. Piaget ansåg, enligt Säljö att varje barn har ett förutbestämt 
utvecklingsmål där omvärlden inte påverkar barnets utveckling. Det finns en medfödd och 
given förutsättning för hur mycket barnet kan komma att utvecklas. Det är enligt Piaget 
viktigt att låta barnet utvecklas till det stadium där det är fullt utvecklad.  När detta stadium är 
uppfyllt är den enda förändringen som kan ske en försämring. Enligt Säljö ansåg Vygotskij, 
tvärtemot Piaget, att utvecklingen är ständigt pågående och inte har någon ändpunkt. 
Vygotskij menar att i alla situationer lär sig människan nya saker. Människan skapar hela 
tiden redskap för att lösa problem, intellektuella och fysiska. 
 
 
Till en början är barnet, enligt Piaget (Säljö, 2000), beroende av vad de ser och hör – det 
konkreta. Wood (1999) menar att barnet, enligt Piaget, definierar föremål i omvärlden genom 
de handlingar som barnet tidigare utfört med föremålet. Genom de erfarenheter barnet får i 
utforskningen, lär det sig se mönster och förutsäga vad som kommer att hända. Handlingen är 
tankens grund. Enligt Säljö (2000), menade Piaget att alla människor i sin utveckling strävar 

                                                 
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
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mot samma mål - det abstrakta tänkandet. Detta innebär att kunna ha logiska tankegångar och 
göra antaganden. Piaget (Säljö) ser utvecklingen som en process som till största delen 
kommer inifrån barnet. Kunskap skapas av individen när de själva upptäcker hur världen 
fungerar. Säljö menade att till skillnad från Piaget ansåg Vygotskij att barnet utvecklas inom 
ramen för samspel med andra människor. Barnen lär sig uppfatta och agera på det sätt som 
uppskattas och uppmuntras av omgivningen. Det är i olika former av kommunikation med 
omvärlden som kunskap skapas. Omvärldens traditioner och barnets uppväxtmiljö har en stor 
påverkan på barnets utveckling. 
 

2.1.2 De vuxnas roll i barnets utveckling enligt Piaget och Vygotskij 
Wood (1999) tolkade Piagets syn på de vuxnas roll som att de ska skapa förutsättningar för att 
barnet ska kunna utvecklas men ska därefter inte ingripa. Han ansåg att vuxnas försök att lära 
barnen någonting de inte är mogna för är dömt att misslyckas om barnet inte nått den mentala 
mognadsnivån som krävs för uppgiften. Barnet kan lära sig ord och procedurer men får ingen 
förståelse för uppgiften. Han menade att det finns risk för att barnen blir frustrerade. Wood 
tolkade Piaget och Vygotskij som att de har skilda uppfattningar om de vuxnas roll i 
utvecklingen. Å ena sidan menar Piaget att den vuxne ska förhålla sig passiv, å andra sidan 
menade Vygotskij att den vuxne ska vara aktiv. Människans intellekt har en grundläggande 
egenskap att kunna lära sig genom undervisning. När den vuxne hjälper barnet att göra 
erfarenheter främjas utvecklandet av kunskaper och förmågor. Vygotskij (Säljö 2000) menade 
att de vuxna hjälper barnet att förstå hur världen fungerar. Barnet lär sig uppträda på det sätt 
som omvärlden tillåter. Dessa samspelsregler lär sig barnen ofta genom att de vuxna leker 
med barnen. 
 

2.1.3 Tänkandet och språket enligt Piaget och Vygotskij 
Säljö (2000) menade att Piaget ansåg att tänkandet utvecklas oberoende av språket. Den 
ursprungliga formen av tänkande är medfött hos barnet. Språket utvecklas vid två års ålder 
och är ett medel att ta till sig information från omvärlden. Till en början pratar barnet stora 
stycken för sig själv. Vilket senare utvecklas till att kommunicera med omvärlden. Detta sätt 
att prata för sig, själv försvinner, enligt Woods (1999) när barnet pratar med andra människor, 
framförallt barn, och tänkandet blir socialt. Det realistiska tänkandet, ansåg Piaget (Vygotskij, 
1934), är en produkt som växer fram i den sociala miljön som barnet befinner sig i. Piaget och 
Vygotskij var överens om att det finns en skillnad mellan barns och vuxnas sätt att tänka, 
även om de inte var överens om vilken skillnaden är. Woods (1999) ansåg att Piaget inte var 
intresserad av vad de vuxna kunde göra som barnen inte kan, utan vad de kunde göra och vad 
de faktiskt gjorde. Vygotskij menade att grunden och syftet till barns sätt att prata är att ingå i 
ett socialt samspel och kunna prata med andra människor. Vygotskij (1934) menade att det 
egocentriska talet är en övergång mellan yttre och inre tal. Enligt Woods (1999) ansåg 
Vygotskij detta som två skilda funktioner i språket. Till en början fyller det en kommunikativ 
funktion som senare övergår till att vara ett redskap för barnen att lära sig, tänka och förstå. 
Tvärt emot Piaget (Säljö, 2000) menade Vygotskij att språket utvecklar tänkandet. Att lära sig 
ett språk är att tänka inom den ram för den kultur man lever i. Språket är en länk mellan 
barnet och omgivningen. Att göra erfarenheter som förbättrar synen på omvärlden utvecklar 
intellektet. 
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2.1.4 Adaption, assimilation och ackommodation 
Människan har sammansatta delar av kunskap som förvärvas i aktiv handling, som Piaget 
(Säljö, 2000) kallar scheman. Organisationen av dessa scheman styrs av de erfarenheter som 
människan har, i och med detta påverkar även barnets ålder organisationen. Människans 
intellekt är en anpassning till omgivningen, som gör att vi kan uppfatta, förstå och handla på 
lämpligt sätt. Denna anpassning kallar Piaget adaption. Anpassningen styrs av två samtidigt 
verkande processer. Den ena kallar han assimilation. Denna process är verksam när barnet 
förstår och tolkar sin omgivning enligt sina befintliga tankemönster och får bekräftelse på sina 
antaganden. Den andra är när barnet gör en grundläggande förändring i sitt befintliga 
tankemönster, de gamla inte räcker till, för att ta till sig den nya kunskapen eller upplevelsen. 
Denna process kalla Piaget för ackommodation. 
 

2.1.5 Proximala utvecklingszonen 
Människan befinner sig i ständig utveckling och förändring. Enligt Vygotskij (Säljö, 2000) är 
det logiska, när man inte klarar av att lösa en uppgift själv, att fråga någon som kan om hjälp. 
Vygotskij kallar området mellan vad en individ kan själv och vad individen kan med ledning 
av andra, för den proximala utvecklingszonen. Inom denna zon är barnet mottagligt för stöd 
och instruktioner av den, inom området, kunnige personen. Det stöd som kommer utifrån 
behöver inte nödvändigtvis vara från en person, utan kan lika gärna vara skriftlig information. 
Det som är intressant, enligt Vygotskij, är potentialen i barnets förståelse och agerande, inte 
enbart kompetensen som barnet uppvisar. Genom att förse barnet med aktiviteter och 
upplevelser kan utvecklingen drivas åt ett visst håll. Vägen till att klara intellektuella och 
fysiska redskap är en process med nedanstående fyra faser:  
 

a) I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet oss dess funktion i en speciell 
praktik. 

b) Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 
kompetent person. 

c) Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen hand. 
Man kan också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara mer 
indirekt.  

d) Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när och 
hur det ska användas. (Säljö, 2000 s. 124) 

 
 
Enligt Woods (1999), menar Vygotskij att den vuxne kan skapa förutsättningar för barnen så 
att de uppfattar regelbundenheter och får struktur på sina erfarenheter. När barnet själv ska 
lösa uppgiften som ligger utanför sin proximala utvecklingszon kan barnet lätt bli osäkert och 
tappa fokus. Den vuxne istället ger instruktioner till hur problemet ska lösas genom att 
påminna barnet om tidigare erfarenheter som är relevanta för uppgiften, kan barnet se hur 
problemet ska lösas. Genom att använda sig av den proximala utvecklingszonen bryts 
komplexa uppgifter ner till lätthanterliga problem. 
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2.1.6 Samband mellan pedagogiska teorier och IUP 
IUP utgår från var eleven befinner sig i förhållande till läroplanen och kursplanernas mål. 
Detta gör att IUP underlättar för läraren då denne ska individanpassa undervisningen utifrån 
eleven. De tidigare erfarenheterna som eleven har används som grund för att utveckla nya 
erfarenheter. Därför finner vi likheter med Piagets ackommodation. 
 
Vi finner stora likheter med Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen och IUP. 
Arbetet med IUP beskriver vilka insatser skolan ska göra för eleven och vilka insatser som 
eleven och föräldrarna ska göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. De mål som finns 
i läroplanen och kursplanerna bryts ner och blir vid utformningen av elevens IUP de mål som 
eleven, med lärarens och föräldrarnas hjälp kan nå. Eftersom det är tänkt att elevens IUP ska 
följa eleven genom hela skolgången, kan de nya lärarna se vad eleven kan och vart eleven är 
på väg. Detta gör att den nya läraren kan ta hjälp av elevens tidigare erfarenheter för att lösa 
nya uppgifter. 
 

2.1.7 Barns perspektiv och barnperspektiv 
Vi kommer nedan att sammanfatta en artikel där Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) 
lyfter fram skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Anledningen till detta är 
att vi i vår studie kommer att undersöka lärarnas syn på om IUP bidrar till att eleverna når 
målen i läroplanen och kursplanerna. Därför anser vi att dessa perspektiv bör skiljas åt och 
tydliggöras.  
 
 
För att vi även ska kunna ta del av barnens rättigheter och möjligheter att vara delaktiga 
utifrån barns perspektiv och barnperspektiv, sammanfattar vi en artikel av Pramling 
Samuelsson & Sheridan (2003). I artikeln diskuterar och problematiserar de barns rätt och 
möjlighet till delaktighet dels som ett grundläggande värde och dels som en pedagogisk fråga. 
De har studerat litteratur som rör dessa frågor både globalt och nationellt. De skiljer mellan 
barns delaktighet som värde – etiska ställningstaganden som ger barnen rätt att uttrycka sin 
mening i olika sammanhang – och barns delaktighet som pedagogik - barns sätt att förstå och 
uttrycka sig tas till vara och bildar innehåll i forskning och undervisning. Dessa två är 
ömsesidigt beroende av varandra.  
  
För att vuxna ska kunna inta ett barnperspektiv krävs att de både iakttar och lyssnar på barnen 
när de befinner sig i sin vardagliga miljö (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). De vuxna 
ska sedan försöka tolka barnen utifrån en gedigen kunskap om lärande och en god kännedom 
om den speciella gruppen, dess erfarenheter och förutsättningar. Detta perspektiv innebär att 
de vuxna studerar hur barnen påverkas av de politiska beslut som fattats som rör barnen. Att 
en vuxen intar barns perspektiv innebär att barnen bidrar med information. Detta perspektiv 
krävs för att barn ska få ett verkligt inflytande, delaktighet, respekt och kan påverka sin 
situation. Barnens delaktighet och information tas på allvar.  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) lyfter Barnkonventionens fastslagande av barns 
rättigheter att bli respekterade. Denna rättighet innebär att barnen har rätt att föra fram sin 
åsikt och vara delaktig i sitt eget lärande. Barnkonventionen är ett globalt dokument som 
nästan alla länder, inklusive Sverige, skrivit under. Barns delaktighet och inflytande betonas, 
enligt Pramling Samuelsson & Sheridan tydligt i dagens läroplan. 
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Det framgår att barnen ska vara delaktiga i sitt eget kunskapsskapade. Barnens delaktighet är 
tydligt framskriven både som värde och pedagogik och har aldrig har betonats så tydligt i 
tidigare läroplaner. Författarna till artikeln lyfter fram att detta beror på att de vuxnas syn på 
barn förändrats genom tiderna.  Till en början fokuserade läroplanerna på kristendomen och 
matematik. Denna fokus avlöstes sedan av moralutvecklingen hos barnen. Det var den vuxnes 
roll att lotsa barnet mot det moraliskt goda och att sätta gränser. I denna läroplan kunde barns 
delaktighet börja anas.  
 
Intelligensforskningen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003) införde begreppet mental 
ålder, det vill säga det som är normalt för en viss ålder. Detta avspeglades i läroplanerna, som 
hade sin utgångspunkt i det vetenskapliga, könsneutrala och universella barn. Denna nya 
vetenskapliga kunskap om barns naturliga utveckling innebar att barnet blev mer jämlik med 
läraren. Genom detta ökade barnens inflytande och delaktighet. Idag är barns delaktighet en 
laglig rättighet, men inte alltid självklar. Detta beror, enligt Pramling Samuelsson & Sheridan, 
på att det dagliga arbetet i skolan styrs till stor del av läroplanen och regler. Läraren klarar 
inte av att leva upp till läroplanens krav på ämneskunskaper och samtidigt möta de enskilda 
barnens upplevelser, erfarenheter och önskemål. Det uppstår ett dilemma mellan pedagogiken 
och ämnet. Författarna lyfter fram att skolan gynnar ämnet istället för pedagogiken, trots att 
lärande och meningsskapande förutsätter delaktighet och intresse.  
 
Att kunna utveckla ett förhållningssätt där barn har inflytande och delaktighet är inte helt 
enkelt. Denna svårighet har varit föremål för ett flertal studier. Pramling Samuelsson & 
Sheridan (2003) återger resultaten av ett fåtal av dessa studier. En av studierna, som gjordes 
av Horelli (1999), kom fram till att denna svårighet är den stora skillnaden mellan politiska 
beslut och barns idéer. English (1998) gjorde en annan studie, där resultatet visar på att 
barnen vill att uppgifterna ska handla om saker som de känner till för att de ska tycka att 
uppgifterna är intressanta och spännande. Denna studie kom även fram till att barnen väldigt 
gärna vill lösa uppgifter utan papper och penna och gärna vara utomhus. Den avlutande 
studien som författarna lyfter gjordes av Tomas och O´Kanes (1999), visar på att även om 
antalet ökat de senaste åren är det är ganska få barn som är delaktiga i beslut som rör sina 
egna liv. 
 
 

2.2 Kunskapssynen i skolan 
 
I skollagen (1985) står det att det ska ske en allsidig utveckling i elevernas intellektuella, 
praktiska, fysiska och konstnärliga kunskapsinlärning. Tanken med arbetet kring begreppen 
kunskap och lärande är att visa vad skolan ska förmedla samt hur läroplan och kursplanerna 
ska se ut. För att höja kvalitén i skolan gjordes en utredning på uppdrag av regeringen, ”Skola 
för bildning” (1992). Utifrån Lgr 804 arbetade utredningen fram en fördjupad kunskapssyn. 
Den innebar en varierad undervisning och att eleverna ska utgå från sina erfarenheter för att 
fördjupa och utöka sina kunskaper. Denna utredning är det underlag som ledde fram till en ny 
läroplan, Lpo 94.  

                                                 
4 Läroplan för grundskolan 1980 
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I läroplansutredningen (1992) belyses aktuell forskning om olika perspektiv kring kunskap 
och lärande. I Lpo 94 anger staten de mål och riktlinjer som kommunerna och skolorna ska 
arbeta mot. Det är viktigt i en mål- och resultatstyrd skola att läroplanen och kursplanen 
tydligt visar på vad kunskap och lärande är. För att kunna tolka mål och riktlinjer måste de 
som arbetar i skolan föra en aktiv diskussion vad kunskap är. Enligt utredningen har 
begreppet kunskap tre perspektiv: 
 

• Det konstruktiva perspektivet - gör världen begriplig genom att växelvis arbeta med 
att: lära sig vad man vill lära sig, det man redan kan och att lösa problem som uppstår. 

• Det kontextuella perspektivet – att kunskapen blir begriplig i rätt sammanhang. 
• Det funktionella perspektivet – att kunskapen fungerar som redskap. 

 
Enligt läroplansutredningen (1992) är kunskap något som ska förstås men även ett sätt att 
förstå saker på. Den kan användas till att lösa både praktiska och teoretiska problem. 
Kunskapsformer och vad som är kunskap förändras hela tiden. Det som är kunskap idag 
kanske inte är det i framtiden. Kunskapsbegreppet blir vidare och kraven på kunskap i skolan 
blir hårdare. Eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle krävs det att skolan ger eleverna den 
kunskap som krävs. ”Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika 
ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som intellektuella verktyg i andra 
sammanhang”. (SOU 1992:94, sid. 63)”  
 
För att undvika en ensidig betoning vad kunskap är, vidgas kunskapsbegreppet i Skola för 
bildning (1992). En åtskillnad görs mellan kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa fyra samspelar och är varandras förutsättningar. Gustavsson (2002) 
definierar dessa fyra kunskapsbegrep: 
 

• Faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan 
ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 
uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska föras och kan genomföra det. 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension en 

kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i 
bedömningar. (Gustavsson, 2002 s. 23) 

 
Läroplansutredningen (1992) betonar att det är skolans uppgift att ge eleverna de kunskaper 
som de inte kan få på annat sätt. Skolans verksamhet ska bilda en helhet för eleverna. 
Kunskaperna ska förmedlas så att eleverna får utveckla, möta och lära känna kunskaper inom 
olika kunskapsområden. När eleverna börjar skolan är det viktigt att utveckla deras 
självkänsla. Eleverna ska bli tagna på allvar och få arbeta i en trygg miljö. Undervisningen 
ska bygga på deras tidigare erfarenheter och ge dem de verktyg och kunskaper, som de 
behöver för kommunikation och problemlösning. 
 
Arbetet med IUP ska underlätta för lärarna att anpassa undervisningen utifrån den enskilde 
elevens behov tillsammans med eleven (Utbildningsdepartementet, 2005), det går i linje med 
vad som redan står i Lpo 94. Vidare står det i Lpo 94 att undervisningen ska grundas i elevens 
bakgrund och tidigare erfarenheter. Ett bra samarbete mellan elev, förälder och lärare ger 
mycket i elevens strävan mot att nå målen i läroplanen och kursplanerna. I Lpo 94 står det 
även att eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Läraren ska stärka elevens 
självbild. 
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Med en IUP, (Utbildningsdepartementet, 2005) blir elevens arbete tydligare för elev och 
lärare. Eftersom det finns olika sätt att nå målen, kan inte undervisningen planeras lika för 
alla. För de elever som har svårigheter att nå målen i utbildningen har skolan ett särskilt 
ansvar. I skolan ska eleven få utvecklas och känna att han/hon gör framsteg och övervinner 
svårigheter. IUP:n synliggör de framsteg som görs och att eleven når målen läroplanen och 
kursplanerna. 
 
 

2.3 Individuell utvecklingsplan 
 
De tidigare läroplanerna har, enligt Wretman (2006), grundats på empirismen och 
positivismens kunskapssyn. Denna syn innebar att kunskap återspeglar verkligheten. Fakta 
och begrepp vävs samman med tolkning och förståelse och bildar kunskaper. Elevernas 
kunskaper är mätbara med prov och tester. Enligt Wretman grundar sig Lpo 94 på den 
konstruktivistiska kunskapssynen. Här handlar kunskap om ett innehåll – att veta och känna 
till – och olika typer av förmågor. Eleven ska utveckla en förmåga att tolka informationen och 
förhålla sig till den. Regeringen visade (Wretman) ett större missnöje med att skolorna 
strävade allt för lite mot målen i läroplanen och kursplanen i sitt arbete. I ett försök från 
Regeringens sida att komma åt detta problem, beslutades att från och med 1 januari 2006 
skulle alla elever i grundskolan ha en IUP. 
 
 

2.3.1 Varför individuella utvecklingsplaner? 
I syfte att stödja en ökad måluppfyllelse i skolan tillsatte regeringen en expertgrupp som 
skulle analysera behovet av insatser. Resultaten redovisades i skrivelsen, ”Elevens framgång - 
skolans ansvar” (2001). De fokuserade på tre områden varav ett av dem var individuell 
planering. Under år 2000 besökte expertgruppen tolv kommuner för att göra undersökningar 
till rapporten. De tog del av den dokumentation som fanns i de skolor som använde sig av IUP 
eller liknande. De slutsatser som expertgruppen kom fram till var att alla elever bör ha rätt till 
en IUP, för att alla elevers utbildnings ska planeras bra och ge en god måluppfyllelse.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2004) förordar att IUP bör införas. Vidare anser de att 
IUP:ns syfte, som är utgångspunkten, måste göras tydligare. Detta eftersom syftet är vikigt i 
IUP:ns utformning, innehåll och användning. IUP ska vara ett redskap för elevens lärande och 
utveckling och den ska användas till att kunna förbättra tillämpningen av det mål- och 
resultatstyrda systemet. IUP ska finnas med i det dagliga arbetet så att elevens 
utvecklingsprocess blir synlig och kan stödjas. 
 

2.3.2 Forskning om individuella utvecklingsplaner 
Eftersom beslutet om att alla elever ska ha en IUP trädde i kraft 1 januari 2006 har det i 
dagsläget bara funnits drygt ett år. När vi har sökt forskning som gjorts om IUP har det varit 
svårt att finna någon.  
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Vi har tagit del av den avhandling som Elfström (2005) gjort. Hon kommer i sin forskning 
fram till att det finns fyra syften med IUP. Alla elever ska gå ut åk 9 med godkända betyg, 
underlätta övergångarna mellan skolformerna, upptäcka elever med särskilda behov tidigare 
och beskriva elevernas positiva utveckling för att hjälpa dem vidare. Innan 
utvecklingssamtalen förbereder sig pedagogerna genom att göra iakttagelser av eleverna. 
Detta använder de som ett samtalsunderlag som beskriver nuläget. Det är utifrån denna 
nulägesbeskrivning som IUP:n utformas. En av riskerna som pedagogerna i Elfströms 
undersökning lyfter fram gällande IUP är fokuseringen på det negativa. Pedagogerna försöker 
balansera detta både i samtalen och i IUP:ns utformning, men de menar att det finns en 
inbyggd konflikt. Å ena sidan poängteras starkt att bristerna inte ska betonas, å andra sidan 
ska det svaga stärkas. Pedagogerna ska vara uppmärksamma om inte utvecklingen går framåt. 
En annan risk med IUP är att den sänder dubbla budskap då skolans uppdrag är att se till 
individerna och dess olikheter, men målet är att individen ska anpassas till att klara alla mål.  
 
Resultaten i Elfströms (2005) undersökning visar på delade meningar gällande om elever ska 
ha en IUP eller inte. Alla pedagoger är överens om att det positiva ska stärkas men menar att 
det finns olika sätt att göra detta på. Vissa menar att de barn som har en normal utveckling, 
klarar sig och behöver ingen IUP. De följer den vanliga verksamheten, trivs och har roligt 
precis som det står i Lpo 94. Det är för dem som behöver något extra som det är viktigt att 
uppmärksamma i en IUP. Många av pedagogerna i Elfströms undersökning menar att deras 
arbete blivit tydligare. Det blir mer konkret för dem vad just det här barnet behöver. Det råder 
delade meningar om skillnaden som blivit mot hur det var före IUP. Vissa menar att 
skrivandet av IUP är en utveckling av utvecklingssamtalet, det som tidigare pratats om skrivs 
nu ner. Lärarna, eleverna och föräldrarna formulerar sig tillsammans och texten står kvar. De 
kan gå tillbaka och se vad de skrev förra gången. Andra menar att det finns en förskjutning i 
vad man talar om. Tidigare såg pedagogerna hur barnet fungerade i olika situationer. Sedan 
IUP infördes har det blivit utvecklingssamtalen och utvecklingsplanerna som formar eleverna.  
 
 

2.3.3 Att arbeta med individuella utvecklingsplaner 
För att underlätta arbetet med IUP i skolan sammanställde Skolverket (2005) Allmänna råd 
och kommentarer. I dessa skriver de att det är skolans uppgift att skapa förutsättningar så att 
alla elever, utifrån sin egen förutsättning, utvecklas i riktning mot de nationella målen. 
Lärande sker i samspel och kommunikation med andra och de betonar att individualisering 
inte är liktydigt med enskilt arbete. 
 
För att kunna bedöma de insatser som gjorts och eventuellt förändra dem eller sätta in nya, 
ska elevernas lärande dokumenteras skriftligt (Skolverket 2005). Lärarna ansvarar för att 
eleverna får träna sig i att se sitt eget lärande i det dagliga arbetet. Eleverna ska kunna 
beskriva sitt lärande och sina kunskaper. De individuella utvecklingsplanerna får inte 
innehålla värderingar av elevernas personliga egenskaper. Den samlade bedömningen om 
varje elevs utveckling gör en grund för lärarens och arbetslagets planering och ger skolan en 
möjlighet att se över och analysera sin verksamhet. 
 
Skolverket (2005) anser att syftet med IUP är att läraren tillsammans med eleven och 
vårdnadshavaren ska komma överens om mål och insatser. Dessa mål och insatser ska sedan 
hjälpa eleven att utvecklas i riktning mot läroplanen och kursplanernas strävansmål. De ska 
även ligga till grund för lärarens planering och uppföljning av den dagliga undervisningen. 
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Vid utformningen av elevens IUP utgås det ifrån elevens individuella kunskapsnivå det vill 
säga var eleven befinner sig i förhållande till läroplanen och kursplanen. Målen ska vara både 
kort och långsiktiga med riktning mot strävansmålen. Målen i IUP ska vara prioriterade och 
begränsade och det ska i IUP beskrivas hur eleven ska nå dessa mål. IUP följs upp 
kontinuerligt och utvärderas i samband med nästa utvecklingssamtal. 
 
Bergman (Moreau & Wretman, 2006) beskriver Regeringens tanke med IUP. Den är att 
eleverna ska få syn på och få en större förståelse för sitt eget lärande. IUP ska ge eleverna 
ökat inflytande och där igenom ska de ta ett större ansvar för sitt lärande. Därför kan den 
färdiga IUP:n inte sättas undan i en pärm som eleverna inte har tillgång till. Hon lyfter hur 
viktigt det är att eleven och vårdnadshavaren får en kopia av IUP. Den måste vara formulerad 
så att eleven förstår innebörden och hur den ska genomföras i praktiken. Vidare menar 
Bergman att utgångspunkten för IUP ska vara en positiv syn på eleven och att eleven kan 
känna att denne kan påverka sin vardag. Detta för att få en ökad möjlighet för eleven att 
lyckas i sin process. Inför det fortsatta arbetet med IUP menar Bergman att lärarna måste sätta 
sig ner tillsammans och diskutera styrdokumenten, det räcker inte med en uppfattning utan det 
måste vara en ordentlig analys. Skolan måste även se vilka konsekvenser vissa beslut har på 
längre sikt. 
 

2.3.4 Fördelar och nackdelar med individuella utvecklingsplaner 
I den forskning och i de artiklar som behandlar IUP har vi funnit både fördelar och nackdelar 
med IUP. Vi kommer nedan att sammanfatta olika forskares problematisering kring IUP.  
 
I Elfströms (2005) undersökning lyfts två nackdelar fram. En av riskerna är fokuseringen på 
det negativa. Det är viktigt att hitta balans i samtalen och utformningen av IUP:n men det är 
svårt eftersom bristerna inte ska betonas utan det svaga ska stärkas. En annan nackdel med 
IUP är att kunna se varje enskild elev samtidigt som alla elever ska anpassas för att klara 
målen.  
 
I dag får individerna en ofta allt för hög frihet (Vallberg Roth & Månsson 2006). Denna höga 
frihet leder ofta fram till att eleverna blir otrygga. Eleverna lever i en värld som ständigt 
förändras. I förhållande till den höga friheten kan ökad kontroll betraktas som trygghet. Den 
valfrihet eller valtvång som utformningen av IUP innebär gör att eleverna förväntas veta vad 
de behöver lära sig och hur det ska gå till. Däremot kan den tydliga strukturen ge en ökad 
trygghet för vissa elever. IUP kan även fungera belönande när eleven ser sin egen 
måluppfyllelse. Många elever upplever IUP mycket positivt.  
 
Att utforma en IUP (Vallberg Roth & Månsson 2006) handlar till viss del om dokumentation. 
Denna dokumentation gör att alla elever blir sedda, vilket är en fördel men detta leder till 
frågan om makt. Den som betraktar upplevs ofta av den betraktade vara i en maktposition. I 
utformandet av IUP är det eleven som blir betraktad, och kan därför känna sig i underläge.   
Frågan om rätten att avstå från en IUP väcks när dokumentation strider mot vissa religioner 
och etiska övertygelser. Svaret på denna fråga är enkelt. Från och med 1 januari 2006 finns 
det ingen valfrihet angående IUP i grundskolan. 
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En nackdel som kan finnas med individuella utvecklingsplaner är att de ibland bara blir 
dokumentation av eleven. Detta understryker Moreau & Wretman (2006), en individuell 
utvecklingsplan är inte lika med dokumentation. Dokumentationen ligger till grund för 
utvecklingssamtalet och detta samtal leder i sin tur till skapandet av en individuell 
utvecklingsplan. Därför är det viktigt att varje skola arbetar med att utveckla ett gemensamt 
språk för att beskriva elevens kunskapsutveckling och genom detta gemensamma språk som 
alla lärare då har, kan det lättare formuleras en individuell utvecklingsplan. 
 
Efter litteraturanalysen ska vi nedan lyfta fram vårt syfte med vår studie och våra 
frågeställningar. Sedan kommer metod delen som ska visa hur vi gått till väga för att ge svar 
på dessa. 
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3. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om lärarna anser att individuella utvecklingsplaner 
hjälper eleverna att nå målen i läroplanen och kursplanerna. 
 
 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur väl är målen i läroplanen och kursplanerna förankrade hos eleverna? 
• Hur används den individuella utvecklingsplanen? 
• Hur väl anser lärarna att den individuella utvecklingsplanen bidrar till att eleverna når 

målen i läroplanen och kursplanerna? 
 
 

4. Metod 
När litteraturanalysen är avklarad ska insamlingen av material ske. Detta material ska, enligt 
Svenning (2003) efter bearbetning kunna svara på frågeställningen som finns. Antingen 
arbetas andras insamlade material igenom eller så samlar man in materialet själv. I detta 
avsnitt kommer vi att redogöra för metoden. Vi börjar med att skriva om kvalitativa och 
kvantitativa undersökningsmetoder. Vidare kommer vi att ta upp validitet och reliabilitet, 
varför vi valt enkät som metod, utformningen av enkäten, val av undersökningsgrupp, 
genomförande och bortfall. Avslutningsvis kommer vi även att beskriva hur vi gått till väga 
med vår empiriska undersökning. 
 

4.1 Kvalitativa eller kvantitativa undersökningar 
 
De vanligaste inriktningarna inom den pedagogiskforskningen är kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Svenning (2003) menar att kvalitativa och kvantitativa undersökningar är två 
ytterligheter på en skala. På skalan finns en mängd olika mellanting. De båda synsätten ger 
inte motstridiga bilder utan klarlägger olika infallsvinklar. Svenning menar istället att de två 
synsätten kan komplettera varandra. Stukát (2005) utvecklar detta vidare och menar att en 
kvantitativ undersökningsmetod kan användas när ett område är nytt och outforskat eller när 
ett känt område ska belysas ur ett nytt perspektiv. Den kvalitativa undersökningsmetoden 
används sedan till att upptäcka och beskriva vilka utmärkande egenskaper som finns på det 
studerade området. Åsberg (2001) fördjupar sig i frågan kring kvalitativ eller kvantitativ 
forskning. Han menar att diskussionen kring kvalitativ och kvantitativ undersökning är helt 
onödig och tar för stort utrymme i handböcker och vetenskapliga arbeten. I sitt resonemang 
tycker han att begreppen kvalitativ och kvantitativ bör tas bort för att ge plats åt kärnfrågan. 
Åsberg tolkar ordet metod till tillvägagångssätt, hur man har tänkt gå till väga när den 
empiriska undersökningen genomförs. Han menar att alla metoder kan samla in data i både 
kvalitativ och kvantitativ bemärkelse. Det finns ingen metod som uteslutande kan 
åstadkomma data av ett visst slag.  
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Svenning (2003) skiljer mellan hårddata och mjukdata. Han menar att hårddata, som uttrycks 
med siffror utgör grundstommen i kvantitativa undersökningar. Utifrån siffror och tabeller går 
det att läsa ut betydelsefull kunskap. Genom att sammanfatta siffror går det att få en 
överblick. Svenning anser att det i de kvantitativa undersökningarna går att få fram data som 
är mer precisa än vid kvalitativa undersökningar. De kvantitativa undersökningarna med sina 
hårddata ger svar på frågan; hur många? Vid en kvantitativ undersökning (Stukát, 2005) 
samlar forskarna in ett stort antal fakta som analyseras. I materialet letar forskarna mönster för 
att kunna förklara och dra slutsatser. Det resultat som visar sig används till att generalisera 
och därför kunna avse fler än undersökningspersonerna. Kritiker till kvantitativa 
undersökningar menar att dessa är breda och generella men sällan har något djup. 
 
Grundstommen i de kvalitativa undersökningarna är, enligt Svenning (2003), mjukdata. Han 
menar att mjukdata är mer känsliga. De kvalitativa undersökningarna ger ofta omfattande 
kunskap om detaljer, dessa kan förklara och ge svar på frågan; varför? I kvalitativa 
undersökningar (Stukát 2005), läggs tonvikten på att se helheten som mer än summan av 
delarna. Syftet med kvalitativa undersökningar är att tolka och förstå. De omfattande 
upplysningar som kommer fram i kvalitativa undersökningar kan användas för att göra 
jämförelser, se likheter och olikheter. Kritiker till kvalitativa undersökningsmetoder menar att 
resultatet är beroende på vem som gjort tolkningen och att fåtalet medverkande begränsar 
möjligheten att generalisera. 
 
 

4.2 Val av metod 
 
Det är nu det är dags att välja metod. Undersökningens syfte ska avgöra vilken 
datainsamlingsmetod som ska användas i undersökningen. Stukát (2005) varnar för att 
impulsivt välja metod, då det enligt honom är undersökningens syfte som ska styra valet av 
metod. När syftet är klart skapas det instrument som ska användas. Vi sammanfattar de tre 
vanligaste metoderna för insamling av data. Undersökningsformerna behöver enligt Svenning 
(2003) inte utesluta varandra utan kan mycket väl användas för att komplettera varandra. En 
enkät kan till exempel vara en introduktion till en intervju. 

4.2.1 Intervju 
Forskningsintervjuer är enligt Svenning (2003) en vanlig metod inom utbildningsvetenskap. 
Den kan varieras för att få en flexibel och varierad materialinsamling. Vidare, enligt 
Svenning, skiljs intervjuns karaktär genom att frågorna kan vara mer eller mindre 
systematiska. I intervjuer med högre systematisk karaktär följer intervjuaren ett fastställt 
frågeformulär. Vid intervjuer med lägre systematisk karaktär krävs det att intervjuaren har 
god kännedom om området och kan ställa frågorna i den ordningsföljd som känns naturlig. De 
båda intervjumetoderna har sina fördelar och nackdelar. Å ena sidan ger intervjuer med låg 
struktur intressant information å andra sidan är resultaten i en intervju med hög struktur 
enklare att kategorisera och sammanställa. 

4.2.2 Observationer 
Med observationer kan karaktäristiska beteenden urskiljas (Svenning, 2003). En observation 
kan vara observatörsbaserad, det vill säga att den som observerar inte är med i aktiviteten. När 
observatören är deltagande i aktiviteten kallas det deltagarorienterade. Enligt Stukát (2005) är 
observationernas fördel att kunskapen inte är beroende av olika påverkan som mellanledet i 
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intervjuer och enkäter utgör, utan hämtad direkt ur sitt sammanhang. Då resultatet, ofta är 
åskådlig och lätt att läsa av ger det ett pålitligt stöd för tolkning. Observationernas nackdel är 
att det ofta är tidskrävande både i förberedandet och i själva utförandet. En annan nackdel är 
att observationerna ofta studerar ytliga beteenden, då det är svårare att studera individers 
tankar och känslor. 
 

4.2.3 Enkäter 
För att nå en större grupp människor, Ejlertsson (1996), är det bra att använda sig av enkäter i 
sin undersökning. Vid utformningen av en enkät är syftet utgångspunkten. Enligt Svenning 
(2003), säkerställs enkätens validitet när enkäten utformas att frågorna i enkäten ger svar på 
frågeställningarna. Stukát (2005) anser det vara självklart att ställa bakgrundsfrågor i enkäten. 
Detta gör att resultatet kan presenteras genom att två eller flera bakgrundsfaktorer 
kategoriseras för att visa på eventuella samband och skillnader i svaren. I en 
enkätundersökning utsätts respondenten inte för någon verbal påverkan som kan påverka 
svaren. Även Ejlertsson (1996) skriver att en av enkäternas fördelar är att eftersom 
frågeformulären är standardiserade, presenteras frågorna och svarsalternativen lika för alla.  
Vidare skriver Ejlertsson att respondenten kan svara i lugn och ro och kan överväga svaren 
och kontrollera faktauppgifter. Enkätundersökningens vanligaste nackdel är, enligt Stukát 
(2005), att bortfallet ofta blir högre. Det är svårt att motivera en stor ofta anonym grupp. 
Undersökaren kan inte heller kontrollera att respondenten uppfattar frågorna och 
svarsalternativen rätt. För att undvika missuppfattningar är det viktigt att låta några kritiska 
personer granska enkäten innan den skickas ut. 
 

4.2.4 Vår metod 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av enkät som metod. Detta därför att vi vill ta 
del av fler lärares åsikter än vad vi skulle kunna göra med intervjuer. Vi har utgått från 
undersökningens syfte (Svenning, 2003) och försökt säkerställa validiteten genom att på 
förhand se till att vi ställer frågor som besvarar våra frågeställningar. När vi gör vår analys har 
vi tänkt, enligt Trost (2001), göra en sambandsanalys. Vi kommer att göra en tabell där vi 
använder oss av enkätfrågorna som variabler och ser om det finns samband och skillnader i 
våra resultat.  
 
 

4.3 Utformning av enkäter 
 
Enligt Ejlertsson (1996) är det viktigt att motivera respondenterna att svara på enkäten. Därför 
bör det finnas information om vem det är som undersöker och vad som avses undersökas. Det 
ska framgå klart när formuläret ska samlas in och att undersökaren visar tacksamhet. Det ska 
framgå om enkäterna ska behandlas anonymt. Allt detta görs lämpligen i ett missiv. Ejlertsson 
skriver att i detta missiv ska ett vardagligt språkbruk användas, som gör att respondenterna 
lätt kan förstå innehållet. Brevet ska vara kort och ärligt. Trost (2001) rekommenderar att låta 
missivet vara enkätens förstasida. Detta gör att respondenten enkelt kan gå tillbaka och läsa 
undersökningens syfte. Det är även bra att ha telefonnummer till den som gör undersökningen 
och när det går bra att ringa. När missivet är klart bör det läsas igenom det noga och 
kontrollera att det inte förekommer några fel, grammatiska eller fakta. 
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Formuleringen av en enkät ska utgå från undersökningens syfte (Ejlertsson, 1996). Syftet 
bryts ner i beståndsdelar, frågeområden. Beståndsdelarna kan i vissa fall behöva brytas ned 
flera gånger. Detta sätt att bryta ner syftet till frågeområden kallas operationalisering. Därefter 
formuleras frågor som täcker alla delområden. Ejlertsson betonar vikten av att frågorna ska 
ställas så att kvalitén i svaren blir bra för att validiteten och reliabiliteten ska bli så hög som 
möjligt.  
 
När frågorna till enkäten ska formuleras finns det vissa regler. Ejlertsson (1996) menar att den 
oerfarne enkätskrivaren bör hålla sig till vissa huvudregler. Språket ska vara enkelt och 
anpassat efter respondent gruppen. Frågorna och svaren ska vara entydiga och inte lämna 
plats för tolkning. Ett vanligt problem för enkätskrivaren är svårigheten att endast fråga en sak 
per fråga. Trost (2001) menar också att frågorna ska vara korta så att inte respondenten blir 
förvirrad eller inte orkar läsa igenom frågan. När frågorna i enkäten innefattar tids- och 
rumsangivelser (Ejlertsson) är det viktigt att vara tydlig och sätta gränser för när det gäller.  
 
När en enkät är ostrukturerad (Trost, 2001) är svarsalternativen öppna och respondenten 
skriver svaren själv. Trost varnar för öppna frågor då det är tidskrävande att sammanställa 
resultaten. Dålig handstil, långa utförliga svar eller korta stickord är några av de alternativ 
som gör att öppna svarsalternativ är tidskrävande. Ostrukturerade frågor kan även leda till ett 
högre bortfall, vilket är viktigt att undvika. Om svarsalternativen i en enkätundersökning är 
fastställda, Trost (2001), är enkäten strukturerad. En förutsättning för en strukturerad enkät är 
att enkätskrivaren på förhand har en god kunskap om vad den frågar om. Finns det flera 
svarsalternativ blir nyanseringen bättre. De strukturerade svarsalternativen kan ofta behöva 
följdfrågor. Här menar Stukát (2005) att följdfrågorna gärna kan ha öppna svarsalternativ. 
Visserligen ska svarsalternativen vara konsekventa, men om det inte förvirrar kan det finnas 
avvikelser i dessa. Trost (2001) rekommenderar att den enda frågan som bör vara öppen i en 
enkätundersökning är den sista frågan. Där ska respondenten få möjlighet att lämna 
synpunkter.  
 
Trost (2001) menar att det är en smaksak om enkätskrivaren sätter de enkla frågorna först 
eller sist i enkäten. Han betonar att enkäten bör vara motiverade för att respondenten ska svara 
på alla frågor. Enligt honom är det vanligast att respondenten ska svara med ett kryss men 
påpekar att det ibland finns tillfällen då respondenten vill ha möjlighet att kryssa i flera 
svarsalternativ. Frågeformuläret ska vara tilltalande och stilen i formuläret gällande 
språkbruk, stil och numrering konsekvent. De frågor som behandlar samma innehåll bör 
placeras vid varandra. Stukát (2005) skriver att enkätens längd styrs av respondenternas 
motivation. Han menar att det är bättre att enkäten är kort och innehåller viktiga frågor. Är 
enkäten för lång är risken för bortfall högre. 
 
När enkäten är färdig bör den granskas kritiskt. Brister i enkäten kan inte rättas till i efterhand, 
därför bör ta hjälp av så många personer som möjligt till granskningen. Stukát (2005) skriver 
även att det är viktigt att blicka framåt mot bearbetningen av svaren. Undersökaren bör ha en 
klar uppfattning om hur svaren ska bearbetas och råder till att pröva bearbeta data från några 
fiktiva svar. Detta kan leda till att det kommer fram att några av frågorna behöver omarbetas 
eller är onödiga. 
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4.3.1 Utformningen av vår enkät  
I vårt missiv (bilaga 1) informerade vi respondenterna om att vi är två lärarstuderande som 
skriver vårt examensarbete. Vi förklarade vilket syfte vår undersökning har och att vi önskade 
deras hjälp för att kunna besvara detta. Det framgick tydligt i missivet att deras medverkan 
var frivillig och att svaren skulle behandlas anonymt (Ejlertsson 1996). I missivet lämnade vi 
våra telefonnummer och skrev att de vara välkomna att ringa om de hade frågor gällande 
enkäten. Avslutningsvis tackade vi på förhand. Vi lät missivet vara vår enkäts första sida, 
enligt Trost (2001). När vi utarbetat missivet läste vi igenom det noga för att se till att det inte 
fanns några fel. 
 
När vi utformade vår enkät (bilaga 1) utgick vi från undersökningens syfte (Ejlertsson 1996) 
och delade upp det i frågeområden. Vi försökte formulera frågor som täckte alla 
frågeområden. Vi använde oss av Ejlertssons huvudregler, som han rekommenderade. Detta 
innebar att vi använde ett enkelt språk och ställde korta, relevanta frågor. Vi var i 
svarsalternativen väldigt noga med att ange tidsanvisningar, då vi inte ville att respondenterna 
skulle få svårt att tolka. Vi har, enligt Stukát (2005), valt att använda oss av både 
strukturerade och ostrukturerade frågor i vår enkät.  
 
Vi valde att börja vi med enkla och lättbesvarade frågor och sparade de svårare frågorna till 
slutet av enkäten. I vår enkätundersökning ska respondenten svara med ett kryss per fråga på 
alla frågor utom en, där de fick kryssa i flera svarsalternativ om de ansåg att det behövdes. Vi 
försökte göra enkäten tilltalande och använde oss av Ejlertsson (1996) rekommendationer att 
vara konsekvent gällande stilen i språkbruk och numrering i formuläret. De frågor som 
behandlar samma innehåll placerade vi vid varandra. När vi sammanställt den färdiga 
enkäten, granskade vi den kritiskt. Enligt Stukát (2005) är det är bra att ta hjälp av många 
personer till granskningen. Vi tog därför hjälp av vår handledare, våra studiekamrater och ett 
par lärare som vi känner till att granska vår enkät.  
 
 

4.4 Val av undersökningsgrupp 
Undersökningar kan omfatta enheter av personer, kommuner, länder, dokument och så vidare 
(Svenning, 2003). Den särskilda enheten som ska undersökas kallas population. Det ideala i 
en kvantitativ undersökning är att undersöka hela populationen, detta ger ett exakt svar. 
Tyvärr är det allt för tidskrävande och dyrt att undersöka vad varje deltagare i en population 
anser i varje fråga. Istället görs ett urval. I de kvalitativa undersökningarna är det enligt 
Svenning nästan alltid urvalsundersökningar. Detta därför att det tar allt för lång tid att göra 
undersökningarna, analysera och tolka resultaten. Det krävs inte en stor grupp 
undersökningspersoner i de kvantitativa undersökningarna då syftet är att exemplifiera. 
 
För att kunna göra ett urval behövs en lista över den aktuella populationen. Svenning (2003) 
menar att denna lista kan täcka populationen mer eller mindre bra beroende på vad som avses 
undersökas. Stukát (2005) betonar vikten av att känna till hur urvalet gått till för att kunna 
bedöma undersökningens tillförlitlighet, antalet medverkande och eventuellt bortfall som kan 
påverka resultatet. När undersökaren måste träffa respondenten personligen kan det vara svårt 
dra ett stickprov från hela landet. 
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 Svenning (2003) rekommenderar i dessa fall klusterurval. Detta innebär att populationen 
delas in i tydliga enheter. Att göra ett klusterurval innefattar, enligt Ejlertsson (1996), två steg. 
I det första väljs ett antal kluster ut slumpmässigt. I det andra steget väljs respondenter ut 
slumpmässigt. Om antalet deltagande i undersökningen inte är allt för stort kan detta urval ske 
genom lottning, i annat fall görs urvalet enklast med datorns hjälp. Denna urvalsmetod hittar 
vi även hos Trost (2001). Det strategiska urvalet går, enligt Trost (2001), bra att använda när 
syftet med undersökningen att förstå och beskriva enskilda fall samt att hitta mönster. Detta 
innebär att människor som är intressanta för undersökningen väljs ut. Stukát (2005) menar att 
det är svårt att bestämma storleken på urvalsgruppen. Den beror på problemställningens 
formulering, populationen som ska generaliseras och på hur mycket tid som kan avsättas för 
undersökningen och bearbetningen. Trost (2001) tillägger kostnader och precisionsgraden, 
hur exakt behöver undersökningen vara, till föregående. 

4.4.1 Vår undersökningsgrupp 
Vi ville göra vår undersökning i gruppen yrkesverksamma lärare som undervisar i år 3 – 6. 
Därför använde vi oss av Trost (2001) rekommendation och tog människor som är intressanta 
för undersökningen. Detta kallar han strategiskt urval. Att undersöka alla lärare i landet, som 
undervisar i dessa år är inte motiverat av undersökningens syfte.  Därför måste vi göra ett 
urval. Eftersom både Svenning (2003) och Stukát (2005) menar att bortfallet blir mindre 
genom att undersökaren skapar en relation till respondenterna ville vi överlämna enkäterna 
personligen. Därför använde vi oss av urvalsmetoden som Svenning kallar klusterurval.  
 
Den kommun vi skulle göra vår undersökning var redan uppdelad i rektorsområden. Genom 
att titta på kommunens hemsida kunde vi konstatera att i alla dessa rektorsområden finns det 
skolor som undervisar i år 3 – 6. Rektorsområdena blev därför våra kluster. Eftersom det inte 
finns så många skolor i kommunen valde vi enligt Ejlertsson (1996) att lotta fram skolor. Vi 
numrerade skolorna på en lista och sedan satte vi en lapp med motsvarande nummer i en burk. 
Från burken drog vi sedan 6 lappar. Detta blev de skolor vars lärare som undervisar i år 3 – 6, 
som vi kom att lämna ut enkäterna till. 
 
 

4.5 Genomförande 
I början av veckan åkte vi tillsammans ut till de aktuella skolorna för att personligen lämna 
enkäterna till lärarna. I samband med överlämnandet fick vi tillfälle att förklara syftet med 
undersökningen och motivera dem att svara. I de fall lärarna inte gick att nå, lämnade vi 
enkäterna till en representant på skolan som skulle överlämna dessa till respondenterna. Vi 
lämnande ett kuvert i lärarrummet där enkäterna skulle läggas i när lärarna svarat. På kuvertet 
skrev vi vilket datum vi skulle komma tillbaka och hämta enkäterna. I slutet av veckan åkte vi 
tillbaka och hämtade kuverten. Innan vi sammanställde enkätsvaren gjorde vi en 
bortfallsanalys.  
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4.5.1 Bortfall 
I varje undersökning uppstår det alltid ett bortfall (Svenning, 2003). Han menar att det 
vanligaste vid en enkätundersökning är att formulären inte kommer in. Vidare skiljer han på 
externt bortfall - då respondenten inte går att nå eller att de vägrar svara, och internt bortfall – 
när respondenten inte svarar på någon eller några av frågorna. Ett allt för stort bortfall kan 
påverka resultatet av undersökningen (Svenning, 2003). Enligt Ejlertsson (1996) ska en 
respondent som nekar till att delta i undersökningen inte ska ersättas med någon annan. Detta 
därför att den utvalda respondentens åsikter inte kan ersättas av någon annans utan att det 
påverkar urvalets slumpmässighet. Stukát (2005) menar att det ofta är respondenter med 
negativa åsikter om det aktuella området, som väljer att inte delta i undersökningen. 
 

4.5.2 Vårt bortfall 
Vi lämnade ut 30 enkäter. När vi samlade in enkäterna var 24 av dem besvarade och 6 var inte 
besvarade. Vårt externa bortfall blev 6 enkäter. Ett externt bortfall berodde på att 
respondenten valde att avböja redan när vi överlämnade enkäten. Denna respondent ersatte vi 
inte med någon annan (Ejlertsson, 1996) ska respondenter som nekar till att delta inte ersättas 
av en annan respondent. Inget av de externa bortfallet berodde på att vi inte fick tag på 
respondenterna. Sammanfattningsvis tycker vi att det externa bortfallet är godtagbart.  
 
Det interna bortfallet i vår enkätundersökning är mycket litet på de fasta svarsalternativen. I 
de 24 enkäterna fanns det två enkäter med en fråga i varje obesvarad. Då detta interna bortfall 
var på olika frågor anser vi inte att det kan bero på att det var en svår fråga De öppna 
svarsalternativen, som oftast var följdfrågor på de fasta har vi tyvärr ganska stort bortfall på. 
Vi har i den fasta frågan fått svar men hade kunnat får en tydligare bild om respondenterna 
gett kommentar. Sammanfattningsvis tycker vi att bortfallet i vår studie kan förbises och har 
naturliga orsaker som inte ger stora konsekvenser. 
 
 

4.6 Bearbetning och analys 
 
När enkäterna samlats in är det, enligt Trost (2001) och Ejlertsson (1996), en god regel att 
börja med att numrera dem. Dessa nummer gör att det är enkelt att gå tillbaka för att 
kontrollera uppgifterna och eventuellt rätta om det uppstått fel vid sammanställningen. Trost 
menar att det är en fördel om numreringen görs av den som ska bearbeta resultaten, då denne 
lär sig en del om materialet. Ejlertsson menar att efter kodningen bör de öppna 
svarsalternativen kategoriseras, genom att leta teman i svaren. I analysen bör dessa svar 
betraktas som mjukdata och ses som tilläggs information eftersom det ofta är ett stort 
svarsbortfall på dem. Svenning (2003) menar att när svaren i de öppna frågorna kategoriserats 
bör dessa omvandlas till lämpligt fast svarsalternativ. 
 
När alla enkäter är kodade görs, enligt Trost (2001), en bortfallsanalys. Resultaten kan sedan 
sammanställas i tabeller. Den enklaste tabellen kallar Trost fyrfältstabeller, Ejlertsson (1996) 
kallar dessa för korstabeller. Dessa kan användas för att se hur två eller flera variabler 
samverkar med varandra. Tabellerna görs genom att en variabel anges lodrätt och variabel 
vågrät. Med variabel menas, enligt Ejlertsson, den egenskap som studeras hos en person. 
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I tabellernas yttersta kolumner är det, enligt Trost (2001), fördelaktigt att räkna ut svaren i 
procentform. Detta gör att jämförbarheten blir större. Utifrån tabellerna går det att läsa ut 
samband mellan de två variablerna. Inför den slutliga framställningen kan tabellerna, enligt 
Svenning (2003), redigeras. Denna redigering innebär att vissa variabler kategoriseras och 
slås ihop. Det kan även hända att någon variabel kan tas bort. Detta gör att tabellerna blir 
tydligare mer lättavlästa och enklare att analysera. Vid den slutliga framställningen kan dessa 
samband, enligt Trost, redovisas i procentform eller mer verbala termer. Det räcker det inte 
med att redovisa enbart tabellerna. 
 
Vid analysen måste, enligt Svenning (2003), de eventuella felkällor som kan ha påverkat 
studien vägas in. Vid urvalet kan stickproven ha dragits felaktigt. Det kan även vara så att 
respondenten inte tidigare funderat på temat som undersökningen handlar om. Om 
respondenten skulle svara på samma fråga efter att ha fått fundera över sin ståndpunkt kanske 
svaret skulle bli annorlunda. 

4.6.1 Bearbetning och analys av vår data 
När vi samlat in enkäterna och gjort en bortfallsanalys började vi med att numrera enkäterna 
(Ejlertsson, 1996, Trost, 2001), 1 – 24, oberoende vilken skola respondenterna arbetar på. De 
inledande frågorna i vår enkät sammanställde vi genom att räkna ut medelvärdet både på hur 
många år de arbetat som lärare och hur länge de använt sig av IUP. Denna sammanställning 
blev vår presentation av undersökningspersonerna i resultatet. Tillsammans med denna 
presentation sammanfattar vi vem de uppgett tar fram IUP formuläret.   
 
De övriga frågorna sammanställde vi i sambandstabeller (Trost, 2001). Detta innebär att vi 
använde två olika variabler. Den ena variabeln redovisades vågrätt och den andra lodrätt. 
Genom att koppla ihop de frågor som tillsammans svarar på våra frågeställningar på detta sätt 
kunde vi läsa ut om det finns samband och hur stort det eventuella sambandet är. I tabellernas 
ytterkanter redovisar vi antalet svar i procent, där vi haft antalet enkätsvar som underlag för 
uträkningen. Trost menar även att det går att använda verbala termer när ett samband ska 
visas. Detta har vi gjort eftersom att om vi endast skulle använda oss av tabellerna ger det inte 
svar på frågeställningarna. De enkätsvar vi valt att redovisa tillsammans är direkt kopplade till 
vårt syfte och våra frågeställningar. 
 

4.7 Validitet och reliabilitet  
För att undersökningen ska uppfylla de grundläggande kraven måste undersökningen, enligt 
Svenning (2003) ha hög validitet och reliabilitet. Vi kommer nedan att kortfattat redovisa för 
vad Svenning (2003) och Trost(2001) anser om validitet och reliabilitet.  

4.7.1 Validitet 
I empirisk forskning finns det, enligt Svenning (2003) ett problem med att kunna översätta 
sina frågeställningar till konkreta mätinstrument. Även om svårigheten finns är 
undersökningen meningslös utan denna. Kopplingen kallas för validitet, att mäta det som 
avser mäta. Enligt Svenning är validiteten grundläggande i så väl kvalitativa och kvantitativa 
undersökningarna. Det finns många faktorer som kan påverka undersökningens validitet. 
Luddiga frågor som missuppfattas av respondenten och respondentens vilja att svara på 
frågorna är några slumpmässiga faktorer som kan påverka undersökningens validitet. 
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Svenning (2003) skiljer på inre och yttre validitet. Den inre handlar om kopplingen mellan 
den specifika undersökningen och den teoretiska bakgrunden, den som undersöker ska vara 
väl insatt i teorin. Den enklaste formen av inre validitet kallar Svenning ytvaliditet, den 
innebär att forskaren ser att det finns en koppling mellan teori och undersöknings resultatet. 
 
Den yttre validiteten (Svenning 2003) handlar om projektet som helhet och möjligheten att 
generalisera utifrån studien. För att en kvalitativ studie ska kunna användas för att 
generalisera ska undersökningens grund vara riktig och rätt stickprov gjorts. 

4.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet som Svenning (2003) förklarar är när ingenting förändras i en population ger två 
undersökningar med samma syfte också samma resultat. Detta innebär att resultaten är 
tillförlitliga. Han skiljer på samma-mätinstrument-modellen och input-output-modellen. 
Samma-mätinsreument-modellen utgår från kravet att enbart mätningar med samma 
mätinstrument ska ge samma resultat. Input-output-modellen innebär undersökningsresultatet 
utifrån samma frågeställning ska bli samma oavsett vilken metod som används. Om de båda 
undersökningarna inte kommer fram till samma resultat är det, enligt Svenning, uppenbart att 
det finns fel i den ena eller båda undersökningarna.  
 
Det som enligt Svenning (2003) kan påverka undersökningens reliabilitet positivt är använda 
klara definitioner på de begrepp som används. Tids och rumsuppfattningarna ska också 
framgå tydligt och inte lämnas till respondenten att bedöma själv. Svenning och Trost påpekar 
att reliabiliteten är särskilt viktig vid en enkätundersökning. Det är särskilt viktigt vid 
utformandet av enkäten att uppmärksamma reliabiliteten och dess problem noga.  

4.7.3 Vår undersöknings validitet och reliabilitet  
För att säkerställa validiteten i vår undersökning började vi med att läsa in oss på teorier om 
lärande och IUP:ns bakgrund och syfte. Vi tog även del av tidigare forskning och artiklar som 
gjorts om IUP. Sedan försökte vi formulera det vi läst om till ett relevant syfte. Vid 
utformningen av enkäten var detta syfte vår utgångspunkt enligt Ejlertsson (1996).  
 
När vi utformade enkäten var vi väldigt noga med att jämföra frågorna med våra 
frågeställningar för att se att vi verkligen utgick från dessa. Vi följde sedan Ejlertssons regler 
för den ovane enkätskrivaren, så att frågorna inte skulle misstolkas. När enkäten var klar fick 
vi hjälp av vår handledare, våra kurskamrater och ett par lärare som vi känner att, enligt 
Stukáts (2005) rekommendationer, granska denna. Detta gjorde att vi kunde ändra de frågor 
som var oklara och även ta bort ett par frågor som inte var relevanta till vår undersökning.  
 
När vi valde undersökningsgrupp använde vi oss av Svennings (2003)och Trosts (2001) 
urvalsmetoder. Detta innebar att vi valt undersökningspersoner relativt slumpmässigt.  
För att motivera respondenterna att svara utformade vi ett missiv. När vi lämnade ut enkäterna 
åkte vi ut till skolorna. Detta gjorde att vi skapade en personlig kontakt med respondenterna 
vilket Svenning rekommenderar för att minska bortfallet. 
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5 Resultat 
Vi kommer att inleda vår resultatredovisning med en presentation av de lärare som var 
respondenter i vår enkätundersökning. Sedan kommer vi att redovisa resultatet av vår 
undersökning med hjälp av tabeller. Enligt Trost (2001) och Ejlertsson (1996) använder vi oss 
av sambandstabeller. Dessa har vi sammanställt utifrån olika teman för att visa de samband 
som vi funnit. Dessa är: 

• Förankring – måluppfyllelse. I detta tema redovisar vi sambandet som vi funnit 
mellan hur stor del av undervisningen lärarna uppger att de lägger på att förankra 
målen i läroplanen och kursplanerna och hur väl lärarna anser att dessa mål är 
förankrade hos eleverna. 

• Planering. I detta tema har vi jämfört hur stor del av undervisningen lärarna planerar 
så att eleverna får arbeta med att nå målen i sin IUP och hur mycket lärarna anser att 
införandet av IUP har förändrat det pedagogiska arbetet.   

• Tillgång – måluppfyllelse. I detta tema redovisar vi sambandet mellan hur stor 
tillgång eleverna har till sin IUP och hur väl lärarna anser att IUP bidrar till att 
eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna.  

• Genomgång – uppdatering. I detta tema redovisar vi sambandet mellan hur ofta 
lärarna går igenom elevernas IUP och hur ofta eleverna gör det. Vi redovisar även hur 
ofta lärarna uppger att de uppdaterar elevernas IUP.  

 
Under tabellerna presenterar vi vår tolkning av dem, om vi kan hitta samband mellan de olika 
variablerna och vilka dessa är. Slutligen kommer vi att sammanfatta resultaten mot vårt syfte.  

 
 

5.1 Resultatredovisning 
 
I vår undersökningsgrupp har lärarna arbetat från 3 till 38 år som lärare i skolan. Genomsnittet 
i gruppen låg på 18 yrkesverksamma år. De har arbetat med IUP från 2 till 10 år. 
Genomsnittet låg här på 3 år. De uppger att IUP:n i de flesta fall utformas antingen av hela 
eller delar av arbetslaget. En av lärarna uppger att formuläret som denne använder är 
framtagen av en IUP-grupp på den förra skolan som han/hon arbetade på.  Eftersom de allra 
flesta uppgett att hela eller några ur arbetslaget varit delaktiga vid framtagandet av IUP 
formuläret tolkar vi det som att arbetslagen i de skolor som våra respondenter arbetar på har 
lagt ner arbete på att ta fram dessa. Det vi inte kan säga är hur stort detta arbete är. 
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Förankring - måluppfyllelse  
 

Tabell 1. 
Vågrät variabel: Hur väl är målen i läroplanen och kursplanerna förankrade hos eleverna? (fråga 4)  
Lodrät variabel: Hur stor del av undervisningen går till att förankra målen i läroplanen och kursplanerna hos eleverna? (fråga 5) 
 
I temat förankring - måluppfyllelse hos eleverna anser hälften av lärarna i vår undersökning 
att målen är förankrade hos eleverna. Den andra hälften anser att målen är mindre förankrade 
hos eleverna. Vi läser ut att de lärarna som använder sin undervisning till att förankra målen i 
läroplanen och kursplanerna även, tycker att dessa är förankrade hos eleverna. Samma 
mönster hittar vi i enkätsvaren från de lärare som anser att målen i kursplan och läroplanerna 
är lite förankrade hos eleverna. Dessa lärare använder liten del av undervisningen till att 
arbeta med dem.  
 
Det vi kan läsa ut i tabellen och enkätsvaren anser vi är ett tydligt och ganska självklart 
samband. Används inte undervisning till att förankra målen i läroplanen och kursplanerna blir 
de inte heller förankrade hos eleverna. De lärare som använder sin undervisning till att 
förankra målen i läroplanen och kursplanerna har elever som känner till och har dessa mål 
förankrade hos sig.  
 
När vi lägger till ytterligare en variabel hittar vi ännu ett samband. Lärarna anser att IUP 
bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna följer hur väl de anser att 
målen är förankrade hos eleverna. Detta samband är dock inte lika tydligt som det tidigare 
sambandet vi visade ovan. De som anser att målen är förankrade hos eleverna anser också att 
IUP bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna. Samma mönster kan vi 
läsa ut i de enkätsvar där lärarna anser att IUP inte bidrar till att eleverna når målen i 
läroplanen och kursplanerna. De anser också att målen i läroplanen och kursplanerna inte är 
förankrade hos eleverna.  
 
Detta tolkar vi som att de lärare som använder stor del av sin undervisning till att förankra 
målen i läroplanen och kursplanerna, har elever som känner till och har dessa mål förankrade 
hos sig. Detta gör att eleverna kan också till en viss del se vilka mål de ska sträva mot. 
Läraren och eleverna använder sig av IUP för att nå dessa mål.  

 Väldigt mycket Mycket Ganska mycket Väldigt lite Inte alls Antal i % 
Väldigt mycket             
Mycket             
Ganska mycket   1 10     46% 
Väldigt lite     3 10   54% 
Inte alls             
Antal i %   4% 54% 41%     
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Planering 
 
 Väldigt mycket Mycket Ganska mycket Väldigt lite Inte alls Antal i % 
Väldigt mycket             
Mycket             
Ganska mycket   5 5     29% 
Väldigt lite   2 9     58% 
Inte alls   2   1   13% 
Antal i %   21% 62,50% 16,50%     
 
Tabell 2. 
Vågrät variabel: Hur stor del av det dagliga arbetet planerar du så att eleverna får arbeta med att nå målen i sin IUP? (fråga 10) 
Lodrät variabel: Har arbetet med individuella utvecklingsplaner, IUP förändrat ert pedagogiska arbete i vardagen? (fråga 12) 
 
Här kan vi läsa ut att de lärare som planerar sin undervisning för att eleverna ska få arbeta 
med att nå målen i sin IUP, också anser att IUP bidrar till att eleverna når målen i läroplanen 
och kursplanerna. På samma sätt finns detta mönster i enkätsvaren från de lärare som planerar 
sin undervisning lite för att eleverna ska få arbeta med att nå målen i sin IUP. Dessa lärare 
anser att IUP bidrar lite till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna. Det vi inte 
kan säga är om dessa lärare planerar sin undervisning så att eleverna stävar direkt mot målen i 
läroplanen och kursplanerna, vilket medför att de inte använder sig av IUP som ett verktyg. 
Trots att de inte specifikt säger till eleverna att arbeta med målen i IUP:n så arbetar eleverna 
med det de behöver träna på. 
 
När vi lägger till variabeln hur ofta elevernas IUP uppdateras, vilket genomgående sker två 
gånger per år, kan vi se att denna variabel inte påverkar hur mycket IUP förändrat det 
pedagogiska arbetet i vardagen. Detta tolkar vi som att IUP uppdateras, enligt skolverkets 
allmänna råd förespråkar, vid utvecklingssamtalen. Dessa sker i regel två gånger per år 
oavsett om en IUP ska skrivas fram eller inte.   
 
 
Tillgång - måluppfyllelse   
 

 
Tabell 3 
Vågrät variabel: Hur anser du att en individuella utvecklingsplanen, IUP, bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna? 
Lodrät variabel: Har eleverna tillgång till sin individuella utvecklingsplan, IUP, dagligen? 
 
De lärare som uppger att eleverna har tillgång till sin IUP dagligen, anser också att IUP bidrar 
till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna. Däremot är det svårt att säga om det 
beror på att eleverna inte har tillgång till sin IUP dagligen som gör att lärarna anser att IUP 
inte bidrar till att eleverna når målen i läroplan och kursplanen. Vi tolkar detta resultat som att 
om läraren inte anser att IUP bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna, 
inte heller anser att eleverna bör ha tillgång till sin IUP.  

 Väldigt mycket Mycket Ganska mycket Väldigt lite Inte alls Antal i % 
Väldigt mycket   1 1 2   17% 
Mycket     2 1   13% 
Ganska mycket   1 5     25% 
Väldigt lite     4 1   20% 
Inte alls   1 3 2   25% 
Antal i %   13% 62% 25%     
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När vi läser ut svaren i de öppna frågorna i vår enkätundersökning finner vi att det finns vissa 
lärare som anser att IUP är ett bra hjälpmedel för de elever som har svårigheter att nå målen i 
läroplanen och kursplanerna. Dessa lärare anser att IUP inte behövs för de övriga eleverna. En 
av dessa lärare lämnar följande beskrivning: 
 

”IUP behövs för de svaga eleverna och kan vara till hjälp, men för det stora flertalet behövs 
den inte. Vi kan inte lova att hjälpa dem att uppnå ytterligare mål så länge vi inte har 
resurser att hjälpa de svaga.”  

 
En annan lärare skriver: 
 

”De elever med specifika problem, svåra problem, där planeras arbetet utifrån problemen. 
De flesta klarar sina mål oavsett IUP.”  
 

 
Fortsättningsvis i temat om sambandet mellan IUP och måluppfyllelse kan vi läsa ut av de 
öppna enkätsvaren att några lärare oavsett om läraren anser att IUP hjälper eleverna att nå 
målen i läroplanen och kursplanerna eller inte, tycker att IUP gör lärare, föräldrar och elev 
mer medveten om elevens specifika behov. Dessa citat styrker vår tolkning: 
 

”Det är bra att eleven/föräldrar/lärare kan se vad eleven bör göra/förbättra för att nå målen” 
 
”Både elever och pedagoger blir mer medvetna om de enskilda behoven.”  

 
 
Genomgång - uppdatering 
 
 2 ggr/år 2 ggr/termin 1 ggr/månad 1 ggr/vecka Antal i % 
2 ggr/år 5 6     46% 
2 ggr/termin 1 10     46% 
1 ggr/månad   1 1   8% 
1 ggr/vecka           
Antal i % 25% 71% 4%     

Tabell 4.  
Lodrät variabel: Hur ofta går du igenom elevernas individuella utvecklingsplan? 
Vågrät variabel: Hur ofta går eleverna igenom sin individuella utvecklingsplan, IUP? 
 
Kring temat genomgång av IUP har vi funnit att de allra flesta lärare går igenom elevernas 
IUP två gånger per termin. Några lärare uppger att de går igenom elevernas IUP oftare 
beroende på hur det går för eleven eller om någonting inträffar som gör att de måste kolla vad 
som står i den specifika elevens IUP. 
 

”när någonting händer, som gör att jag måste kolla” 
 
”Beroende på hur det går för eleven om IUP tas upp oftare.” 

 
Vi kan även hitta ett samband mellan hur ofta lärarna går igenom elevernas IUP och hur ofta 
eleverna gör det. Om lärarna går igenom elevernas IUP två gånger per termin gör också 
eleverna det. Vi kan utöver detta se i några enkätsvar att lärarna går igenom elevernas IUP två 
gånger per termin men eleverna endast två gånger per år. Det finns även enkätsvar som visar 
att läraren går igenom elevernas IUP två gånger per år men de uppger att eleverna går igenom 
sin IUP två gånger per termin.  
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När vi ser hur ofta elevernas IUP uppdateras, är det genomgående att de uppdateras två 
gånger per år. Endast ett fåtal lärare uppger att de uppdaterar elevernas IUP oftare, endast om 
det finns behov för det. Detta tolkar vi som att det är en svårighet att uppdatera elevens IUP 
utan att föräldrarna är närvarande då syftet med IUP är att elev, lärare och föräldrar ska göra 
det tillsammans.  
 
I den avslutande öppna frågan, där respondenterna fick möjlighet att lämna kommentarer och 
synpunkter på undersökningen fick vi följande svar.  
 

”Att svara på frågorna gjorde att jag ”tänkt till”. Vår IUP är väldigt enkelt utformad och kan 
användas (är tänkt att användas) i det dagliga arbetet. Man får skärpa sig!” 

 
 

”Svårt att svara på en del frågor. IUP är något positivt som ska ”visa vägen” för eleven. 
Fram för allt vad och hur man ska träna på vissa saker. Vilket ansvar ligger på skolan och 
vad ligger på föräldrarna/eleven.” 
 

Enkätsvaren i sin helhet tolkar vi som att IUP är något som alla lärare arbetar med i varierad 
utsträckning. I ett engagerat lärarlag som gör sin egen IUP från grunden finns lärarna som 
sedan använder IUP dagligen och går igenom den oftare. De lärarlag som tagit sin IUP t ex 
från en bok är inte lika engagerade och går igenom den mer sällan. Detta tolkar vi som att de 
lärare som lagt ner mer tid till att ta fram formuläret tagit till sig IUP som ett verktyg på ett 
mer aktivt sätt än de som överlåtit framtagandet åt någon annan.  
 
De flesta har inte lämnat några kommentar och beskrivningar där vi lämnat plats för det. På 
frågan hur väl lärarna anser att IUP bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och 
kursplanerna fick vi det mest varierade svaret i vår enkätundersökning. Vi kan dock, genom 
att dela upp dessa svar i teman, läsa ut att det överväger mot att lärarna i vår undersökning 
anser att IUP inte bidrar till att eleverna når dessa mål.  Det är ingen som har skrivit att IUP är 
den lösningen på problemet med måluppfyllelse som den är tänkt att vara. Det är inte heller 
någon som helt igenom varit negativ och tyckt att IUP borde tas bort eller kommit med 
alternativa förslag. Det hade varit intressant att få in mer kommentarer för oss att kunna 
sammanställa. 
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6. Diskussion  
Vi kommer nedan att göra en metoddiskussion genom kritiskt granska vår undersöknings 
validitet och reliabilitet med det vi läst i metodlitteraturen och sammanfattade under 4.7 Detta 
för att kunna se om vår undersökning är tillförlitlig och att vi mätt det vi avsåg att mäta. 
Därefter kommer vi att göra en resultatdiskussion. I den kommer vi att jämföra resultaten i vår 
undersökning med litteraturen. I diskussionen kommer vi att försöka finna likheter och 
olikheter mellan resultaten i vår undersökning och regeringens tanke med IUP. Vidare 
kommer vi att med stöd av tidigare forskning och artiklar, som vi tagit del av i 
litteraturgenomgången, försöka hitta orsaker till de olikheter och likheter som vi finner.  
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Vår undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Detta grundar vi på Åsberg (2001) teori 
om att en undersökningsmetod inte enbart kan vara kvalitativ eller kvantitativ.  
 
Vi tycket att det var bra att använda oss av enkäter till vår undersökning. Det gjorde att vi 
kunde nå fler lärare än vad vi skulle ha kunnat göra med intervjuer. Vi fick ett relativt litet 
bortfall, vilket påverkar vår studies tillförlitlighet positivt. Vad vi i efterhand kunnat se är att 
eftersom de öppna svarsalternativen i vår enkätundersökning inte besvarades av så många 
lärare hade vi med fördel kunnat kombinera enkätundersökningen med några djupintervjuer. 
Detta skulle kunna leda till att vi fått en ännu tydligare bild på vad lärarna egentligen anser 
om IUP som verktyg till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna.  
 
Det externa bortfallet blev totalt 6 enkäter. När vi har samlade in enkäterna fick vi 
indikationer på varför dessa 6 respondenter valt att inte delta i undersökningen. De lärare som 
vi träffade på när vi samlade in enkäterna berättade att några av lärarna hade sagt att de inte 
hade tid att svara på våra enkäter. Stukát (2005) menar att bortfallet i en undersökning kan 
bero på att respondenten är negativt inställd till ämnet, vilket vi har tagit med i beräkningarna. 
Vi tror i att den största delen av bortfallet beror på lärarnas höga arbetsbelastning den här 
tiden på året. 
 
Syftet med vår undersökning var att leta samband och mönster, inte att generalisera. Vi hade 
inte heller möjlighet att vända oss till alla lärare i landet. Därför valde vi att använda oss av 
klusterurval. Denna urvalsmetod var för vår del väldigt enkel att använda. Den gjorde att vi 
kunde åka ut till skolorna och skapa en personlig relation till lärarna. Denna relation tror vi 
gjorde att det externa bortfallet inte blev högre. Vi märkte att i skolor som vi träffat lärarna 
personligen, var svarsfrekvensen betydligt högre än i de skolor där vi där vi lämnade några 
enkäter till andra personer som vidarebefordrade dem till respondenterna.  Detta bortfall 
kunde vi ha undvikit genom att återkomma till skolorna och lämna enkäterna personligen vid 
ett senare tillfälle. 
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När vi sammanställde resultaten kunde vi endast hitta ett svar som vi misstänkte berodde på 
att respondenten misstolkat frågan. Den låga andelen tillsynes missuppfattade frågor gör att vi 
anser att enkäten var tydlig och lätt att förstå. När det gäller svarsalternativen upptäckte vi i 
efterhand att mittenalternativet i vår enkät inte var det bästa valet. Vi skulle i stället för 
”ganska mycket” ha haft ett helt neutralt alternativ. Enligt Ejlertsson (1996) ska symmetrin 
finnas det vill säga lika många positiva som negativa svarsalternativ och ett neutralt alternativ. 
Många uppfattar, enligt Ejlertsson, mittenalternativet som det neutrala alternativet, men en del 
uppfattar detta alternativ bokstavligen. Hur respondenten egentligen uppfattar alternativen är 
svårt att säga. De öppna svarsalternativen i vår enkät hade väldigt få lärare valt att inte fylla i. 
Detta är enligt Trost (2001) väldigt vanligt. Då respondenterna i vår undersökning valt att 
istället använda sig av de fasta svarsalternativen var det interna bortfallet trots detta väldigt 
lågt. Endast två respondenter hade lämnat en fråga var obesvarade. Detta gör att vår 
undersökning fick en högre reliabilitet. 
 
När det gäller bearbetningen av våra resultat, hade det varit bättre om vi i förväg tänkt igenom 
hur vi skulle genomföra detta. Som det nu blev tog det onödigt mycket tid att bearbeta våra 
resultat. Detta medförde visserligen att vi har arbetat igenom detta väldigt genomgående, men 
det hade med största säkerhet besparat oss en hel del tid om vi redan innan vi lämnade ut 
enkäterna vetat hur dessa skulle bearbetas.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) skriver att om barns delaktighet, att de ska få ett 
verkligt inflytande, respekt och kunna påverka sin situation. När en vuxen intar ett barns 
perspektiv är det barnen som bidrar med informationen. Detta är en rättighet som 
Barnkonventionen slagit fast och som Sverige skrivit under. I dagens läroplan betonas barns 
delaktighet och inflytande tydligt och det framgår att barnen är delaktiga i sitt eget 
kunskapsskapande. Det vi ställer oss frågande till är om eleverna känner till denna rättighet 
om delaktighet. Detta grundar vi på att vår undersökning lutar mot att nästan hälften av 
lärarna anser att målen i läroplanen och kursplanerna inte är förankrade hos eleverna och då 
antar vi att de inte heller känner till denna rättighet.  
 
IUP ska synliggöra elevens framsteg och leda till att eleverna når målen i läroplanen och 
kursplanerna ( Utbildningsdepartementet, 2005). I vår undersökning framgår det att de lärare 
som anser att målen är förankrade hos eleverna också använder likvärdigt med tid till att 
förankra dessa. Vi tycker att det är självklart att dessa mål ska förankras hos eleverna. Dels 
för att de ska veta vad de ska sträva mot i det stora hela och dels för att de ska veta vilka mål 
som ska sättas upp i den egna IUP:n. Om de inte känner till dessa mål, hur ska de då kunna 
vara delaktiga i utformningen av sin IUP?  
 
Denna rättighet till delaktighet är inte alltid självklar då skolan till stor del styrs av läroplanen 
och regler (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). I och med att läraren inte kan leva upp 
till dessa och samtidigt ge eleverna enskilda upplevelser erfarenheter och önskemål. De lärare 
som var delaktiga i vår undersökning uppger alla att de använder sig av IUP. IUP kan anses 
vara en möjlighet för barnen att vara delaktiga. I de skolor som vi undersökt är denna rättighet 
självklar. Vi kan dock inte säga till hur stor del den genomsyrar det dagliga arbetet. Det vi kan 
läsa ut i vårt undersökningsmaterial är att den största delen av lärarna inte planerar sin 
undervisning så att eleverna får arbeta med att nå målen i sin IUP. 
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I en av studierna som Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) lyfter fram framgår det att 
elevernas delaktighet i beslut som rör deras egna liv visserligen ökat de senast åren men det är 
ändå ganska få barn som är delaktiga. I våra resultat kan vi se att elevernas IUP uppdateras 
två gånger per år. Detta innebär att de får de får göra sin röst hörd två gånger per år. Vi tycker 
att det är ett steg i rätt riktning, men för att kunna säga att eleverna har inflytande bör detta 
ske oftare. Vi förstår att det är snudd på omöjligt för en lärare att ha flera utvecklingssamtal 
per termin med varje elev. En mer behovsbeprövad uppdatering skulle kunna vara möjlig om 
läraren och eleverna uppdaterar elevernas IUP utan föräldrarnas närvaro. Vi anser att 
föräldrarnas medverkan är viktig och ska inte uteslutas. En lösning på detta skulle vara att de 
långsiktiga målen i IUP sätts upp vid utvecklingssamtalet när föräldrarna är med. De 
kortsiktiga målen för att nå dessa kan läraren och eleverna sköta själva. Målen i IUP:n skulle 
vara mer aktuella och lättare att nå för eleverna.   
 
I och med att IUP blev lagstadgad (Utbildningsdepartementet, 2005) ska alla elever ha en 
IUP. Elevens arbete ska bli tydligare för både elev och lärare. Vår undersökning visar att alla 
elever har en IUP. Några av lärarna uppger att arbetet har blivit tydligare och de har blivit mer 
medveten om varje elevs speciella behov sedan de började använda sig av IUP.  Vi finner 
även att pedagogerna i Elfströms (2005) avhandling anser att arbetet blivit tydligare, vad just 
det specifika barnet behöver, sedan IUP infördes. Regeringens beslut 
(Utbildningsdepartementet, 2005) att införa IUP togs för att den skulle användas som ett 
verktyg för att öka måluppfyllelsen. Vi tror att hur IUP används beror på vad läraren anser om 
den. De lärare som tagit till sig grundtanken med IUP och arbetar efter Skolverkets (2005) 
riktlinjer är de lärarna som använder IUP som ett verktyg i ledet till att eleverna når målen i 
läroplanen och kursplanerna. Vidare tror vi att de lärare som inte tycker att IUP är nödvändig 
utan bara en arbetsbelastning ser beslutet om att alla elever ska ha en IUP som ytterligare en 
arbetsbörda. Dessa tror vi inte lyckas med att använda IUP som ett verktyg i ledet till att 
eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna.  
 
 
I Myndigheten för skolutvecklings yttrande (2004) står det att IUP ska finnas med i det 
dagliga arbetet så att elevens utvecklingsprocess blir synlig och kan stödjas. Moreau & 
Wretman (2006) skriver att IUP ska ge eleverna ökat inflytande och därigenom ska de ta 
större ansvar för sitt lärande. Därför kan inte den färdiga IUP:n sättas undan i en pärm som 
eleverna inte har tillgång till. Vi kan i våra undersökningsresultat visa på att elevernas tillgång 
till sin IUP är väldigt varierad. Vissa elever har den i bänken och andra elever har ingen 
tillgång till den. Vi anser att för de elever som har tillgång till sin IUP kan den vara ett stöd, 
men för de elever som inte har tillgång till sin IUP tror vi inte att den kan vara det. Eftersom 
det i yttrandet (Myndigheten för skolutveckling, 2004) står att IUP:n ska finnas med i det 
dagliga arbetet, undrar vi om den är det hos de elever som inte har tillgång till den.    
 
I Elfströms avhandling (2005) framgår det att alla pedagoger är överens om att det positiva 
hos eleverna ska stärkas, men att det finns olika sätt att göra detta på. Vissa menar att de barn 
som har en normal utveckling klarar sig utan IUP, men att den är ett hjälpmedel för de elever 
som behöver extra stöd. I vår undersökning kom detta fram i några enkätsvar. Ett av dessa 
citeras nedan. 
 

”De elever med specifika problem, svåra problem, där planeras arbetet utifrån problemen. 
De flesta klarar sina mål oavsett IUP.” 
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Vi tycker det är svårt att göra en bedömning utifrån vår undersökning om alla eleverna ska ha 
en IUP eller om bara de elever som har behov av särskilt stöd ska ha en. Vi tror i alla fall att 
det är lättare att upptäcka om en elev halkar efter om alla elever har en IUP. Denna tanke får 
stöd i Elfströms (2005) avhandling och i vår undersökning där lärare lämnat kommentarer om 
just detta.  
 
I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) står det att målen i elevens IUP ska ligga 
till grund för lärarens planering och uppföljning av undervisning. Resultaten i vår 
undersökning visar att undervisningens planering mot elevernas IUP mål är väldigt 
varierande. Övervägande delen av lärarna planerar inte så stor del av undervisningen så att 
eleverna får jobba med att nå målen i sin IUP. Vi tycker att lärarna i vår undersökning överlag 
bör bli bättre på att följa det uppdrag som de blivit tilldelade av regeringen. När vi tolkar 
resultaten får vi känslan att vissa lärare inte gett IUP en chans.  
 
Sammanfattningsvis har lärarna i vår undersökning svarat väldigt varierat på om de anser att 
IPU bidrar till att eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna. Vi ser vi ett mönster 
genom hela vår undersökning som inte riktigt känns realistiskt för oss. Eftersom att IUP:n 
endast ska utvärderas och uppdateras två gånger per år, med begränsade och prioriterade mål, 
tror vi att det är svårt att hålla IUP:n aktuell och levande. Detta mönster beror inte på lärarna 
utan på de direktiv som styr. I studien vi gjort har några lärare svarat att de uppdaterar 
elevernas IUP oftare om behovet för detta finns. Det vi inte fått svar på är om föräldrarna är 
med vid dessa uppdateringar. En viktig slutsats vi gör som vi gör är att målens förankring hos 
eleverna och användningen, uppdatering och elevernas tillgång till sin IUP är tillsammans 
avgörande för om eleverna når målen i läroplanen och kursplanerna med hjälp av IUP. 
 
 
 
Fortsatt forskning 
 
När det gäller fortsatt forskning kan vi tänka oss att undersöka vidare om IUP, med hjälp av 
djupintervjuer. Frågor vi skulle vilja ta upp är exempelvis: vilka mål som prioriteras i 
elevernas IUP, hur gör lärarna om eleverna når målen i sin IUP fortare än beräknat, hur stor 
kännedom har lärarna om hur IUP är tänkt att användas. En annan intressant forskning är att 
gå ännu djupare i hur en förändring i skolan växer fram och lagstadgads. Vi har följt IUP:ns 
framväxt men ser i våra resultat att trots försök att ta någonting som redan fanns på vissa 
skolor verkar inte regeringen hittat riktigt rätt verktyg.   
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  bilaga 1 

 

Enkät angående vad lärarna anser om  
den individuella utvecklingsplanen. 

 
 

 
Hej! 

 
Vi heter Ingela Johansson och Sofie Jonsson och är två lärarstuderande 
vid Luleå Tekniska Universitet. I vårt examensarbete undersöker vi om 
lärarna anser att den individuella utvecklingsplanen är ett redskap som 
hjälper eleverna att nå målen i läroplanen och kursplanerna. Vi skulle 
därför vilja ha Er hjälp med att besvara vår enkät. Er medverkan är 
frivillig och enkäten är anonym. 
 
 
Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta oss: 
 
Ingela  XXX  
Sofie  XXX 
 

Tack på förhand! 
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1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
………………………………………………. 

 
2. Hur länge har du arbetat med individuella utvecklingsplaner, IUP? 
 
………………………………………………… 
 

 
3. Vem arbetar fram den individuella utvecklingsplanen, IUP:n som du använder? 

(Du kan välja fler än ett alternativ.) 
 
Du själv           Hela arbetslaget        Med någon/några         Rektorn Elev/er  
                        ur arbetslaget    

                                
 
Annat alternativ:………………………………………………………………………… 
 
 
4. Hur väl är målen i läroplanen och kursplanerna förankrade hos eleverna? 

 
Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 

                         
 

 
 

5. Hur stor del av undervisningen går till att förankra målen i läroplanen och 
kursplanerna, hos eleverna? 

 
Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 

                         
 

 
6. Har eleverna tillgång till sin individuella utvecklingsplan, IUP dagligen? 

 
Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 

                         
 
 

7. Hur ofta går du igenom du elevernas individuella utvecklingsplan, IUP? 
 

2 ggr/år  2ggr/termin  1ggr/mån  1 ggr/vecka 
        

 
Annat alternativ:………………………………………………..  
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8. Hur ofta går eleven igenom sin individuella utvecklingsplan, IUP? 

 
2 ggr/år  2 ggr/termin  1 ggr/mån  1ggr/vecka 

          
 

Annat alternativ:……………………………………………….. 
 

 
9. Hur ofta uppdateras elevernas individuella utvecklingsplan, IUP? 

 
En gång/år Två gånger/år 2 ggr/termin                   1 ggr/må
     

         
 
Annat alternativ:…………………………………………………. 
 
 
10. Hur stor del av det dagliga arbetet planerar du så att eleverna får arbeta med att 

nå målen i sin IUP?    
 

Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 

                         
 
Beskriv:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………................... 

 
 
11. Hur anser du att den individuella utvecklingsplanen, IUP, bidrar till att eleverna 
når målen i läroplanen och kursplanerna? 
 

Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 

                         
 

Beskriv:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………................... 

 
 
12.    Har arbetet med individuella utvecklingsplaner, IUP förändrat ert pedagogiska 
arbete i vardagen? 
  

Väldigt  Mycket     Ganska              Väldigt lite Inte alls 
Mycket      mycket 
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Har du övriga synpunkter på frågorna eller vill komplettera svaren har du möjlighet att 
göra detta här! 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Sofie Jonsson och Ingela Johansson 

Lärarstuderande vid Luleå Tekniska Universitet 
 



 

 

 


