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Abstrakt 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur den framåtsyftande planeringen i individuella ut-

vecklingsplaner, IUP, formuleras i förhållande till elevernas framtida lärande. Undersökning-

en har genomförts genom att vi gjort en innehållsmässig textanalys av 127 IUP:er. Tidigare 

forskning har uppmärksammat att IUP är mer tillbakablickande och nulägesbeskrivande än 

framåtblickande. Skolverket har i sina tidigare undersökningar sett att mycket av ansvaret 

som skrivs in i IUP ligger på eleven och föräldrarna. Resultatet av vår undersökning visar att 

de IUP:er som vi har analyserat inte är tillbakablickande och nulägesbeskrivande, utan formu-

leringarna syftar framåt i tiden. Däremot håller vi med Skolverket om att mycket av ansvaret 

fördelas till elever och vårdnadshavare. I vår undersökning kan vi konstatera att de handlings-

strategier som formuleras i IUP:er oftast är kortsiktiga och många gånger syftar på andra sa-

ker än kunskapsmål. Vår övergripande slutsats är att planeringen i de IUP:er vi analyserat är 

kortfattad och ofta vagt och lösryckt formulerad, det saknas oftast konkret formulerade lång-

siktiga mål och det saknas också tydliga tillvägagångssätt för hur målen ska nås. 

 

 

 

Nyckelord: IUP, kunskapsmål, individuell planering, ansvarsfördelning, måluppfyllelse 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan.
1
 Idén om en lagstadgad sådan 

formulerades i en regeringsskrivelse från 1998, där det talas om att kommuner och skolor be-

höver utveckla arbetssätt och system som garanterar kvalitet och likvärdighet i utbildningen 

och att ”det skall finnas instrument för planering och utvärdering, där också eleven och för-

äldrarna är involverade i planeringen”
2
. Individuella studieplaner beskrevs kunna fungera som 

”kraftfulla pedagogiska utvecklingsinstrument”
3
. Regeringen tillkallade en expertgrupp inom 

Utbildningsdepartementet och gav den i uppdrag att bland annat studera måluppfyllelse och 

individuella studieplaner i grundskolan. Expertgruppens arbete resulterade år 2001 i rapporten 

Elevens framgång – Skolans ansvar. Expertgruppens förslag gällande individuella utveck-

lingsplaner var just detta; att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.
4
 Begreppet 

behandlas också i regeringens skrivelse Utbildning för kunskap och jämlikhet
5
. 

 

På basis av rapporter och utredningar beslutades att alla elever ska ha en individuell utveck-

lingsplan. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 januari 2006. Sedan dess har dock denna 

paragraf i skolförordningen ändrats ytterligare en gång. I formuleringen 2006 sades att en 

individuell utvecklingsplan inte fick innehålla betygsliknande omdömen. Detta kom att ändras 

efter det att riksdagen beslutat att ändra på skolförordningen, så att skriftliga omdömen istället 

blev ett obligatorium i den individuella utvecklingsplanen. Den gamla lydelsen jämfört med 

den nya finns att läsa i utbildningsdepartementets promemoria En individuell utvecklingsplan 

med skriftliga omdömen
6
. Den nya lydelsen av skolförordningens 7 kap § 2 började gälla den 

1 juli 2008. Den säger idag att en individuell utvecklingsplan, förutom den framåtsyftande 

planeringen, ska innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i alla de äm-

nen eleven fått undervisning i. Kunskapsutvecklingen ska beskrivas utifrån kursplanemålen.
7
  

 

I skolans styrdokument talas det om de mål som utbildningen ska ge eleven en möjlighet att 

uppnå. I kursplanerna finns kunskapsmål beskrivna. De övergripande, långsiktiga målen kal-

las strävansmål. De beskriver vilka kunskaper som utbildningen på längre sikt bör sträva mot 

att eleverna ska uppnå. Mer kortsiktiga är uppnåendemålen, de beskriver kunskaper som ele-

verna minst ska ha uppnått vid olika tidpunkter. 

 

Själva idén med att ha en IUP för varje elev innefattar att synliggöra målen och att visa på 

möjliga individuella vägar att nå dem.
8
 Kursplanernas mål är lika för alla, men alla kan inte, 

eller behöver inte, gå samma väg för att nå dem. Att undervisningen ska vara individualiserad 

uttalas i läroplanen för grundskolan, Lpo94. Där kan man läsa att utbildningen ska vara lik-

värdig, det vill säga att alla elever ska ges lika goda möjligheter att nå de nationella målen, 

                                                 
1
 I detta dokument kommer vi att använda oss av förkortningen IUP när vi refererar till individuell utvecklings-

plan med skriftliga omdömen. 
2
 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling (1999) kap 4.1  

3
 Ibid., kap 4.1 

4
 Utbildningsdepartementet (2001) Elevens framgång – Skolans ansvar, s. 49 

5
 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2002) kap 2.1 
6
 Utbildningsdepartementet (2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 

7
 SFS 1994:1194, 7 kap §2, grundskoleförordningen 

8
 Skolverket (2008) Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 11 
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men eftersom elever är individer med olika förutsättningar, så måste också undervisningen 

anpassas därefter.
9
 

 

Syftet med att ha en IUP till varje elev kan sammanfattas som att den ska informera eleven 

och dess föräldrar om elevens kunskapsutveckling och även vara en plan för elevens fortsatta 

lärande så att eleven når målen i slutet av år nio.
10

 I läroplanen står det att: 

”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshava-

re har. Att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förut-

sättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är 

inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.”
11

 

Hur en IUP ska vara skriven för att förhoppningsvis fungera som ett kraftfullt pedagogiskt 

utvecklingsinstrument har Skolverket gett ut anvisningar om. I de allmänna råden för IUP 

uttrycker man att de individuella utvecklingsplanerna ska vara ett ”naturligt underlag för lära-

rens kontinuerliga uppföljning och planering av undervisningen”.
12

 

 

En IUP är både tillbakablickande och framåtsyftande. Enligt de allmänna råden ska den  

”dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i 

alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering 

och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras”.
13

  

Enligt Skolverket bör den framåtsyftande planeringen i IUP innehålla följande: 

 

 sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor som eleven ska utveckla, 

 sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta 

kunskapsutveckling, 

 uttrycka positiva förväntningar på eleven, 

 utgå från elevens förmågor, intresse och starka sidor.
14

 

De skriftliga omdömena som finns med i en IUP ska tala om hur elevens kunskaper är i för-

hållande till den pedagogiska planeringen och de nationella målen. Dessa bedömningar ska 

ligga till grund för den framåtsyftande planeringen av undervisningen, vilken ska ske utifrån 

läroplanens och kursplanens mål att sträva emot.
15

  

 

Här kommenteras också den formativa funktionen i bedömningen.
16

 En bedömning som är 

formativ fungerar inte bara som ett traditionellt betyg, vilket på ett summativt sätt visar vad 

eleven kan just nu. Den formativa bedömningen fungerar mera som en kompass med vars 

hjälp man tar ut riktningen mot målet, den berättar både var man befinner sig just nu och vart 

man ska gå, och visar även på möjliga vägar till målet. En IUP som så att säga hänger ihop, 

innehåller perspektiv både bakåt och framåt, tycker vi kan sägas vara ett formativt bedöm-

                                                 
9
 Lpo94, kap 1.1 

10
 Skolverket (2008) Allmänna råd för Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s 13  

11
 Lpo94, s. 5 

12
 Skolverket (2008) Allmänna råd för Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 13 

13
 Ibid., s. 14 

14
 Ibid., s. 14 

15
 Ibid., s. 15 

16
 Skolverket (2008) Allmänna råd för Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s 14 
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ningsinstrument. Den formativa bedömningen pågår också ständigt i undervisningen, är en del 

av den. En god formativ bedömning förbättrar elevernas lärande.
17

 

 

För att man ska kunna planera för varje elevs fortsatta lärande krävs att målen är klart definie-

rade. Detta är något som måste ske via lärares uttolkning av de nationella målen och därpå 

följande pedagogisk planering. Lärarna måste därvid diskutera ”skolans uppdrag och läropla-

nens och kursplanernas mål och den syn på kunskap som ligger bakom målen […] för att un-

dervisningen ska kunna organiseras, genomföras och utvärderas på ett sådant sätt att den stöd-

jer den önskvärda kunskapsutvecklingen”.
18

   

 

Utifrån de övergripande målen ska sedan IUP:n innehålla målsättningar som eleven upplever 

som uppnåeliga. Den framåtsyftande planeringen ska beskriva vad skolan ska göra och vad 

elev och vårdnadshavare kan göra för att uppnå målsättningarna. Målsättningarna ska vara 

realistiska och positiva. Höga och positiva förväntningar är av betydelse för hur eleven lyckas 

med skolarbetet. Det är viktigt att ”insatser och förändringar planeras och beskrivs så att ele-

vens självuppfattning och självtillit bevaras och stärks”.
19

  

 

Skolverket påpekar i den senaste utvärderingen att de flesta IUP:er de studerat saknar anknyt-

ning mellan de skriftliga omdömena och den framåtsyftande planeringen.
20

 Utvärderingen 

visar också att den framåtsyftande planeringen oftast är kortfattad, och inte särskilt innehålls-

rik. Elevens utvecklingsbehov blir inte synliggjort. Ofta får eleven själv skriva planeringen, 

uppenbarligen för att därför bli mera delaktig. Eleverna tilldelas stort ansvar för planeringens 

genomförande. I de allmänna råden står inget om ett sådant förfarande, och det ifrågasätts i 

rapporten. Skolverket konstaterar också att fokus i IUP ligger på de skriftliga omdömena, me-

dan den framåtsyftande planeringen kommer i skymundan.
21

 Utifrån vad vi läste tolkade vi 

det som att lärarna ännu inte börjat känna sig hemma i de rekommenderade formerna för 

skrivning av IUP.  

 

IUP som fenomen är alltså ganska nytt i skolans värld. Lärare har väl förmodligen i alla tider 

vetat, eller känt på sig, var deras elever befinner sig kunskapsmässigt, men med en IUP kom-

mer denna osynliga kunskap på pränt, vilket vi tror gagnar alla inblandade. Dock undrar vi 

om allt detta goda med IUP har slagit igenom ännu. Vi har egna barn och har suttit med dem 

och deras lärare i utvecklingssamtal där IUP:er skulle författas. Utifrån det vi läst om hur IUP 

är tänkt att vara och det som vi själva har sett, så kan vi konstatera att där finns en skillnad. 

Detta väckte vårt intresse, så att vi valde att skriva vårt examensarbete inom detta ämne. Vi 

ville veta mer och sökte efter forskning på området, men forskningsområdet är ungt och det är 

klent med avhandlingar. Vill man veta hur det står till med IUP-skrivandet på skolorna är det 

mest Skolverkets egna utredningar som finns att tillgå. Däremot finns mängder av examens-

arbeten, så vi är uppenbarligen i gott sällskap av andra nyfikna lärarstudenter.  

 

I den rikhaltiga floran av examensarbeten fann vi att andra också funderat över huruvida IUP i 

realiteten motsvarar intentionerna. Som exempel kan nämnas några slutsatser från andra exa-

mensarbeten: 

                                                 
17

 Lindström, Lindberg (red.)(2005) Pedagogisk bedömning, Om att dokumentera, bedöma och utveckla kun-

skap, s. 112 
18

 Skolverket (2009) IUP-processen – Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med  

    skriftliga omdömen, s.7 
19

 Skolverket (2008) Allmänna råd för Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 16 
20

 Skolverket (2010) Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan - en uppföljning och 

utvärdering av skolornas arbete, s. 23 
21

 Ibid., s. 27 
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”I studien framkommer det att i många utvecklingsplaner saknas pedagogisk väg-

ledning och att målen är allmänt hållna i sina formuleringar. Dessutom visar studi-

en att kopplingen till läroplan och kursplaner inte är tydlig. Studiens resultat visar 

också att det ofta saknas vägledning om hur eleven ska nå målen.”
22

 

”Det resultat vi fick talade för att målen i stort handlade om ordningen i klassrum-

met, sociala samspel samt att passa tider för lektioner. Enligt föräldrarnas svar var 

de mål som behandlade ämneskunskaper väldigt vaga, målet kunde vara att bli 

bättre i samhällsorienterade ämnen. Några av dessa mål kunde också beskrivas mer 

precist, som att dubbelteckning var något som behövdes övas mer på. Men större 

delen av målen föräldrarna beskrivit handlade inte om några kunskapsmål från 

kursplanerna utan handlade om elevens utveckling i övrigt, till exempel: 

skriv/kladda inte på händerna, duscha efter gymnastiken, räck upp handen. Lika-

dant var det med elevernas kommentarer om sina mål, man skulle bli bättre i vissa 

ämnen, men vad som skulle förbättras eller övas framgick inte i elevernas svar.”
23

 

”Resultatet visar att nästan hälften av de undersökta mål- och tillvägagångssätten 

utgår från elevers brister och svårigheter, trots Skolverkets tydligt formulerade syf-

te om att utgå från elevens starka sidor och uttrycka positiva förväntningar. I över 

hälften av de beskrivna tillvägagångssätten beskrivs eleven som ensam ansvarig för 

att nå måluppfyllelse trots att Skolverket rekommenderar en gemensam ansvarsför-

delning. Vår undersökning visar också att lärare har svårt att sakligt formulera mål 

och tillvägagångssätt.”
24

 

 
Dessa citat kommer från examensarbeten med olika fokus, men de har ändå som gemensam 

nämnare att skribenterna intresserat sig för utformningen av IUP, huruvida den överensstäm-

mer med Skolverkets intentioner eller inte. Vi förstod att det var något vi delade med uppen-

barligen många andra lärarstudenter, detta att vi undrade vad som ska stå i IUP, och vad som 

egentligen hamnar där. Utifrån dessa våra tankar formulerade vi frågorna som stödjer vårt 

syfte med föreliggande examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Areskog Ronnstedt & Grönberg (2007) IUP – ett redskap för lärande och måluppfyllelse? En kvalitativ studie 

av innehållet i de individuella utvecklingsplanerna, s. 33 
23

 Arvidsson & Forsberg (2008) IUP-deckaren – en nervpirrande resa genom lärandet,  s. 36 
24

 Lilienberg Cohn & Sundberg (2007) Individuella utvecklingsplaner: Språk och fokus – en analys av skriftliga 

formuleringar 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur planeringen i IUP:n formuleras i förhållande till elevernas framtida 

lärande och utveckling.   

 

Frågeställningar: 

 

- Hur är målformuleringar framåtblickande i IUP:n?  

- Hur fördelas och formuleras ansvaret för elevens framtida lärande och utveckling? 

- Hur formuleras handlingsstrategier i relation till kunskapsmålen? 

 

 

 

1.3 Metod 

 

1.3.1 Metodval 

Vi har i denna undersökning valt att göra en innehållsmässig textanalys av ett antal IUP:er.  

 

En innehållsanalys används främst då metoden består i att kvantifiera, med det menas att räk-

na frekvensen av eller mäta, vissa företeelser i texten. Grundidén med innehållsanalys som 

metod är att utifrån ett specifikt forskningssyfte kvantifiera något i en text.
25

 Det som kan 

räknas eller mätas i en innehållsanalys är nästan vad som helst i text. Det kan vara förekoms-

ten av till exempel ord eller uttryck, argument av en viss typ eller hur ofta någon speciell före-

teelse omnämns. Med hjälp av en innehållsanalys kan man också undersöka den interperso-

nella aspekten, hur texten talar till sin mottagare.
26

 Texten kan sägas ha två funktioner, en 

interpersonell och en innebördsfunktion. Innebördsaspekten av en text uttrycker skribentens 

tankar och idéer.
27

  

 

I vår undersökning har vi gjort en kvantitativ analys av texten i IUP:erna, för att på så sätt 

försöka hitta mönster i texten. Men att bara räkna förekomster av vissa formuleringar var inte 

tillräckligt för att besvara våra frågeställningar. Vi behövde komplettera den kvantitativa de-

len med en kvalitativ analys, där vi fick möjlighet att genomföra mer komplicerade tolkning-

ar. Man skulle kunna benämna vår analys som en kvalitativ innehållsanalys, då resultatet fo-

kuseras mer på vår tolkning av texten än på redovisning av frekvens och förekomst.
28

 Vi anser 

att vi därigenom kunnat belysa både den interpersonella funktionen och innebördsaspekten av 

formuleringarna i IUP:erna. Då vi anser att det inom skolans område finns en särskild textkul-

tur, lägger vi stor vikt vid den språkliga analysen av vårt material. Vi anser att formuleringar-

na i IUP i sig påverkar denna diskurs, att de är ”ett språk som i sin tur organiserar den sociala 

verkligheten”
29

.  

 

 

 

                                                 
25

 Bergström & Boréus (2005) Innehållsanalys, ur Textens mening och makt, s. 43 
26

 Ibid., s. 44 
27

 Bergström & Boréus (2005) Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, ur Textens mening och makt, s. 16 
28

 Bergström & Boréus (2005) Innehållsanalys, ur Textens mening och makt, s. 44 
29

 Bergström & Boréus (2005) Diskursanalys, ur Textens mening och makt, s. 305 
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1.3.2 Urval 

Vi har samlat in våra IUP:er ifrån tre olika skolor. Skolorna är spridda ifrån söder upp till 

mellersta Sverige. Alla tre skolorna ligger på landsbygden. Vi har samlat in IUP:er från år ett 

upp till år tre från två av skolorna och från år ett och två på den tredje skolan. Dessa IUP:er är 

skrivna under höstterminen 2009. Vi räknade med att kunna få 139 stycken IUP:er. Totalt fick 

vi 127 st. Bortfallet berodde på olika orsaker, bland annat på att några IUP var skrivna integ-

rerat med åtgärdsprogram, någon elev var nyinflyttad och några IUP:er var svåra att helt av-

identifiera. Bortfallet var således totalt 12 st. , det motsvarar knappt nio procent. Vi anser inte 

att detta bortfall påverkat resultatet av vår undersökning. 

 

1.3.3 Forskningsetik 

Enligt forskningsetiska principer ska vi som forskare ta hänsyn till individskyddskravet som 

kan delas upp i fyra huvudkrav, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-

ravet och nyttjandekravet.
30

 

 

Informationskravet innebär:  

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin med-

verkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”.
31

  

För att uppnå informationskravet skrev vi ett brev
32

 till de berörda lärarna, av vilka vi önskat 

få tillgång till elevernas IUP:er. I brevet informerade vi om syftet med vår undersökning. Där-

emot skrev vi inte något brev till de föräldrar vars barn undersökningen berör. Anledningen 

till detta var att vi menade att alla IUP:er skulle avidentifieras så att det inte skulle gå att spåra 

dem tillbaka till enskild individ. Vi var inte intresserade av kön, klass, etnicitet eller svårighe-

ter som barnen har. Vi var intresserade endast av hur lärarna har formulerat innehållet i varje 

IUP. Vi stöder oss i detta på de forskningsetiska principerna som säger att detta inte behövs i 

de fall när: 

 ”Undersökningsdeltagarna medverkar ej aktivt och uppgifter om dem som är in-

tressanta för ett forskningsprojekt hämtas från redan existerande myndighetsregis-

ter. (Skolans) Om och hur information då skall lämnas får bedömas från fall till 

fall”.
33

 

Samtyckeskravet innebär:  

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 

I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om 

de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) De 

som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan 

utan att detta medför negativa följder för dem I sitt beslut att delta eller avbryta sin 

medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning el-

                                                 
30

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 6 
31

 Ibid., s. 7  
32

 Se bilaga 1 
33

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7 
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ler påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och 

tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare”.
34

 

För att uppnå samtyckeskravet har vi i brevet, som vi skrev till lärarna, angett att det var fri-

villigt för dem att ge ut elevernas IUP:er. Om de inte vill ge ut dem, så behövde de inte göra 

detta. Detta trots att IUP räknas som offentlig handling.  

 

Konfidentialitetskravet innebär:  

”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga upp-

gifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tyst-

nadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor 

ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan upp-

fattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för ut-

omstående att komma åt uppgifterna”.
35

 

Nyttjandekravet innebär:  

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgif-

ter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt med-

givande av den berörda”.
36

 

Dessa två krav anser vi att vi har uppfyllt genom avidentifieringen av alla dokumenten, men 

också genom att vi informerade om att IUP:erna bara ska användas till vår undersökning och 

sedan förstöras.   

 

1.3.4 Genomförande 

Under början på vecka 18, 2010, var vi ute på skolorna och pratade med berörda lärare, sam-

tidigt som de lärarna fick det brev som vi hade skrivit
37

. I brevet talade vi om syftet med vårt 

examensarbete, tillvägagångssättet och våra etiska hänsynstaganden. Innan vi tog kontakt med 

respektive lärare hade vi haft telefonkontakt med rektorerna på skolorna, och då muntligt be-

rättat om examensarbetet, syfte och tillvägagångssätt. Vi fick klartecken för vår undersökning 

från alla rektorer. Senare under vecka 18 kunde vi komma tillbaka till skolorna och hämta och 

kopiera våra IUP:er. 

 

För att under arbetets gång kunna hålla reda på alla 127 IUP:er var vi tvungna att märka upp 

dem på något sätt. Vi valde då att märka dem från skola 1 till 3 samt ge IUP:erna ett löpnum-

mer från 1 och uppåt på respektive skola. Alltså; den första IUP:n från skola 1 fick identiteten 

1:1, osv. 

 

För att vi skulle kunna behandla våra dokument konsekvent lika, valde vi att skapa ett kod-

schema
38

. Ett kodschema bidrar med att skapa struktur i de anteckningar man gör för att upp-

märksamma de sökta detaljerna i den analyserade texten.
39

 Vid tillverkning av ett kodschema 

                                                 
34

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 10 
35

 Ibid., s. 12 
36

 Ibid., s. 14 
37

 Se bilaga 1 
38

 Se bilaga 2 
39

 Bergström & Boréus (red)(2005) Textens mening och makt, s. 49 
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är det lämpligt att först läsa igenom de texter som ska analyseras och bilda sig en uppfattning 

om innehållets struktur. Efter detta kan man börja skissa på ett analysinstrument för att sedan 

testa det på delar av materialet.
40

 

”Eftersom målet med analysen är att finna mönster är det viktigt att kodschemat 

används konsekvent. Om syftet är att jämföra en uppsättning texter med en annan, 

är det viktigt att de två textuppsättningarna bedöms på exakt samma vis”.
41

  

Under kodschemats framtagningstid, kan det vara bra att använda sig av dubbelkodning. Det 

innebär att de personer som ska koda materialet var för sig utför en kodning av samma utval-

da del av materialet. Anledningen till att dubbelkoda är att se till så att alla som arbetar med 

undersökningen är samstämmiga.
42

  

”Syftet är då att kontrollera om kodningsinstrumentet är så otvetydigt att någon an-

nan kan komma till samma resultat som man själv”. 
43

 

Tillsammans tog vi fram de kriterier som vi tyckte kunde vara användbara till vårt kodsche-

ma, detta gjordes när vi hade skummat igenom IUP:erna en första gång. Vi kodade av de 

IUP:er som vi hade fått, sedan skickade vi kopior till varandra. När vi fått tillgång till var-

andras IUP:er kunde vi göra en dubbelkodning, för att se om vi tolkade formuleringarna lika. 

Vi tyckte överlag lika, men några små justeringar gjordes.  

 

De kriterier vi använde oss av för att kunna föra in text från IUP:erna i vårt kodschema var sju 

stycken; kortsiktiga mål, långsiktiga mål, skolans ansvar, elevens ansvar, föräldrars ansvar, 

konstruktivt - stöder kunskapsmålen samt personligt – ej relaterat till kunskap. Kriterierna 

valdes utifrån att de skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Här vill vi förtydliga 

att vi anser att även personliga handlingsstrategier kan vara konstruktiva, alltså uppbyggliga 

för individen i någon mening, men vi valde här att använda denna term för att beskriva hand-

lingsstrategiernas förhållande till skolans kunskapsmål. 

 

För att tolka vårt material har vi behövt ta hänsyn till texten i sig, den diskurs texten skapats 

inom, vem som skrivit texten, vem texten riktar sig till och till oss själva som uttolkare av 

dessa sammanhang.
44

 Utifrån detta kan man tänka sig fyra olika sätt att tolka texten. Vi kan 

välja att tolka texten utifrån vad vi anser att den betyder, utifrån vad vi anser att skribenten 

menade, utifrån vad vi tror att texten betyder för mottagaren eller utifrån vad texten säger i ett 

större sammanhang relaterat till den diskurs inom vilken den skapats. När man tolkar text bör 

man vara uppmärksam på den förförståelse man bär med sig in i tolkningen, och också på det 

större sammanhang som texten befinner sig i. Ord och begrepp kan ha olika betydelse inom 

olika diskurser.
45

 Vår förförståelse, vilken grundlagts under vår utbildning till lärare, anser vi 

har varit avgörande för att vi skulle kunna tolka dessa texter, som kommit till i en bestämd 

miljö och i ett särskilt syfte. Ovan nämnda fyra tolkningsstrategier har vi på så sätt kunnat 

koppla ihop till en enhet, genom att de delar samma språk och existerar inom samma kultur. 

Avsändarens budskap, mottagarens tolkning, vår tolkning och texten i sitt sammanhang sam-

manbinds av gemensamt språk och de inblandades förståelse av det.
46

 

 

                                                 
40

 Bergström & Boréus (red)(2005) Textens mening och makt, s. 49 
41

 Ibid., s. 50 
42

 Ibid., s. 51 
43

 Ibid., s. 51 
44

 Bergström & Boréus (2005) Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, ur Textens mening och makt, s. 24 
45

 Ibid., s. 24-28 
46

 Ibid., s. 33 
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1.4 Tidigare forskning 

 

1.4.1 Framåtblicken i IUP 

I en IUP är den framåtblickande planeringen viktig. IUP är en inspiration till framåtsyftande 

steg. IUP är också en garant för elevens, lärarnas och föräldrarnas kännedom och medvetenhet 

om måluppfyllelse.
47

 Den ska ange vilka kunskaper och förmågor som eleven ska utveckla.
48

 

Intentionerna är i alla fall att det i en IUP ska finnas en planering, d.v.s. en i förväg uppgjord 

handlingsplan för något som ska ske i framtiden, på både kort och lång sikt. Trots detta har 

det vid olika studier av IUP konstaterats att den framåtblickande planeringen ännu inte riktigt 

gör skäl för namnet. 

 

En tidig studie av försöksverksamhet med IUP, genomförd 2002 av forskarna Ann-Christine 

Vallberg Roth och Annika Månsson, beskrivs i en artikel publicerad 2006. Författarna jämför 

IUP med ”läroplaner på individnivå”, när de hävdar att i IUP bör ”både mål, innehåll för lä-

rande samt hur-frågan beaktas, det vill säga formuleringar omkring val av metoder, material, 

förhållningssätt och förutsättningar genom meningsskapande miljöer, samspel i grupp och 

med lärare”
49

. I den undersökningen fann de att de IUP de granskat inte gick att betrakta som 

”läroplaner på individnivå”, då de snarare var ”bakåtblickande än framåtsyftande, med blick-

en riktad mot ett barn mer isolerat, snarare än mot barn i lärandemiljöer”
50

. 

 

I en uppföljande undersökning 2007 finner Vallberg Roth och Månsson att IUP fortfarande 

var mer tillbakablickande än framåtblickande. Vid denna tid var skriftliga omdömen ännu inte 

obligatoriska i IUP, utan fokus skulle ligga på framtida mål och vägar att nå dem. I deras un-

dersökning visas att det i planeringen ändå fanns både betygsliknade och personliga omdö-

men.
51

 Författarna menar att det i de studerade individuella utvecklingsplanerna var påtagligt 

att bedömningsteori bygger på forskning om summativ bedömning, vilket resulterar i en till-

bakablick. Visionen om den framåtblickande bedömningen hos IUP ses inte realiserad. De 

anser att en sådan formativ, framåtblickande bedömning borde sträva efter att ligga i en prox-

imal utvecklingszon.
52

 Författarna konstaterar sammanfattande att formuleringarna i IUP:erna 

i de flesta fall är tillbakablickande och nulägesbeskrivande, samt innehåller i olika grad per-

sonliga omdömen och betygsliknande omdömen. Lärarna kommenterar mest vad eleven hit-

tills har presterat.
53

 

 

Vallberg Roth och Månssons undersökning ingick i en större studie av IUP, gjord av Skolver-

ket 2007. I studien konstateras att grundskoleförordningens bestämmelse om IUP uppfattas 

som otydlig och tolkas olika och därför påpekas det att det i grundskoleförordningen ”bör 

framgå tydligare att IUP är ett framåtsyftande dokument”
54

.
 

 

2008 kom så en ändring i grundskoleförordningen, då skriftliga omdömen i alla ämnen blev 

obligatoriska att ha med i IUP. Skolverket följde upp implementeringen av den nya bestäm-

                                                 
47

 Strandberg (2008) Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner, s.15 
48

 Skolverket (2008) Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 14 
49

 Vallberg Roth & Månsson (2006) Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan,  

s. 35 
50

 Ibid., s. 35 
51

 Ibid., s. 13 
52

 Ibid., s. 14 
53

 Ibid., s. 15 
54

 Skolverket (2007) Hur används individuella utvecklingsplaner? s. 28 
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melsen. Den framåtblickande planeringen kunde konstateras fortfarande vara bristfällig. 

Skolverket ansåg att lärarna fortfarande måste utveckla kompetensen för att kunna skriva 

framåtsyftande IUP som ska fungera som hjälp vid lärarens planering av undervisningen, och 

specificera med vad och hur man ska arbeta för att eleven ska komma vidare. ”Särskilt utpe-

kas hur-frågan. IUP innehåller ofta vad eleven ska arbeta vidare med men sällan hur detta ska 

gå till och hur skolan kan/ska stödja eleven i detta.”
55

 

 

Skolverket konstaterade också att det verkar som att skolorna arbetat mycket med att utveckla 

IUP, men att det arbetet varit fokuserat på de skriftliga omdömena. Den framåtsyftande plane-

ringen har inte blivit lika uppmärksammad.
56

 I undersökningen visas att de studerade 

IUP:erna saknar den nödvändiga kopplingen mellan bakåtblick och framåtblick, den skriftliga 

bedömningen utgör oftast ett eget dokument och är skiljt från den framåtsyftande planering-

en.
57

 Om det förekommer exempel på framåtsyftande insatser i de skriftliga omdömena, så är 

dessa ofta mer tydliga än de insatser som beskrivs i själva utvecklingsplanen, det saknas en 

sammanfattning av utvecklingsbehoven. Planeringen av det som behövs göras för att eleven 

ska fortsätta utvecklas mot givna mål är ofta kortfattad ”men sällan kärnfull”
58

. Fokus ligger 

på de skriftliga omdömena. Skolans möjliga professionella insatser syns inte mycket i den 

framåtsyftande planeringen. Inte heller finns det utmaningar som är lite mer långsiktiga och 

inte direkt överblickbara. Skolverket tycker att det framstår som att IUP bara används som en 

summativ avstämning istället för att användas som tänkt, som en formativ bedömning med 

fortsatt lärande som syfte.
59

 

 

Den sammanfattade slutsatsen från Skolverkets utvärdering är att det finns brister i skolans 

förmåga att formulera strikta mål och att kunna visa vägen om hur en önskad utveckling ska 

se ut samt att visa på vilka insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling”
60

 

 

1.4.2 Ansvarsfördelning 

I Skolverkets allmänna råd för IUP sägs att planeringen ska innehålla en beskrivning av hur 

skolan ska arbeta för att eleven ska nå målen samt vad eleven själv och elevens vårdnadshava-

re kan ansvara för.
61

 Ansvaret uttrycks sålunda i termer av vad skolan ska och vad eleven kan 

göra. 

 

I den analys som Skolverket genomförde 2007
62

 refereras till den ingående studien av Vall-

berg Roth och Månsson. Vad gäller det uttalade ansvaret för att eleven ska nå målet visar de-

ras analys att det i majoriteten av IUP:erna var eleven som stod som ansvarig för att målen 

uppnåddes. Skolans och lärarnas ansvar kommenterades inte.
63

 Forskarna kom också fram till 

att ”eleven själv har stort inflytande och ansvar över vad som står i planen, men att lärarnas 

makt och tolkningsföreträde ändå är relativt framträdande”.
64

 

                                                 
55

 Skolverket (2010) Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan – implementeringsin-

satser, dokumentsida 16-17 (s. 4-5 i bilaga 1) 
56

 Skolverket (2010) Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan 

    - en uppföljning och utvärdering av skolornas arbete, s. 20 
57

 Ibid., s. 22 
58

 Ibid., s. 28 
59

 Ibid., s. 34 
60

 Ibid., s. 35 
61

 Skolverket (2008) Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 6 
62

 Skolverket (2007) Hur används individuella utvecklingsplaner? 
63

 Vallberg Roth & Månsson (2007) Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kom-

muner, s. 11 
64

 Skolverket (2007) Hur används individuella utvecklingsplaner? s 23-24 
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2010 konstaterar Skolverket att skolans ansvar för elevens måluppfyllelse fortfarande är dåligt 

redovisat. De flesta IUP har med vad eleven själv ska arbeta vidare med. Det som oftast sak-

nas är hur det fortsatta arbetet ska gå till och hur skolan ska hjälpa eleven med detta.   

Lärarna konstateras också behöva vägledning i vad man kan komma överens om med elev 

och vårdnadshavare, och hur detta ska dokumenteras. Skolverket anser att alla inblandade, 

skola, elev och vårdnadshavare, behöver få mer information om vad överenskommelser i IUP 

egentligen innebär.
65

 

 

Ansvaret för vad som ska utvecklas verkar till stor del hamna hos eleven. Forskarna talar om 

en ”hemmets läroplan”, att mycket ansvar för skolarbetet flyttas från skolan till elever och 

vårdnadshavare. Skolverket anser att detta behöver både uppmärksammas och ifrågasättas, 

eftersom eleverna inte kan förutsättas ha likvärdiga möjligheter till hjälp och stöd i sina 

hem.
66

 

 

Forskaren Karin Wennbo tar i en undersökning upp farhågor för hur en ökad individuell pla-

nering kan föra med sig att mer ansvar läggs på elev och vårdnadshavare.67 

På elevnivå betonas vikten av att den individuella planeringen är ett utvecklings-

redskap som elev och pedagog äger tillsammans. Det kan annars innebära att an-

svaret för utvecklingen läggs på eleven och dennes föräldrar och ett eventuellt 

misslyckande tillskrivs individuella orsaker.68 

Wennbo förklarar detta som att en IUP skulle kunna ses som ett bevis på att skolan har plane-

rat för eleven och därigenom tagit ansvar. Om eleven då misslyckas behöver det inte bero på 

skolan. Wennbo motiverar detta med att pedagogisk/specialpedagogisk forskning visat att det 

idag blivit allt vanligare att problem med skolarbetet skylls på individen och inte tar hänsyn 

till hela situationen i skolan.69 

 

1.4.3 Formulering av mål 

Framåtblicken, vad som ska ske, ska formuleras på ett tydligt sätt och ”konkret beskriva vad 

skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot läroplanens och kursplanernas mål 

att sträva mot”
70

. Skolverkets allmänna råd lyfter tydligt fram att det är strävansmålen som 

ska ligga till grund för planeringen samt att skolan ska beskriva hur den ska arbeta för att nå 

dem. I Vallberg Roth och Månssons undersökning 2007 konstateras att de mål som finns är i 

form av vad eleven ska lära, hur lärandet ska gå till och vilka insatser som krävs fokuseras 

inte.
71

 De konstaterar också att det i majoriteten av de insamlade IUP:erna snarare fanns en 

inriktning på uppnåendemål än strävansmål.
72

 

 

                                                 
65

 Skolverket (2010) Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan – implementeringsin-

satser, s. 16-17 
66 

Skolverket (2010) Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan 

    - en uppföljning och utvärdering av skolornas arbete, s. 31 
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 Wennbo (2005) Individuell planering – Ett led i en önskvärd pedagogisk utveckling? s. 72 
68

 Ibid., s. 75 
69

 Ibid., s. 81  
70

 Skolverket (2008) Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, s. 13 
71

 Vallberg Roth & Månsson (2007) Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kom-

muner, s. 15 
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Dock fann Skolverket i sin undersökning 2007 att de flesta lärare själva tyckte att skolans 

insatser beskrevs konkret.73 Själva formuleringen av texten i IUP bedömdes som lärarna var 

osäkra på hur de kunde formulera sig, med resultat att planen blev knapphändig och tunn. 

Problemen med detta härrördes till osäkerhet kring IUP som offentligt dokument, lärarna 

kände sig osäkra på vad som var lämpligt att skriva.74 Formuleringarna blir kortfattade.  

 

Det kan också uppfattas som problematiskt att formulera sig så att alla förstår, elever och 

vårdnadshavare, men också andra lärare.
75

 När IUP ska upprättas, vilket vanligtvis sker vid 

utvecklingssamtalet, uppstår en situation där lärare anser sig kunna hamna i kommunikations-

svårigheter. Det använda språket måste anpassas så att alla i samtalet kan förstå, och då kan 

det bli svårt att använda ett precist, professionellt språk med påföljd att det sagda och ned-

skrivna blir vagt formulerat. Lärare hamnar i en balansgång mellan ”användningen av profes-

sionell terminologi och att samtidigt behålla en tydlighet i kommunikationen”
76

. 

 

Eleven ska i och med IUP få en ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier.
77

 

Dock har Skolverket kunnat konstatera att elevernas egna mål ofta handlar om görande i ett 

kort perspektiv, t.ex. inte prata på lektionerna och komma i tid. När lärare skriver målen blir 

det mer fokus på kunskapsmål. Detta skapar ett problem, då det egentligen är kunskapsmål 

som ska fokuseras, även av eleven. Läraren måste kunna förklara målen för eleven. I detta 

ligger lärarens ansvar för att vara den som vet vilka mål som ska uppnås, att kunna peka ut det 

framåtsyftande steget, ”det kan vara svårt för eleven att veta vad som är nästa steg”
78

. 

Risken är stor att IUP:n fylls med utvecklingsmål som inte har så mycket med de 

mer kvalificerade och långsiktiga målen att sträva mot att göra. IUP blir då inte det 

framåtsyftande verktyg som läraren hoppas på. I de fall där stort ansvar läggs på 

eleven att i utvecklingstermer sammanfatta vad som avhandlats i utvecklingssamta-

let finns dessutom en risk att läraren förlorar auktoritet över vad som tas upp i pla-

nen som utvecklingsmål.
79

 

I Skolverkets senaste utvärdering konstateras att de formulerade målen verkar vara mest sym-

boliska, utan något substantiellt innehåll. Planeringen verkar utnyttjas mer som en möjlighet 

för elev och föräldrar att vara delaktiga, än som en konkret planering för fortsatt lärande. 
80

 

Skolan uppvisar brister i förmågan att formulera konkreta kunskapsmål och att ange hur må-

len ska nås.
81

 

 

Det verkar också som att det ofta är eleven som får formulera den framåtsyftande planen, vil-

ket inte har något stöd i Skolverkets anvisningar om IUP.
82

  
 

Att eleverna själva får formulera sina mål kan medföra problem. Det finns forskning som pe-

kar på att barn i en sådan valsituation oftast tenderar att välja efter inlagrade mönster vad gäll-
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er t.ex. social bakgrund. Det har även konstaterats ett samband mellan inställningen till egen 

planering av lärandet och familjebakgrund, så att barn i resursstarka familjer är mer positivt 

inställda medan barn i resurssvaga familjer är mer motvilligt inställda. Risken blir att eleverna 

planerar/väljer utifrån sitt kulturella/sociala kapital, vilket kan leda till att sociala skillnader 

upprätthålls.83 

 

Ett av huvudsyftena med IUP är att den ska vara viktig och fungera som ett levande dokument 

för alla elever. Men i skolverkets undersökning 2007 uppmärksammades att lärarna lade ner 

mer tid på att hitta lösningar till de elever som inte givet klarar att uppfylla målen. Till de ele-

ver som klarade målen med god marginal eller till de särbegåvade eleverna saknades det, i de 

flesta fall, strategier för att hitta bra insatser och utmaningar. IUP fick på så sätt liten betydel-

se för dessa elevers vidare utveckling mot strävansmålen. De elever och föräldrar som man 

intervjuat tyckte att de oftast fick höra att allt gått bra och att de skulle fortsätta arbeta på som 

de gjort.
84

 

 

Ingela Elfström har i sin undersökning av IUP i förskoleverksamhet också kunnat konstatera 

att detta orsakar huvudbry hos pedagoger, att det är viktigt att ge de duktiga utmaningar och 

inte bara anpassa verksamheten till dem som har svårigheter.
85

 

 

Arne Engström
86

 skriver i Lärarnas tidning att barn som redan kan läsa och/eller räkna när de 

kommer till skolan utmärker sig som en särskild grupp. Barnens kognitiva förmåga är högre 

och de uppvisar en bättre personlighet än de barn som inte kan läsa och/eller räkna när de 

kommer till skolan. 

”Den grupp barn som framför allt utmärker sig är de barn som både kunde läsa och 

räkna vid skolstarten. Det är huvudsakligen här som man finner de begåvade bar-

nen. Dessa barn uppvisar högre prestationsförmåga, högre motivation och högre in-

lärningstempo än sina kamrater”
87

 

Vidare skriver Engström i sin artikel att de barn med särskilt hög kognitiv förmåga och hög 

kreativitet är de som har de största inlärningssvårigheterna. Han menar på att dessa elever inte 

har behövt anstränga sig under de första skolåren. De har inte ställs inför några utmaningar, 

utan har tagit till sig det som läraren sagt under lektionerna och har då heller inte haft några 

större läxor.  

”När kraven sedan ökar vid övergången till högstadiet så har de inte tillägnat sig 

några fungerande arbetsvanor eller någon utvecklad studieteknik. De är helt oför-

beredda på de ökande kraven. De har ingen aning om hur man gör när man lär sig. 

Det kommer som en chock – de får svårt att koncentrera sig och deras skolpresta-

tioner faller dramatiskt.”
88

 

I sin slutkommentar skriver Enström att man måste diskutera i arbetslagen och i personal-

rummen hur arbetet kan organiseras så att även de begåvade barnen får utmaningar och stimu-

lans i sitt fortsatta lärande. Man ska också bemöta föräldrarnas önskan om svårare uppgifter 
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med respekt. ”Framgång eller misslyckande – det är lärarnas och skolans bemötande av bar-

nen som avgör det”.
89

 

 

I en IUP är målbeskrivningarna per definition individuella. Men IUP kan också ses som en 

”social aktivitet, elevens och mentorns samarbete om utveckling, det framåtblickande per-

spektivet, mentorskapets stödjande och drivande roll.”
90

 I forskningen på området finns ut-

tryckt farhågor med en alltför långt driven individualisering, som tappar bort de sociala di-

mensionerna i lärandet. 

  

Forskarna Vallberg Roth och Månsson påpekar att en IUP förutom att specificera de individu-

ella målen också bör beakta hela hur-frågan, d.v.s. val av metoder och material, men också 

”förhållningssätt och förutsättningar genom meningsskapande miljöer, samspel i grupp och 

med lärare”
91

 

 

Vallberg Roth och Månsson tar också upp en betraktelse över om det är entydigt positivt för 

eleverna att vara så omgärdade av olika planeringar och utvecklingsscheman. De ställer frå-

gan om barnet är att betrakta som spindel eller byte i detta nät. Barnets identitet konstrueras i 

”ett raster av dokumentation, måttstockar och självvärderingar.”
92

 

 

Författarna kommenterar att en individuell plan för en enskild individs lärande står i ett mot-

satsförhållande till de nationella styrdokumenten, vilka har sin grund i en sociokulturell syn 

på lärande. Individuellt och kollektivt lärande kan sägas vara varandras förutsättning. Förfat-

tarna använder här Olga Dysthes term ”flerstämmighet” för att beskriva hur olika individer 

bidrar till varandras lärande.
93

 

 

Forskaren Karin Wennbo frågar sig om vissa grupper av elever kommer att bli förlorare när 

lärandets individuella aspekter betonas och kommunikativa samt sociala aspekter av lärande 

får mindre utrymme. Hon anser att det finns en risk att vinsterna med och den positiva kraften 

i ett lärande samspel mellan elever inte utnyttjas. Wennbo hänvisar till att det vid studier av 

åtgärdsprogram konstaterats att det oftast är eleven som får bära problemen själv, det är säll-

synt att åtgärder innefattar även gruppen. I skenet av detta menar hon att det är viktigt att sko-

lorna i sin utformning av IUP tar hänsyn till samspelet mellan individ och grupp i planering-

en.94 

 

Ingela Elfström tar i sin avhandling upp problematiken med individualisering. Hon menar att: 

”De begrepp och teorier som ligger ”bakom”, ofta mot vår vilja och våra intentio-

ner drar in oss i ett värderande och bedömande, ett normaliserande av barn, som vi 

säger oss inte vilja att de individuella utvecklingsplanerna ska utgöra. De motver-

kar också flera av de strävanden som läroplanen har i sina strävansmål och i sin 

värdegrund som att ge plats för mångfald och olikheter”.
95

 

Skolverket har konstaterat att uppföljning och dokumentation sker på individnivå och ger sällan upp-

hov till åtgärder på gruppnivå. Eleven bör ses som del av ett sammanhang och elevens sociala och 
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kunskapsmässiga utveckling bör beskrivas relationellt, utifrån både individ och grupp. Skolverket 

ansåg att de undersökta individuella planeringarna ej levde upp till detta.
96

 

 

I UNESCOs servicematerial Open file on inclusive education påpekas riskerna med individuell plane-

ring: 

 they focus on the individual student in isolation and take too little ac-

count of any barriers to learning in the school environment (such as in-

appropriate teaching or inadequate teaching materials) 

 they tend to plan for individual programmes which are separate from 

the mainstream curriculum and can become very narrow 

 the individual programmes they prescribe tend to underestimate the im-

portance of peer learning and support.
97

 

Vallberg Roth och Månsson konstaterade i sin tidiga undersökning också att de mål som skri-

vits ut i huvudsak uttrycktes som utvecklingspsykologiska behov eller fanns strikt inom kurs-

planen. Resultatet visade också en tendens att vissa ämnesområden i läro- och kursplaner var 

berörda, medan andra reducerades och slogs samman eller inte kommenterades alls. Det in-

formella lärandet och innehållet i den fritidspedagogiska verksamheten berördes i princip inte 

alls. Det tematiska innehållet berördes i mycket låg utsträckning, eller inte alls. Det fanns 

också en avsaknad på mångkulturellt och individualiserat innehåll. Vidare saknades exempel-

vis frågor som bejakade ett kritiskt, kreativt tänkande, initiativtagande och reflekterande.98 

 

I de IUP:er som Vallberg Roth och Månsson granskade 2007 fann de att den pedagogiska 

miljön inte framträdde. Kommentarer om samarbete mellan eleverna förekom sparsamt, inte 

heller kunde de se att planerna gav något stöd för ”kritisk reflektion, frågande processer och 

kreativ kommunikation med utgångspunkt i barnens perspektiv”99 
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2. Resultat 

 

Vi har i vårt resultat sammanställt det vi kunnat läsa ut av vårt kodschema, direkt eller indi-

rekt med hjälp av viss tolkning. Resultatet presenteras utifrån våra frågeställningar. 

 

2.1 Framåtblicken  

När vi har granskat hur de insamlade IUP:ernas målformuleringar är framåtblickande har vi 

använt oss av två kriterier i kodschemat, ett för kortsiktiga mål och ett för långsiktiga mål. Vi 

fann att alla IUP:er, 127 st., innehöll kortsiktiga mål och att det förekom explicita långsiktiga 

mål i 18 st. IUP:er samt att det i 20 st. förekom mål som kan tolkas som långsiktiga.  
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Diagram 1. Förekomst av kortsiktiga och långsiktiga mål i 127 granskade IUP:er. 

  

I de IUP:er vi granskat har det inte alltid tydligt framgått om målen ska tolkas som långsiktiga 

eller kortsiktiga. Viss förförståelse och tolkning har krävts. Vi har kunnat urskilja många av 

målen som kortsiktiga, då vi känner till vad eleven ska ha uppnått i slutet av respektive år 

enligt kursplanen. Under de första åren i skolan kan det handla om till exempel: 

”talen upp till 20, bli säker på addition och subtraktion”
100

 

I några fall har målen kunnat räknas som både kort- och långsiktiga, denna typ av mål kan 

exemplifieras av; 

”kunna lösa problemuppgifter i matte”
101

 

En skola har angivit långsiktiga mål på alla sina IUP:er , men de går inte att utläsa eller förstå 

om man inte har läroplanen och kursplanerna tillhands, då målen är angivna endast som hän-

visningar till respektive styrdokument. Exempel på detta: 

”MA- kursplan med komm, s 16, SV-kursplan med komm, s 29”
102

 

                                                 
100

 IUP 1:3 
101

 IUP 1:8 
102

 IUP 2:1 



 20 

2.1.1 Formulering av kortsiktiga mål 

De kortsiktiga målen är ofta skrivna i lösa fragment och är kortfattade. Oftast är de skrivna 

utifrån kursplanerna i svenska och matematik, som t.ex. ”matte: klockan”
103

.  

 

42 IUP:er visar att det inte bara är kunskapsmål som skrivs, utan även sociala/personliga mål. 

Exempel på detta kan vara: 

”Koncentrera sig på uppgiften som görs, inte bry sig om vad alla andra gör, våga 

prova och göra fel, äta snabbare både hemma och i skolan”
104

 

En del kortsiktiga mål är skrivna i form av vilken diagnos som ska klaras av härnäst. Vi har i 

vårt material 17 IUP:er med mål av typen: 

 ”diagnos AG 2 och AG 3, min läsutveckling, läsintresse nr 6”
105

 

För att vårdnadshavare och elev ska förstå vad som menas med detta, måste de ha fått se dia-

gnosmaterialet och fått det förklarat. 

 

Vi har också kunnat konstatera att i många IUP:er, 38 stycken, finns kortsiktiga mål formule-

rade på ett sådant sätt att de motsvarar handlingsstrategier och inte målbilder. Exempel på 

sådana målformuleringar: 

”skriva hur jag tänker i matte”
106

 

”berätta för mamma och pappa hur det går i skolan”
107

 

”när jag blir arg ska jag gå till den rosa soffan utanför 4:an”
108

  

 

2.1.2 Formulering av långsiktiga mål 

De mål vi funnit som är explicit utskrivna är formulerade på ett sätt som kräver att läsaren är 

insatt i, eller har tillgång till, läroplan och kursplan. Exempel på detta är att som mål i mate-

matik hänvisa till sidan 16 i kursplanen, och i svenska sidan 29 i kursplanen samt till exempel 

för området normer och värden hänvisa till ”Lpo94 sid 8”
109

. I de 20 IUP:er där vi ansett att 

det finns mål som kan tolkas som långsiktiga rör det sig om målformuleringar som exempel-

vis ”läsning”, ”utmana sig själv när det gäller skönlitteratur”, ”skriva längre texter”, ”engels-

ka”.
110

 Även här noteras att målen är mycket kortfattade och fragmentariska. 
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2.2 Ansvarsfördelning och formulering 

När vi har granskat ansvarsfördelningen i de 127 insamlade IUP:erna så har vi använt tre kri-

terier i kodschemat; skolans ansvar, elevens ansvar och föräldrars ansvar. Skolans ansvar 

fanns utskrivet i 122 IUP:er, elevens ansvar i 119 och föräldrars ansvar i 116. 

 

I två av IUP:erna fann vi att det inte fanns någon ansvarsfördelning alls, det vill säga att var-

ken skola, elev eller föräldrar hade något ansvar inskrivet i IUP:erna. Det vi också har kunnat 

konstatera är att det i 29 IUP:er ligger ett större ansvar på eleven och föräldrarna än på skolan, 

medan det i 24 IUP:er förekommer att skolan och föräldrarna har lika stort ansvar.  

 

2.2.1 Skolans ansvar 

I de IUP:er som vi har granskat har vi inte sett någon tydlig handlingsplan som skolan ska 

ansvara för, så att eleven når de uppsatta målen. Mycket av det som skolan skriver in som sitt 

ansvar är att skicka hem läxor och att ”ge tid” till läsning eller räkning. Under skolans ansvar 

kan vi också se att skolan ansvarar för en del sociala ting som: 

”lägga handen på axeln när eleven tramsar” 
111
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Diagram 2. Förekomst och fördelning av skolans ansvar i 127 granskade IUP:er.   

 

 

Det som vi har tolkat in som kunskapsrelaterat är sådant som knyter an till de uppsatta kun-

skapsmålen; 

”låta x skriva berättelser i slutet av bokstavsjobbet, istället för att läsa bok”
112

 

I nio IUP:er står det att skolans ansvar är att ”ge träningstid”
113

, det säger inte något egentli-

gen, men vi har tolkat det till att skolan vill ge mer tid till de uppsatta målen i svenska och 

matematik, då ansvaret har varit utskrivet i anslutning till mål i dessa ämnen.  
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Det som vi har tolkat in under socialt är sådant som inte är kopplat till kunskapsmässiga upp-

nåendemål eller strävansmål. Exempel på sådan formulering:  

”hjälpa till att hålla lugnt i klassrummet”.
114

 

När målet är ”skriva finare”
115

 har vi tolkat skolans ansvar; ”kolla i skolan och säga till vid 

behov”
116

 som socialt, då det inte finns några mål i svenskan att elever ska skriva fint, målet i 

kursplanen vad gäller handstil är att eleven ”utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för 

hand”
117

.  

 

2.2.2 Elevens ansvar 

I elevernas ansvar nämns oftast ord som träna på, jobba flitigt, läsa och tänka på. Vi har tolkat 

in elevens ansvar i olika kategorier efter typ av uppgifter som eleven ska utföra. I många av 

IUP:erna har eleven ansvar för fler saker och då har vi tolkat in dessa under flera kategorier. 
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Diagram 3. Förekomst och fördelning av elevens ansvar i 127 granskade IUP:er.   

 

 

Det som vi har tolkat in som öva/träna/jobba med är sådant som kan knytas an till de uppsatta 

kunskapsmålen, ”träna på att räkna med minus”
118

 eller ”jobba på, läsa”
119

 eller också ”öva 

tex i den röda boken”.
120

 Det som vi har tolkat in under socialt ansvar är sådant som inte är 

kopplat till uppnåendemål eller strävansmål. Det kan formuleras så här;  

”sätta på mig hörlurar, tänka på att koncentrera mig”
121

 

”inte låta andra störa min koncentration, inte dras med, bara ta fram penna och 

sudd när vi ska jobba, inte alla grejer i pennfacket”
122
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Det som vi har tolkat in under läsa/skriva kan vara av typen ” Läsa i LÄST varje dag”
123

, me-

dan ”läser lite varje dag hemma” kan stå både under läsa/skriva och under läxa. 
 

2.2.3 Föräldrars ansvar 

I de flesta IUP:er finns vårdnadshavarens ansvar med. I skola två ska alla vårdnadshavare 

träna tal i någon form, många ska också följa med eller köra eleverna till biblioteken. 

”träna tal, följa med till biblioteket”.
124

 

 Mycket av vårdnadshavarnas ansvar ligger på att kontrollera och förhöra läxorna. Men i ett 

fåtal fall så får vårdnadshavarna mycket att göra; 

”att läsa högt för på tis, tors, lör, lite på sön, samt läsa med vid lästräningen” .
125

 

I några av de IUP:er som vi tittat på så har föräldraansvaret preciserats som större än skolans 

ansvar. Föräldrarna ska ”förhöra dig på tabellerna, lyssna på dig och läsa för dig” medan sko-

lan ska ”ge dig tabeller”.
126

 

 

Vi har kategoriserat föräldraansvaret utifrån vilka olika uppgifter man kan urskilja att 

föräldrarna ska ansvara för. Det allra vanligaste är att föräldrar ska hjälpa till med läxorna. 
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Diagram 4. Förekomst och fördelning av föräldrars ansvar i 127 granskade IUP:er.  

 

 

Exempel på formuleringar som vi har kategoriserat som ”uppmuntra” kan bland annat vara; 

”uppmuntra och stödja i skolarbetet”
127

 

Under socialt har vi tolkat in det som inte är kunskapsrelaterat, t.ex.; 

”se till att syskon inte stör”
128
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2.3 Formuleringar av handlingsstrategier  

När vi har granskat hur de olika handlingsstrategierna formulerats i IUP:erna har vi använt oss 

av två kriterier i kodschemat. Vi har skiljt på om formuleringarna varit inriktade på att kon-

struktivt stödja kunskapsmålen eller om de handlat om mer personliga mål, inte specifikt rela-

terade till kunskapsmål. I de 127 IUP:erna fann vi att 103 innehöll konstruktiva formuleringar 

och 87 innehöll personliga. Av dessa var det 37 stycken som innehöll endast konstruktivt 

formulerade strategier och 21 som innehöll endast personliga. Tre IUP:er innehöll inga hand-

lingsstrategier alls. Även om det konstruktiva överväger i de IUP:er som vi har granskat, så 

saknas konstruktiva handlingsstrategier i 24 fall (motsvarar 19%). 
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Diagram 5. Fördelning av handlingsstrategier i 127 granskade IUP:er.  

 

 

2.3.1 Formulering av det som stöder kunskapsmålen 

De kunskapsmål som handlingsstrategierna fokuseras kring handlar till allra största delen om 

svenska och matematik. Strategier som rör svenskämnet dominerar i de studerade IUP:erna, 

följt av strategier för matematik. Det vanligaste i vårt material har varit att en IUP innehåller 

handlingsstrategier för ett ämne, men i 30 IUP:er fanns strategier för både svenska och mate-

matik utskrivna. Endast sex IUP:er är formulerade så att ett annat ämne specificeras; två berör 

simkunskaper, en geografi (kartkunskap), en engelska, en naturkunskap (fakta om jorden) 

samt en som tar upp utveckling av finmotorik med syfte att skriva läsligt.
129

 En del är allmän-

na och specificerar inte vilket ämne som berörs, utan bara skolarbetet, till exempel ”hjälpa till 

med läxorna”
130

, vilket vi tolkar som ett konstruktivt arbetssätt för att nå kunskapsmålen.   
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Vad handlingsstrategierna syftar på
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Diagram 6. Förekomst och fördelning av ämnesspecifika handlingsstrategier i 127 granskade 

IUP:er. 

 

 

Vad gäller formuleringarna är de mycket kortfattade, ibland bara ett enda ord. Exempel på 

detta är en IUP där målet i matematik anges vara ”Diagnos AG3”, då är elevens handlings-

strategi ”träna”
131

. Vanliga ord är träna, öva, läsa. Handlingsstrategierna är i majoriteten av de 

granskade IUP:erna formulerade på ett sådant sätt att läsaren måste tolka dem utifrån det ut-

skrivna målet, för att få ett sammanhang och förståelse för vad strategin handlar om. Exempel 

på sådan handlingsstrategi är ”träna med mamma utan att bli arg på henne” vilken ska kopplas 

till målet ”Alfabetet, ljud, form och namn”
132

. 

 

2.3.2 Formulering av övriga strategier 

I de fall handlingsstrategierna inte varit baserade på kunskapsmålen utan enbart handlat om 

sociala eller personliga mål har vi konstaterat att av de 87 IUP:er som innehöll personliga 

handlingsstrategier var det 45 stycken som innehöll handlingsstrategier för hur skola och hem 

kan påverka och stödja eleven. De vanligaste formuleringarna som då förekommer är påminna 

och uppmuntra. Andra formuleringar är pusha, stötta, säga till, peppa, hjälpa, ge stöd, fråga 

hur det går. 35 IUP:er innehöll handlingsstrategier som innebär att eleven ska ändra sig på 

något sätt, mentalt eller fysiskt. Vanligast var att eleven på något sätt ska ändra attityd, t.ex. 

att inte bli arg vid tillsägelser. Att ta ansvar ingår också i denna kategori, då vi tolkar det som 

att elevens attityd till skolarbete behöver förändras. Det förekommer också att elever förvän-

tas tänka mera positivt eller att de ska ta det lugnare. Även några handlingsstrategier rörande 

fysiska målsättningar finns med. Exempel på personligt hållna handlingsstrategier: 

”koncentrera sig på uppgifter som görs, inte bry sig om vad alla andra gör, våga 

prova och göra fel, äta snabbare både hemma och i skolan”
133

 

”påminna om väntandet och att måla sakta, undersöker ridning och gaser i ma-

gen”
134
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Övriga handlingsstrategier som inte är direkt inriktade på kunskapsmål är allmänt formulera-

de och kan handla om att föräldrarna ska lyssna, föräldrarna ska följa med till biblioteket, ele-

ven ska vara aktiv på lektionerna, eleven ska lyssna, eleven ska vara uppmärksam.  

 

 

 

3. Diskussion 

 

3.1 Analys 

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur planeringen i IUP formuleras i för-

hållande till elevernas framtida lärande och utveckling. Utifrån vad tidigare forskning haft att 

säga har vi i vårt resultat till största delen fått bekräftat tidigare forskningsresultat, men också 

fått dem motsagda. 

 

I den undersökning som Vallberg Roth och Månsson gjorde 2007 ansåg de då att IUP var mer 

tillbakablickande än framåtblickande. Vi anser inte att någon av de IUP:er som vi har grans-

kat innehåller några formuleringar som är tillbakablickande, utan vi bedömer att alla formule-

ringar syftar framåt. Vidare menar vi att den framåtsyftande planeringen inte är nulägesbe-

skrivande. Kanske är detta en positiv konsekvens av den förändring i grundskoleförordningen 

som kom 2008, att skriftliga omdömen blev obligatoriska att ha med i IUP. Därigenom kan 

nulägesbeskrivningen ha fått en ”naturlig plats”, i de skriftliga omdömena.  

 

I Vallberg Roth och Månssons undersökning konstaterades även att de IUP:er som granskats 

innehöll olika grader av personliga omdömen. I de IUP:er som vi har undersökt har vi inte 

kunnat konstatera explicit utskrivna personliga omdömen, men det finns i handlingsstrategi-

erna några formuleringar som implicit indikerar ett personligt omdöme. Exempel på detta är 

att en elev inte ska bli sur vid tillsägelse
135

, detta tolkar vi som att det indikerar att läraren 

tycker att eleven brukar vara sur, vilket vi anser är ett personligt omdöme. 

 

I Skolverkets allmänna råd för hur IUP ska skrivas sägs att planeringen ska innehålla en be-

skrivning av hur skolan ska arbeta för att eleven ska nå målen samt vad eleven själv och ele-

vens vårdnadshavare kan ansvara för.
136

 Ansvaret uttrycks alltså i termer av vad skolan ska 

och vad eleven kan göra. I de analyser som Skolverket genomförde 2007 och 2010 såg man 

att ansvaret för att nå de uppsatta målen i högre grad vilade på eleven än på skolan och föräld-

rarna. I vår undersökning fann vi att de handlingsstrategier som eleven skulle ansvara för i 

flera fall var mer omfattande än vad skolans och föräldrarnas var. I något fall kunde vi se att 

föräldrarnas ansvar var formulerat så att det kunde tolkas som större än både elevens och sko-

lans.  

 

Skolverket konstaterar 2010 att skolans ansvar för elevens måluppfyllelse fortfarande är dåligt 

redovisat. Det som oftast saknas är hur det fortsatta arbetet ska gå till och hur skolan ska hjäl-

pa eleven med detta. Vi anser att i de IUP:er som vi granskat har skolan blivit bättre på att 

formulera  sitt ansvar för vad den ska göra för att eleven ska nå målen. Däremot saknar också 

vi formuleringar för hur arbetet ska gå till.  
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Eleven ska i och med IUP få en ökad möjlighet till att ta ansvar för och påverka sina studi-

er.
137

 Dock har Skolverket kunnat konstatera att elevernas egna mål, sådana som de själva 

ställer upp, ofta handlar om görande i ett kort perspektiv, till exempel inte prata på lektionerna 

och komma i tid. När lärare skriver målen blir det mer fokus på kunskapsmål. Vi har inte ut-

ifrån formuleringarna i de IUP:er som vi har granskat kunnat urskilja om det är eleven som 

har fått formulera målen, utan vi har uppfattat det som att det är enbart läraren som har formu-

lerat alla mål. Däremot har vi sett formuleringar som har fokus både på kunskapsmål, men 

också på sådant som handlar om görande i ett kort perspektiv, till exempel ”sitta på dynan”
138

. 

 

I Skolverkets senaste undersökning konstateras att det ofta är eleven som får välja sina mål 

och formulera den framåtsyftande planen.
139

 Forskning pekar på att risken blir att eleverna 

planerar/väljer utifrån sitt kulturella/sociala kapital i en sådan situation, vilket kan leda till att 

sociala skillnader upprätthålls.140 I de IUP:er som vi har granskat har vi inte kunnat hitta några 

formuleringar som vi har kunnat tolka som att eleven själv påverkat det som ska stå i planen. 

Vi har tolkat IUP:erna som att det framför allt är läraren som har avgjort vad som ska stå i den 

framtida planeringen. Skolverket konstaterade 2007 att ”eleven själv har stort inflytande och 

ansvar över vad som står i planen, men att lärarnas makt och tolkningsföreträde ändå är rela-

tivt framträdande”.
141

 Däremot har vi funnit många formuleringar som indikerar ett stort elev-

ansvar för planens uppfyllande. Vi har också hittat många IUP:er som innehåller sociala mål 

och många där elevansvaret utgår ifrån sociala mål. Vi har inte kunna uttolka att elevens kul-

turella/sociala miljö ska ha påverkat formuleringarna i IUP:erna. 

 

Vi håller med om vad Skolverket konstaterar i sin uppföljning av implementeringen av den 

nya bestämmelsen, att lärarna fortfarande måste utveckla sin kompetens i att skriftligt formu-

lera bättre framåtsyftande IUP, där det framgår mer specificerat med vad och hur man ska 

arbeta för att eleven ska komma vidare. IUP är ofta formulerade utifrån med vad eleven ska 

arbeta vidare med, men sällan hur detta ska gå till och hur skolan ska stödja eleven i detta. 

I skolverkets undersökning 2007 fann man att formuleringen av texten i IUP bedömdes som 

lärarna var osäkra på hur de kunde formulera sig, med resultat att planen blev knapphändig 

och tunn. I undersökningen från 2010 konstaterades att skolan uppvisar brister i formulering-

en av konkreta kunskapsmål och hur målen ska nås. Detta är något som också vi har kunnat se 

i de IUP:er som vi har undersökt. Vi ser det som att lärarna generellt verkar ha en god upp-

fattning om elevens kunskaper, men att de inte vet hur de ska formulera detta skriftligt kort-

fattat och förståeligt i en IUP. Planeringen av det som behövs göras för att eleven ska fortsätta 

att utvecklas mot givna mål är ofta kortfattad ”men sällan kärnfull”.
142

 Något som vi har sett 

och som Skolverket också har uppmärksammat är att eftersom IUP skrivs under utvecklings-

samtalet, så förstår förmodligen alla som har varit med i samtalet vad formuleringarna i IUP:n 

står för. Vi tror att utomstående, som inte har varit med under samtalet, och inte har någon 

förförståelse kring IUP, förmodligen kan tycka att de är lösryckta, osammanhängande, och 

oförståeliga. 
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Skolverkets granskning av IUP har visat att det inte fanns utmaningar som var mer långsiktiga 

och inte så lätt överblickbara. Där håller vi med Skolverket helt och hållet. I de IUP:er som vi 

har granskat var det bara en skola som uttryckligen hade formulerat långsiktiga mål, men de 

gick å andra sidan inte att tyda om man inte hade både kursplan och läroplan till hands.  

 

I Skolverkets undersökning 2007 uppmärksammades att lärarna lade ner mer tid på att hitta 

lösningar till de elever som inte givet klarar att uppfylla målen. Till de elever som klarade 

målen med god marginal eller till de särbegåvade eleverna saknades det, i de flesta fall, stra-

tegier för att hitta bra insatser och utmaningar. IUP fick på så sätt liten betydelse för dessa 

elevers vidare utveckling mot strävansmålen. I de IUP:er vi granskat där det endast fanns mål-

formuleringar som handlade om att eleven skulle skriva fint, tolkar vi det som om dessa 

IUP:er handlar om en duktig elev som har klarat målen för respektive skolår och läraren inte 

hittade på något annat att skriva. Vi anser att ”skriva fint” inte är en tillräckligt utmanande 

och stimulerande formulering för en elev som vi förmodar har klarat målen. Engström påpe-

kar i sin artikel att arbetet i skolan måste organiseras ”så att även de begåvade barnen får möta 

utmaningar och stimuleras i sitt fortsatta lärande”
143

. 

 

I den tidigare forskningen, kap 1.4, tar vi upp att IUP kan ses som en ”social aktivitet, elevens 

och mentorns samarbete om utveckling, det framåtblickande perspektivet, mentorskapets 

stödjande och drivande roll.”
144

 Farhågorna är att en alltför långt driven individualisering, 

tappar bort de sociala dimensionerna i lärandet. Man menar att hela hur-frågan, det vill säga 

val av metoder och material, ”förhållningssätt och förutsättningar genom meningsskapande 

miljöer, samspel i grupp och med lärare”
145

också måste tas i beaktning. Forskaren Karin 

Wennbo anser att det finns en risk att vinsterna med och den positiva kraften i ett lärande 

samspel mellan elever inte utnyttjas. Hon menar att det är viktigt att skolorna i sin utformning 

av IUP tar hänsyn till samspelet mellan individ och grupp i planeringen.146 Vi har inte sett 

någon formulering som antyder ett socialt samspel mellan några elever. De sociala mål som är 

formulerade är specifikt inriktade på den enskilde elevens beteende. Det finns heller inga mål-

formuleringar som talar för några grupparbeten eller samarbetsövningar.  

 

Skolverket konstaterade i sin uppföljande undersökning 2010 att det verkar som att skolorna 

arbetat mycket med att utveckla IUP, detta är något som vi fick muntligen bekräftat när vi var 

ute på skolorna och hämtade in våra IUP:er. Lärare på de skolor vi samlat in IUP:er ifrån 

kommenterade att de IUP:er som de skulle skriva nu i vår inte skulle komma att se ut som 

dem vi nu samlade in och att de befann sig i ett utvecklingsarbete kring IUP.  

 

Vår övergripande slutsats är att planeringen i de IUP:er som vi har analyserat är kortfattad och 

ofta vagt och lösryckt formulerad, det saknas oftast konkret formulerade långsiktiga mål och 

det saknas också tydliga tillvägagångssätt för hur målen ska nås. Vi anser att lärarnas kompe-

tens i att skriva IUP bör utvecklas, så att IUP kan innehålla tydliga mål, både kort- och lång-

siktiga, samt tydliga strategier för hur målen ska uppnås. Skolans ansvar bör framgå tydligare, 

och inte, som vi uppfattar det idag, vara underförstått. Enligt vår mening är det fortfarande en 

bit kvar att gå innan IUP blir det ”kraftfulla pedagogiska utvecklingsinstrument” som det är 

tänkt att vara. 
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3.2 Metodreflektion 

I vårt examensarbete valde vi att arbeta med en kvantitativ och kvalitativ innehållsmässig 

textanalys av IUP:er. På så sätt kunde vi både räkna frekvenser av vissa formuleringar samt 

göra mer komplicerade tolkningar av texten. Vi studerade till exempel den interpersonella 

aspekten, vilket innebar att vi ville se hur texten talade till sin mottagare. Vi studerade också 

hur innebördsaspekten uttryckte skribentens tankar och idéer. IUP skrivs i en särskild kontext 

och inom det särskilda språkbruk som kännetecknar skolan. Att vi haft en förförståelse om 

denna diskurs anser vi har varit nödvändigt för att kunna göra denna textanalys. Den förförstå-

else som vi har är den som vi fått under våra år som lärarstudenter på Högskolan Dalarna, samt 

den erfarenhet som vi har fått då vi varit ute på skolorna under VFU-perioderna147. Vi har också 

med oss den erfarenhet som vi personligen har av IUP i samband med de utvecklingssamtal som 

vi själva varit med på tillsammans med våra egna barn.  

 

I vår analys upplever vi det som problematiskt att vi inte har fått vara delaktiga i hela proces-

sen kring utformandet av IUP, det vill säga den skriftliga bedömningen inför utvecklingssamtalet 

och själva samtalet. Vi anser att mycket av det som formuleras och förmedlas till elever och vård-

nadshavare sägs i en kontext som vi i denna undersökning inte kunnat ta del av. Vi har bara fått se 

texten i IUP:erna, vilken oftast har varit lösryckta meningar och ibland enstaka ord. Vi menar att 

tonfall och gester, hur något sägs, kan ge ord och meningar en annan innebörd. Att vi inte har sett 

och hört hela utvecklingssamtalet kan ha gjort att vi har missbedömt vissa mål eller tillvägagångs-

sätt. Vi anser dock att vår bakgrundskunskap har bidragit till att vi i görligaste mån gjort korrekta 

bedömningar. 

 

När vi gjorde den innehållsmässiga textanalysen, tolkade vi texten efter olika kriterier som vi se-

dan förde in i ett kodschema. Risken med en textanalys är att det som vi har tolkat på ett sätt, av 

en annan person med andra erfarenheter, kan tolkas på ett annat sätt. Vi anser dock att det är rele-

vant att se på IUP:er avgränsat, eftersom de arkiveras och är allmänna handlingar. De personer 

som sedan vill läsa dem har alla olika erfarenheter, och i dessa fall har inte heller de läsarna någon 

uppfattning om det utvecklingssamtal som skett. 

 

Det som vi känner skulle ha kunnat stärka vår undersökning ytterligare, är om vi hade gjort ett 

antal intervjuer med lärare. Intervjuerna hade då kunnat ge oss ett klarare besked om hur lärarna 

tänkte när de skrev IUP:erna, men hade också bidragit till att underbygga vår textanalys.   

 

3.3 Avslutande reflektion 

Planeringen i de IUP:er vi har analyserat formuleras med kortsiktiga och lite lösryckta mål. 

Det saknas konkret formulerande långsiktiga mål. Det saknas också hur man ska gå till väga 

för att eleven ska nå de uppsatta målen. Vi förstår att lärarna har ett ”hur” med när de diskute-

rar målen under utvecklingssamtalen, men när målen och ansvarsfördelningen skrivs ner, sva-

rar det mer på vad-frågan än på hur-frågan. När IUP inte innehåller så mycket ”hur”, så frågar 

vi oss hur levande IUP:erna egentligen är, används de i det dagliga arbetet eller läggs de på 

hyllan och plockas fram först vid nästa utvecklingssamtal? Ett av huvudsyftena med IUP är ju 

att den ska vara viktig och fungera som ett levande dokument för alla elever. Vi har under 

arbetets gång funderat över hur eleverna skulle uppfatta IUP-formuleringarna om de hade haft 

IUP:erna med i sitt dagliga arbete, hade de efter någon/några månader förstått vad som mena-

des med de kommentarer som skrivits och hjälper de dem i det fortsatta lärandet? 
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I de IUP:er där skolans ansvar är att ge läxa, funderar vi på syftet med läxan. Det känns som 

att skolan flyttar mycket av ansvaret genom att skicka hem läxa. När anledningen till läxan är 

att eleven inte hinner arbeta klart i skolan, diskuteras då anledningarna till detta i arbetslagen 

och i personalrummen? Vet rektorerna egentligen om hur mycket/lite läxor eleverna får med 

sig hem? Vi funderar också på om man ibland ger elever läxa för att det ska vara så, av gam-

mal vana. Det finns olika åsikter kring läxornas vara eller icke vara, och vi funderar kring 

detta, är det så att läxor verkligen bidrar till kunskapsutvecklingen, eller ges läxor slentrian-

mässigt? Vi tror att man som lärare behöver vara på det klara med varför man ger, eller inte 

ger läxor, att man reflekterar över vad läxorna kan bidra med. 

 

De skriftliga omdömena i IUP ska ligga till grund för den framåtsyftande planeringen, som 

ska ske utifrån läroplanens och kursplanens mål att sträva emot. Vi tycker snarare att det är 

uppnåendemålen som ligger till grund för den framtida planeringen. Om skolorna hade använt 

sig mer av strävansmålen tror vi att det hade funnits fler långsiktiga mål i IUP:erna. Vi funde-

rar på om det i sin tur kan leda till att skolorna måste beskriva tydligare hur man ska gå tillvä-

ga för att eleverna ska komma ett steg längre i sitt lärande. Det verkar som om lärare har lätta-

re att skriva omdömen och summera dagsläget, än att dra upp planer och skapa visioner för 

det fortsatta lärandet. Vi funderar på om det finns historiska orsaker till det, det är så det har 

varit förr. Leif Strandberg konstaterar att: 

”Kvartssamtalet var ett torrt konstaterande i en organisation som var mer bedö-

mande än lärande. Skolan har haft en trist balans mellan sin bedömande och sin lä-

rande funktion, till den förra funktionens fördel.”
148

 

Strandberg jämför IUP med bergsbestigning och den vyn du får tillgång till när du har klättrat 

upp på toppen;  

”Det är mödosamt att gå uppför ett berg; du flåsar, du svettas och du stirrar ner på 

en stig där det enda du ser är hur du sätter den ena foten framför den andra, enfor-

migt och grått. Men nu är du på toppen. Du vänder dig om (man vänder sig alltid 

om) och blickar ut över nejden. Den vy du nu betraktar är en annan än de små grå 

stegen du tidigare var så upptagen av. Detta är vandringens sötma. Detta är också 

dynamiken i utvecklingszonerna. Du får syn på den värld du vandrar i, men som du 

inte riktigt såg förut. Men nu ser du den, och du vet att det du ser är en värld som 

också är din.”
149

 

Om man tänker sig IUP som en beskrivning av den utvecklingen kan man tänka sig att bakåt-

blicken (omdömena) visar alla steg som tagits, de uppnådda delmålen, det ger en känsla av 

överblick bakåt; detta har jag åstadkommit, här är jag nu. Framåtblicken (planen) ska staka ut 

nästa del av vandringen, visa på nästa bergstopp och peka ut en möjlig stig att gå. Vi funderar 

på om ett tankesätt likt detta skulle kunna vara lärarna tillgodo, när de först diskuterar IUP i 

lärarlag och personalrum, och sedan när de skriver och diskuterar den framtida planeringen 

med elever och föräldrar. Vi tror att det skulle bidra till att inspirera eleverna till ett fortsatt 

lärande.  

 

Vi har under läsningen av alla IUP:er funderat på själva språket i dem. Varför är terminologin 

så spretig? Det är många olika ord som vi förmodar betyder precis samma sak. Uppmuntra, 

peppa, pusha, stötta, ’fråga hur det går’. Träna och jobba. Vi tycker att språket för det mesta 

är personligt talspråk. Varför finns det inget gemensamt lärarspråk för alla dessa skolspecifika 

saker? Vi anser att det borde finnas ett professionellt lärarspråk med enhetlig terminologi, för 
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att undvika missförstånd. Talspråket kan skifta mycket mellan olika individer. Använder man 

talspråk för skriftlig dokumentation tror vi att det finns en risk för feltolkningar. Samtidigt 

funderar vi på de kommunikationsproblem som kan uppstå gentemot föräldrar. Lärare har en 

delikat språklig uppgift i att kunna formulera sig skriftligt så att alla förstår. Ett professionellt 

språk kolleger emellan ska kunna översättas till allmänt förståeligt vardagsspråk. En av lärar-

na vi talade med om IUP liknade det vid att det saknades en inre ordlista. Vi tror att det skulle 

vara lättare att skriva IUP om man kände sig säker på hur man ska välja formuleringar. 

  

Vi har reflekterat över de sociala och personliga målens roll för elevens vidare utveckling. Vi 

tror att de ofta är helt nödvändiga att ha, för att de stöder uppnåendet av kunskapsmålen. Om 

eleven inte uppnår sina mer personliga, sociala mål, kan den förmodligen inte heller nå kun-

skapsmålen. I skolans styrdokument framhålls skolans fostrande roll. Skolan ska hjälpa ele-

verna att bli harmoniska samhällsmedborgare. I detta sammanhang är de sociala målen en 

självklarhet. Vi tycker att det kunde vara en god idé om det fanns instruktioner också för hur 

de sociala målen kan formuleras. 

 

I skolans styrdokument står det att ”skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål ut-

bildningen har” 
150

. Om dessa mål hade blivit nerskrivna på ett klart och tydligt språk i IUP så 

tror vi att framtidsplaneringen hade blivit tydligare i både vad som ska läras, men inte minst i 

hur man ska göra för att lära. Det som säger emot ett förtydligande av målen i IUP anser vi är 

att eleverna kan känna sig stressade av arbetet och att det i sin tur kan leda till dåligt självför-

troende och att eleven tappar lusten till lärandet. 

 

Vi tror att de individuella IUP:erna borde ligga till grund för den pedagogiska planeringen, 

mer än vad den verkar göra idag. Vi tycker att efter det att utvecklingssamtalen är genomförda 

och alla IUP:er är skrivna, så borde läraren titta igenom dem och analysera vad det är som 

eleverna behöver utveckla, gemensamt och individuellt, och göra sin fortsatta planering efter 

detta. Vi tycker att det skulle vara självklart att eleverna sedan får tillgång till planeringen, så 

att de vet vad de ska arbeta med fram till nästa utvecklingssamtal och IUP. Självklart är att 

planeringen måste anpassas efter varje elev. Vi tror att IUP har potential att bli ett bra hjälp-

medel som underlättar planeringen, och inte ett extra pålagt arbete som vi förstått att många 

lärare tycker att det är. Skulle man få till ett sådant arbete tror vi att IUP verkligen kan bli ett 

levande dokument, ett kraftfullt pedagogiskt utvecklingsinstrument. 

 

                                                 
150

 Lpo94, s. 5 
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Bilaga 1; Brevet till lärarna 

 

 

 

 

 

Information om examensarbete där vi kommer att genomföra en innehållsanalys av 

IUP:er 

 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter, vid Högskolan Dalarna, som skriver vårt examensarbete nu under 

vårterminen. 

 

Syftet är att undersöka hur planeringen i IUP formuleras i förhållande till elevernas framtida 

lärande och utveckling. Vi kommer att göra en innehållsanalys av de insamlade IUP:erna. 

 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, då vi önskar få tillgång till de 

IUP:er som ni skrev i er klass under höstterminen 2009. Vi vänder oss med vår förfrågan till 

tre olika skolor.  

 

Vi ber att ni avidentifierar IUP:erna innan ni lämnar ut dem till oss. Ni kommer att få ta del av 

vårt examensarbete när det är klart.  

 

De insamlade dokumenten kommer endast att läsas av oss och vår handledare. När examens-

arbetet är klart kommer de att förstöras. I arbetet kommer vi varken att namnge dig, din skola 

eller dina elever. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagan-

de utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

 

Vi är mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss med detta. Vi skulle behöva samla in alla av-

identifierade IUP:er  under denna vecka. Dag för avhämtning bestäms muntligt.  

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

 

Hässleholm/Mora den 3 maj 2010 

 

Student  Student  Handledare 

Monica Prins  Maria Jönsson Hanna Trotzig 

(telefonnummer)  (telefonnummer) 

(mailadress)  (mailadress)  (mailadress)  
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Bilaga 2; Kodschema 

Skola;elev Kortsiktiga mål Långsiktiga mål Skolans ansvar Elevens ansvar Föräldrars an-
svar 

Konstruktivt, stöd-
jer kunskapsmå-
len 

Personligt, ej 
relaterat till kun-
skap 

Ev. kommentar 

1;1 räkna minus talområdet 
0-20, förstå och räkna 
öppna utsagor,skriva 
läsliga bokstäver, tänk 
ut vad du ska skriva 
först och skriv sen 

  öva minus, för-
klara öppna ut-
sagor 

öva minus och 
öppna utsagor, 
tänk ut vad du 
ska skriva först 
och skriv sen 

stötta och på-
minna om bok-
stäverna, på-
minna om läs-
läxa 

öva minus och 
öppna utsagor, 
förklara öppna 
utsagor, stötta 
och påminna om 
bokstäver och 
läsläxa 

tänk ut vad du 
ska skriva först 
och skriv sen 

  

1;2 matte: klockan, läsa: 
mera flyt 

  anpassa övning-
ar till eleven om 
klockan och 
lämpliga texter 

träna på upp-
gifterna 

uppmuntra i 
skolarbetet, se 
till att det är tyst 
när eleven ar-
betar 

anpassade öv-
ningar, lämpliga 
texter, träna på 
uppgifter, upp-
muntra skolarbete 

se till att det är 
tyst 

med 'uppgifter' 
tror vi menas de 
anpassade öv-
ningarna 

1;3 talen upp till 20, bli 
säker på addition och 
subtraktion 

  skicka hem mat-
tetabeller att 
träna på 

träna på tabel-
lerna, matte på 
datorn 

uppmuntra och 
hjälpa eleven 
att träna matte-
tabellerna 

ge tabeller, träna 
på dem, träna på 
datorn, uppmunt-
ra till träning  

    

1;4 att koncentrera mig, 
läsning, mattetabellerna 

(läsning kan ses 
som långsiktigt) 

sitta för sig själv 
mera, använda 
hörselskydd, 
bestämma hur 
långt eleven ska 
jobba vid varje 
arbetspass  

inte låta andra 
störa min kon-
centration, inte 
dras med, bara 
ta fram penna 
och sudd när vi 
ska jobba, inte 
alla grejer i 
pennfacket 

hitta bra tider att 
göra läxan på, 
uppmuntra läs-
ning 

uppmuntra läs-
ning 

placering, hör-
selskydd, ar-
betstid, koncent-
ration, penn-
facket, läxtid 

målet med mat-
tetabellerna 
kommenteras 
inte 
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1;5 plus- och minustabeller 
0-15, att skriva berättel-
ser, att kunna tabeller-
na utantill 

(berättelser kan 
vara på längre 
sikt) 

låta dig skriva 
berättelser 

skriva berättel-
ser och läsa 
mycket, öva 
tabellerna så 
du kan dem 
utantill 

förhöra dig på 
tabellerna, lyss-
na när du läser 

skriva, läsa, öva, 
förhöra 

att föräldrarna 
lyssnar (?) 

att föräldrarna 
lyssnar bidrar till 
övningen, men 
vagt formulerat 

1;6 kunna subtraktion 1-15, 
kunna läsa svåra ord 

  ge dig tabeller öva tabel-
ler,läsa böcker 
med svårare 
text 

förhöra dig på 
tabellerna, lyss-
na på dig och 
läsa för dig 

ge dig tabeller, 
förhöra dig på 
tabeller, lyssna 
på dig och läsa 
för dig 

    

1;7 Hitta någon att leka 
med på rasterna, Skriva 
mer utförliga berättelser 

  En vuxen eller en 
kamratstödjare 
hjälper att ta 
kontakt med 
kamrater, gå 
igenom hur man 
skriver, ge "ut-
maningsläxa" 
ibland 

Tänka att jag 
inte alltid får 
som jag vill när 
vi ska leka 

Uppmuntra och 
stötta med kam-
ratrelationer och 
övrigt 

gå igenom hur 
man skriver, ge 
"utmaningsläxa" 
ibland 

En vuxen eller 
en kamratstödja-
re hjälper att ta 
kontakt med 
kamrater, Upp-
muntra och stöt-
ta med kamrat-
relationer och 
övrigt. Tänka att 
jag…..  

övrigt? 

1;8 kunna lösa problem-
uppgifter i matte, skriva 
tydliga bokstäver 

(lösa problem-
uppgifter i matte 
kan ses som ett 
långsiktigt) 

förklara tydligare 
om problemupp-
gifter, ge text 
som du ska skri-
va av, ta kontakt 
med kuratorn 

lyssna och 
fråga fröken, 
skriva texter 

titta och rätta 
det du skriver, 
fortsätta hjälpa 
dig med läxorna 

förklara tydligare 
om problemupp-
gifter, ge text som 
du ska skriva av, 
titta och rätta det 
du skriver, fortsät-
ta hjälpa dig med 
läxorna, skriva 
texter 

ta kontakt med 
kuratorn, lyssna 
och fråga fröken 
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1;9 skilja på b och d, klock-
an 

  ordna särskilda 
övningar på b 
och d och klock-
an, sätta en kom-
ihåglapp med b 
och d på bänken 

jobba flitigt 
med uppgifter-
na, dela upp-
läxarbetet un-
der veckan 

träna på klock-
an, fortsätta 
läsa högt 

ordna särskilda 
övningar på b och 
d och klockan, 
sätta en komihåg-
lapp med b och d 
på bänken, träna 
på klockan, fort-
sätta läsa högt 

dela uppläxarbe-
tet under veck-
an, jobba flitigt 

dela uppläxar-
betet under 
veckan, klarar 
eleven detta 
själv? 

1;10 att inte stressa när vi 
räknar matte på tid, 
läsa sakta och förstå 
det jag läser 

(läsning kan ses 
som långsiktigt) 

uppmana att inte 
stressa, lyssna 
på läsning och 
fråga om innehål-
let 

tänka på att ta 
det lugnt, tänka 
på att läsa 
sakta 

ta tid när övar 
sin matteläxa, 
lyssna på läs-
ning, se till att 
alla ord blir rätt 
lästa 

lyssna på läsning 
och fråga om 
innehållet,ta tid 
när övar sin mat-
teläxa, lyssna på 
läsning, se till att 
alla ord blir rätt 
lästa 

uppmana att inte 
stressa, tänka 
på att ta det 
lugnt 

  

1;11 matte (matte kan ses 
som långsiktigt) 

ge mattetabeller 
(0-10) 

träna på tabel-
lerna, lära dem 
utan till 

förhöra tabeller ge mattetabeller, 
förhöra tabeller, 
träna på tabeller-
na 

    

1;12 Koncentrera mig när jag 
räknar 

  hjälpa till att hålla 
lugnt i klassrum-
met 

sätta på mig 
hörlurar, tänka 
på att koncent-
rera mig 

hjälpa till med 
läxorna 

hjälpa till med 
läxorna 

hjälpa till att 
hålla lugnt i 
klassrummet, 
hörlurar, kon-
centrera mig 

  

1;13 Läsa med flyt, koncent-
rera mig på mitt arbete, 
matte-tabellerna 

(matte kan ses 
som långsiktigt) 

mycket läsning, 
fröken ser hur 
det går med job-
bet och "puffa 
på" 

Bestämma mig 
för att koncent-
rera mig, läsa 
mycket, både 
högt och tyst 

prova olika sätt 
där blir koncen-
trarad, upp-
muntra läsning, 
låna böcker på 
biblioteket 

mycket läsning, 
uppmuntra läs-
ning, låna böcker 
på biblioteket, 
läsa mycket 

fröken ser hur 
det går med 
jobbet och "puf-
far" på, prova 
olika sätt där blir 
koncentrarad, 
koncentrera mig 

  

1;14 läsa, stava (läsa, stava kan 
ses som långsik-
tigt) 

hjälpa till med 
intensivläsning, 
skriva åtgärds-
program 

läsa 3 böck-
er/vecka från 
LUS-box 10 

lyssna hjälpa till med 
intensivläsning, 
läsa LUS10 

lyssna (vagt), 
åtg.program 

skriva åtgärds-
program, ska 
det stå i 
IUP:en? 
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1;15 stava, se åtgärdspro-
gram nr 6 

(stava kan vara 
långsiktigt) 

ge ord att skriva 
på datorn, veck-
ans ord skriver 
du på datorn 

träna hemma 
på datorn 

mamma säger 
ord, du skriver 
på datorn 

ge ord att skriva 
på datorn, veck-
ans ord skriver du 
på datorn, mam-
ma säger ord, du 
skriver dem på 
datorn, träna 
(stava) 

  är det läxa att 
ge ord att skriva 
på datorn? 

1;16 simma, formulera bra 
hela meningar, skriva 
hur jag tänker i matte 

(formulera bra 
meningar och 
skriva hur man 
tänker i matte 
kan vara lång-
siktiga) 

vara med på 
skolans simun-
dervisning, läsa 
igenom texter, 
diskutera, kräva 
en förklaring 

träna simning, 
tänka på att 
skriva bra me-
ningar, an-
stränga mig att 
förklara hur jag 
tänker 

följa med till 
badhuset, läsa 
igenom texter 
tillsammans, 
diskutera läxor-
na 

simundervisning, 
träna (sim), läsa 
igenom texter, 
diskutera, kräva 
en förklaring, läsa 
igenom texterna 
tillsammans, dis-
kutera läxorna, 
skriva meningar 

följa med till 
badhuset, förkla-
ra hur jag tänker 

  

1;17 förstå bättre i Pojken 
och tigern, förstå bättre 
i matte: talens värde 

  kolla att x förstår 
när det handlar 
om kartan, viktigt 
hur x är placerad 
i klassrummet, 
hjälper på matte-
lektionen 

Visa vad du 
kan! Fråga när 
jag inte förstår, 
tänka positivt 
om det jag kan 
och vågar 

Uppmuntra och 
stötta i skolar-
betet, titta på 
olika kartor och 
jämföra 

kolla att x förstår 
när det handlar 
om kartan, , hjäl-
per på mattelek-
tionen, titta på 
olika kartor och 
jämföra, upp-
muntra och stötta 
i skolarbetet 

viktigt hur x är 
placerad i klass-
rummet, visa 
vad du kan, 
fråga, tänka 
positivt 

  

1;18 klara målen i matte, ta 
med läsläxan till skolan 

(matte kan ses 
som långsiktigt) 

onsdag 13.30 
hjälpa dig med 
matteläxan 

visa mamma 
läsläxan på 
tisdag, lägg 
alltid i väskan, 
stanna kvar på 
onsdagar 

se till att du gör 
läxorna 

onsdag 13.30 
hjälpa dig med 
matteläxan, se till 
att du gör läxor-
na, visa läxan, 
lägg i, stanna på 
ons 

    

1;19 lyssna på fröken, se 
åtgärdsprogram nr 3 

  påminna om 
bokband vid tyst 
läsning 

tänka på att 
lyssna på frö-
ken, börja med 
bokband i 5 
min sedan tyst 
läsning 

berätta och 
ställa frågor 

påminna om bok-
band vid tyst 
läsning, berätta 
och ställa frågor, 
börja m bokband 

tänka på att 
lyssna på fröken 
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1;20 simma 25 meter innan 
jullovet, sätta punkt och 
stor bokstav 

  simma från djupa 
till grunda, på-
minna om punkt 
och stor bokstav 

läsa igenom 
det du skrivit 

följa till badhu-
set, hjälpa till 
med läxorna 

simma från djupa 
till grunda, på-
minna om punkt 
och stor bokstav, 
hjälpa till med 
läxorna, läsa 
igenom 

följa till badhuset   

1;21 Matte, att räkna snab-
bare - mer säker på 
addition och subtaktion 

  tipsa om data-
program man 
kan göra hemma 

öva på datorn 
hemma 

hitta bra tillfällen 
på datorn då x 
är pigg 

öva  tipsa om data-
program man 
kan göra hem-
ma, hitta bra 
tillfällen på da-
torn då x är pigg 

öva tolkas som 
att öva matte, 
konstr 

1;22 skriva meningar med 
stor bokstav och punkt, 
mattekort 

(matte kan ses 
som långsiktigt) 

ge övningar med 
meningar, tid att 
jobba med mat-
tekort 

jobba flitigt 
med mina upp-
gifter 

uppmuntra och 
stödja i skolar-
betet 

ge övningar med 
meningar, tid att 
jobba med matte-
kort, uppmuntra 
och stödja i skol-
arbetet, jobba m 
uppg. 

  tolkat som jobba 
m ma-uppg. 
men vagt formu-
lerat 

1;23 skriva meningar till bild   läsa bildbok, 
prata om me-
ningar 

klippa ut bilder, 
skriva mening-
ar till dem, 
skriva mellan-
rum mellan ord 

hjälpa att skriva 
egna sagor 

läsa bildbok, pra-
ta om meningar, 
hjälpa att skriva 
egna sagor, skri-
va meningar, 
mellanrum 

  klippa bilder 
stödjer skriv-
ningen 

1;24 kunna säga s, kunna 
räkna inom talområdet 
0-12 

  ta kontakt med 
logoped, öva 
minus genom att 
ge läxa 

träna minus, 
träna s 

höra på vers-
läxan, träna 
minustabeller 

öva minus genom 
att ge läxa, höra 
på versläxan, 
träna minustabel-
ler, träna 

ta kontakt med 
logoped 

öva minus ge-
nom att ge läxa, 
bara då? 

1;25 sitta stilla, skriva me-
ningar 

  prata med om 
meningar, på-
minna om att 
sitta stilla 

skriva egna 
berättelser, 
lyssna på till-
sägelser, tänka 
på det själv 

läsa dennes 
berättelser, 
hjälpa att göra 
en sak i taget 

prata med om 
meningar, läsa 
dennes berättel-
ser, skriva ber. 

påminna om att 
sitta stilla, hjälpa 
att göra en sak i 
taget, lyssna på 
tillsägelser, tän-
ka på (sitta still) 
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1;26 räkna, finboken, lyssna 
på fröken 

  ge räknehändel-
ser, skriva en 
extra rad med 
bokstäver 

jobba med 
matte och skri-
va fint, försöka 
lyssna på vad 
fröken säger, 
tala om för 
fröken om nå-
gon är dum 
mot mig 

Hjälpa till med 
läxan och kolla 
den, uppmuntra 
läsning 

ge räknehändel-
ser, skriva en 
extra rad med 
bokstäver, Hjälpa 
till med läxan och 
kolla den, upp-
muntra läsning, 
jobba m matte 

skriva fint, försö-
ka lyssna på vad 
fröken säger, 
tala om för frö-
ken om någon är 
dum mot mig 

skriva fint - det 
räcker med 
läsligt 

1;27 rita bilder i mattestegen, 
jobba snabbare 

  påminna om att 
jobba 

tänka på att 
jobba snabbare 

se till att syskon 
inte stör 

  påminna om att 
jobba, se till att 
syskon inte stör, 
tänka på… 

  

1;28 läsa med små bokstä-
ver 

  träna på texter 
med små bok-
stäver, låta x ta 
hem en bok 
ibland 

träna på att 
läsa texterna 

uppmuntra med 
läsningen 

träna på texter 
med små bokstä-
ver, låta x ta hem 
en bok ibland, 
uppmuntra med 
läsningen 

    

1;29 skriva fint   få arbetsblad 
som tränar fin-
motoriken 

jobba med 
övningar så bra 
jag kan 

uppmuntra, 
träna på att 
klippa 

få arbetsblad som 
tränar finmotori-
ken, uppmuntra, 
träna på att klip-
pa, jobba.. 

  finmotorik är väl 
inte ett kun-
skapsmål i 
sig…? 

1;30 kunna läsa en bok med 
3 rader i, ta hem läxa 
om du blir efter 

  ge dig läxa om 
du frågar 

läsa enkla 
böcker, säga 
till fröken om 
du behöver ta 
hem och jobba 

hjälpa dig låna 
bok och lyssna 
på dig 

hjälpa dig låna 
bok och lyssna på 
dig, läsa enkla 
böcker 

ge dig läxa om 
du frågar, säga 
till fröken om du 
behöver ta hem 
och jobba 

vet eleven om 
den är efter? 

1;31 förstå det jag läser   fråga om det hon 
läser 

tänka på det 
jag läser 

lyssna på x när 
läser, fråga om 
innehållet 

fråga om det hon 
läser, lyssna på x 
när läser, fråga 
om innehållet, 
tänka på 

    



 42 

1;32 att sitta still, att skriva 
bokstäver och siffror åt 
rätt håll 

  sitta på "blåa" 
dynan, sätt alfa-
betet och siffror 
på ditt bord 

sitta på dynan, 
läsa mer 

öva skriva bok-
stäver och siff-
ror 

sätt alfabetet och 
siffror på ditt 
bord, öva skriva 
bokstäver och 
siffror, läsa mer 

sitta på "blåa" 
dynan 

  

1;33 räkna händelser (mi-
nus) 

  öva mer räkne-
händelser 

öva, fortsätta 
jobba bra 

  öva mer räkne-
händelser 

fortsätta jobba 
bra 

jobba bra med 
vad 

1;34 jobba snabbare med 
bokstäver 

  se till x har lugn 
och ro omkring 
sig 

ta hem fin bo-
ken som läxa 

hjälpa med 
läxan, läsa bok 
för x 

hjälpa med läxan, 
läsa bok för  x, 
läxa i finboken 

se till x har lugn 
och ro omkring 
sig 

  

1;35 uttala ord, mellanrum 
mellan ord 

  kontakta rektorn - 
eht, låta x skriva 
meningar 

träna på mitt 
uttal, tänka  på 
mellanrum 
mellan orden 

spela egna spel 
med r-ljud, läsa 
texter, se till att 
x inte störs av 
syskon på nat-
ten 

låta skriva me-
ningar, spela 
egna spel med r-
ljud, läsa x texter, 
skriva mellanrum 

kontakta rektorn 
- eht,  se till att x 
nte störs av 
syskon på nat-
ten, uttal 

  

1;36 matte - räknehändelser   ge räknehändel-
ser som x slutför 
och lär sig om 
räknesätt 

jobba med 
räknehändelser 

uppmuntra med 
matte och läs-
ning 

ge räknehändel-
ser..., uppmuntra 
med matte och 
läsning, jobba 
med … 

    

1;37 matte, bokstäver och 
läsning, komma till 6:1 
och skriva 6:1 på ob-
servstionsschemat 

(matte kan ses 
som långsiktigt) 

får sitta för sig 
själv och jobba 
ibland, fröken 
hjälper till och 
läser lite mer 
med x 

tänka på att 
koncentrera 
mig på mitt 
arbete 

läsa med x i en 
bok som fröken 
skcikar med 
hem 

fröken hjälper till 
och läser lite mer 
med x, läsa med i 
en bok som frö-
ken skcikar med 
hem 

får sitta för sig 
själv och jobba 
ibland, tänka på 
att koncentrera 
mig på mitt arbe-
te 

  

1;38 matte, räkna mattekort (matte kan ses 
som långsiktigt) 

låta x jobba vida-
re med mattekort 

ska jobba flitigt 
på mattetim-
marna 

hjälpa att jobba 
med mattespel i 
datorn 

låta jobba vidare 
med mattekort, 
hjälpa att jobba 
med mattespel i 
datorn, jobba 
matte 

    



 43 

1;39 att skriva med små 
bokstäver, berätta för 
mamma och pappa hur 
det får i skolan 

  ge övningar med 
små bokstäver 

träna att skriva 
med små bok-
stäver, inte bli 
arg när föräld-
rarna frågar om 
skolan 

uppmuntra och 
fråga hur det 
går 

ge övningar med 
små bokstäver, 
uppmuntra och 
fråga hur det går, 
träna skriva små 
bokst 

 inte bli arg när 
föräldrarna frå-
gar om skolan 

  

1;40 skriva berättelser (skriva berättel-
ser kan ses som 
ett långsiktigt 
mål) 

låta x skriva be-
rättelser i slutet 
av bokstavsjob-
bet, istället för att 
läsa bok 

träna på att 
skriva 

läsa x berättel-
ser, leka matte 

låta x skriva be-
rättelser ..., istäl-
let för att läsa 
bok, läsa berät-
telser, leka matte, 
träna skriva 

    

1;41 räcka upp handen in-
nan du pratar, lyssna 
på fröken och försöka 
göra som de säger och 
inte svara emot 

  göra tecken för 
att på minna 

komma ihåg 
det du lovat 

fråga hur dagen 
varit 

  göra tecken för 
att påminna, 
fråga hur dagen 
varit, komma 
ihåg det du lovat 

  

2;1 Diagnos AG 3, min 
läsutveckling 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid träna träna genom att 
säga tal, stöttar 
hemma 

träna genom att 
säga tal, ge trä-
ningstid, träna 
(syftar på ma) 

stöttar hemma ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) 

2;2 diagnos AG 2, min läs-
utveckling läsintresse nr 
3 -jag lånar gärna hem 
böcker från bibl. 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid, ge 
lästid 

träna, läsa träna tal med x, 
köra till bibl. 

träna tal med x, 
läsa, ge tränings-
tid, träna - (syftar 
på ma) 

köra till bibl. ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) 

2;3 Diagnos AG 3, min 
läsutveckling, läsintres-
se nr 6 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid träna, läsa träna genom att 
säga tal, ge 
frågor på inne-
hållet 

träna genom att 
säga tal, ge frå-
gor på innehållet. 
Läsa, ge tränings-
tid, träna (syftar 
på ma) 

  ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) 
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2;4 diagnos AG 3, jag läser 
gärna böcker 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetsmateri-
al, fråga hur det 
går 

ta ansvar och 
jobba på, läsa, 
läsa, läsa 

träna tal med x, 
följer x till bibl. 

ge arbetsmaterial, 
träna tal, läsa 

fråga hur det gå, 
följer till bibl., ta 
ansvar och job-
ba på 

  

2;5 diagnos AG 2 och AG 
3, min läsutveckling, 
läsintresse nr 6 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid träna stötta, ge upp-
gifter muntligt, 
köra till bibl 

ge uppgifter 
muntligt,ge trä-
ningstid, träna  
(syftar på ma) 

stötta, köra till 
bibl 

ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) 

2;6 diagnos AG 2 och AG 
3, läsintresse nr 6, Jag 
går ofta till bibl på eget 
intiativ 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetsmateri-
al, fråga hur det 
gå 

ta ansvar och 
jobba på, läsa 

träna tal med x,  
tex i bilen, köra 
till bibl. 

ge arbetsmaterial, 
träna tal, läsa 

fråga hur det gå, 
köra till bibl., ta 
ansvar och job-
ba på 

  

2;7 reflektera och prata om 
kränkningen, diamant, 
diagnos AG 2 och AG 3 

Lpo 94 s 8, 
kursplan med 
kommentarer s 6 

ta upp kränk-
ningen med x 
och ?, ge öv-
ningstid och 
uppgifter 

ställa upp på 
samtal, jobba 
och ta lite an-
svar 

fråga och prata 
med x, träna 
mattetal i tex 
bilen 

uppgifter, träna 
mattetal i tex 
bilen 

ta upp kränk-
ningen, ge öv-
ningstid.., fråga 
och prata med, 
ställa upp på 
samtal, jobba 
och ta lite an-
svar 

  

2;8 Diagnos AG 6 1/2, jag 
läser gärna böcker 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetstid, 
material, fråga 
hur det går 

ta ansvar och 
jobba på, läsa 

träna multiplika-
tion, leverera 
böcker 

material, träna 
multiplikation, 
leverera böcker, 
läsa 

ge arbetstid, 
fråga hur det 
går, ta ansvar 
och jobba på 

  

2;9 Diagnos AG8 1a,1b och 
2a,2b, min läsutveck-
ling, läsintresse nr 6 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid, ge 
lästid 

träna gånger, 
läsa 

träna gånger, 
köra till biblan 

träna gånger, 
läsa, ge lästid,ge 
träningstid, träna 
-  (syftar på ma) 

köra till biblan ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) lästid 

2;10 Diagnos AG 3, min 
läsutveckling, läsintres-
se nr 6 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid, ge 
lästid 

träna, läsa träna genom att 
säga tal, ge 
frågor på inne-
hållet 

träna genom att 
säga tal, ge frå-
gor på innehållet, 
läsa, lästid, ge 
träningstid, träna 
- (syftar på ma) 

  ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) lästid 
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2;11 Diagnos AG 2, jag går 
gärna på bibl och lånar 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetsmateri-
al, fråga hur det 
går 

ta ansvar och 
jobba på, läsa 

träna tal, följa 
med 

ge arbetsmaterial, 
träna tal, läsa 

fråga hur det 
går, följa med, ta 
ansvar och job-
ba på 

vad betyder följa 
med?(i läsning) 

2;12 Klara diagnos AG 2, 
min läsutveckling, läsin-
tresse ruta 3 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge träningstid, 
låta läsa i skolan, 
gärna i lånebo-
ken 

träna, 
läsa/träna 

träna huvudräk-
ning ex i bilen, 
följa med till bibl 

låta läsa i skolan, 
gärna i lånebo-
ken, träna huvud-
räkning ex i bilen, 
lästräna, ge trä-
ningstid, träna -
(syftar på ma) 

följa med till 
biblan 

ge träningstid, 
träna - säger 
inget (syftar på 
ma) 

2;13 Mat minst 2 msk varje 
dag, Diamant, diagnos 
AG 1 och AG 2 

Lpo 94 s 8, 
kursplan med 
kommentarer s 6 

jobba med "trä-
det", ge övnings-
tid och uppgifter 

inte "fly"- utan 
reda ut pro-
blemen, jobba 

fråga prata, 
träna mattetal 

jobba med "trä-
det", ge  uppgif-
ter, träna matte-
tal, jobba 

fråga prata, inte 
fly, reda ut pro-
blem, mat, 

elevens jobba 
syftar på ma 

2;14 Diagnos AG 3, jag går 
gärna på bibl och låna 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetsmateri-
al, fråga hur det 
går 

jobba på, läsa träna tal, följa 
med och ställa 
frågor 

ge arbetsmaterial, 
träna tal, ställa 
frågor, läsa, jobba 
på 

fråga hur det 
går, följa med,  

följa med (läs-
ning) elevens 
jobba syftar på 
ma 

2;15 Diagnos klar, min läsut-
veckling, läsintresse 
ruta 3 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge tid att träna, 
övningsuppgifter, 
ge lästid 

jobba/träna, 
läsa 

träna hem-
ma/bilen, följa 
med till bibl 

övningsuppgifter, 
träna hem-
ma/bilen, läsa, ge 
träningstid(ma), 
ge lästid, trä-
na(ma) 

följa med till bibl ge träningstid, 
träna (ma) ge 
lästid - säger 
inget 

2;16 kunna räkna i huvudet 
med + och - inom hel-
talsområdet 1-20, läsa 
böcker på bibl. 

Mål för årk. 3, 
MA- kursplan 
med komm, s 
14, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge lämpliga upp-
gifter, låta få tid i 
skolan och läsa 
sin bok 

ta ansvar och 
genomföra sina 
uppgifter, ta 
ansvar för sitt 
läsande på bibl 

stöttar x i sitt 
jobb, lyssna och 
fråga om inne-
hållet 

lämpliga uppgif-
ter, tid att läsa sin 
bok, stöttar x i sitt 
jobb, lyssna och 
fråga om innehål-
let, ansvar 
uppg.(ma) ansvar 
läsn. 

  ta ansvar och 
genomföra sina 
uppgifter - syftar 
på ma men 
allmänt formule-
rat 

2;17 Diagnos AG 4, jag går 
gärna på bibl och lånar 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge arbetsmateri-
al, fråga hur det 
går 

ta ansvar och 
jobba på, läsa 

träna tal, följa 
med 

ge arbetsmaterial, 
träna tal, läsa, ta 
ansvar och jobba 
på (ma) 

fråga hur det 
går, följa med 

följa med (läs-
ning) ta ansvar 
och jobba på 
(ma) 
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2;18 klara diagnos AG 1, min 
läsutveckling, träna 
läsning hemma 

MA- kursplan 
med komm, s 
16, SV- kursplan 
med komm, s 29 

ge tid att träna, 
ge träningstillfäl-
len 

träna träna på talen, 
då och då, lyss-
na när x läser 

träna på talen, 
lyssna när x lä-
ser, träna(syftar 
på ma+sv) 

  ge tid att träna, 
ge träningstillfäl-
len, träna -  
säger inget 

2;19 att hinna göra mer på 
lektionerna 

              

2;55                 

2;56                 

3;1 Multiplikationstabellen, 
0, 1,2,5,10 

  hundraruta, prata 
matte med 

träna minst 1 
gång/vecka 

ger "datatid", 
förhör ibland 

hundraruta, prata 
matte med, ger 
"datatid", förhör 
ibland, träna 

    

3;2 Läsa "Hanna"-böcker   ge tips på böck-
er, ge lästid 

läsa varje dag lyssna på ge tips på böcker, 
ge lästid, lyssna 
på, läsa 

    

3;3 engelska (engelska kan 
ses som ett 
långsiktigt mål) 

skicka med x 
eng.plan 

prata engelska träna med x skicka med 
eng.plan, träna 
med, prata eng-
elska 

    

3;4 Bättre på att läsa   fixa läsläxor, 
lässchema och 
dyl 

repetera läs-
ningen, ej ge 
upp 

lyssna på och 
läsa med 

fixa läsläxor, läs-
schema och dyl, 
lyssna på och 
läsa med, repete-
ra läsn 

ej ge upp   

3;5 Berätta saker, hålla i 
någon lek 

  ge stöd när x 
berättar, eller när 
x håller i någon 
lek 

prata högt, 
förklara bra, 
planera vad du 
ska säga 

hjälpa med vad 
och hur x ska 
berätta 

  ge stöd när x 
berättar, eller 
när x håller i 
någon lek, hjäl-
pa med vad och 
hur x ska berät-
ta, prata högt-
förklara-planera 

  

3;6 Alfabetet, ljud, form och 
namn 

  spec 2x40 
min/vecka, hjälpa 
spela spel, skriva 
i pärmboken 

träna med 
mamma utan 
att bli arg på 
henne 

läsa för, labore-
ra med ord 

spec 2x40 
min/vecka, hjälpa 
spela spel, skriva 
i pärmboken, läsa 
för, laborera med 
ord, 

träna med 
mamma utan att 
bli arg på henne 
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3;7 skriva - följa skrivlinjen, 
inte blanda stora och 
små bokstäver 

  samma som för. 
+ ge skrivuppgif-
ter 

tänka på målet hjälpa x att ex 
skriva till y som 
x sedan kan 
skriva av 

ge skrivuppgifter, 
hjälpa att ex skri-
va till x som x 
sedan kan skriva 
av,  

tänka på målet 
(bör vara kopplat 
till skrivn, eg 
konstr?) 

tänka på må-
let(kopplat till 
skrivn) men vagt 
formulerat 

3;8 ska lära sig minus   förklara och visa aktiv på lektio-
nerna och trä-
na ibland 

hjälpa till med 
läxorna 

hjälpa till med 
läxorna 

förklara och 
visa, aktiv på 
lektionerna och 
träna ibland 

förklara o visa 
är trol kopplat till 
minus 

3;9 läsa tex bokstavsböck-
erna 

  spec 2x40 
min/vecka, läs-
läxa 

läsa/skriva 
helst varje dag 

att x läser/ skri-
ver varje dag 

spec 2x40 
min/vecka, läs-
läxa, att läser/ 
skriver varje dag, 
läsa/skriva 

    

3;10 ta ansvar för skolarbe-
tet 

  tydligt visa vad x 
ska göra 

att ta tag i 
skolarbetet 

lita på x men 
fråga hur det 
går 

  tydligt visa vad x 
ska göra, lita på 
x men fråga hur 
det går, att ta 
tag i skolarbetet 

  

3;11 skriva längre texter, 
koncentrera sig på rätt 
sak 

(skriva längre 
texter kan ses 
som ett långsik-
tigt mål) 

ställa frågor till 
texter x skriver 

säga till om x 
behöver byta 
plats, skriva 
dagbok, ut-
vecklar texten 

hjälper vid skriv-
läxor och dyl 

ställa frågor till 
texter x skriver, 
hjälper vid skriv-
ning och dyl, 
skriva dagbok, 
utveckla texten 

säga till om x 
behöver byta 
plats 

  

3;12 kunna räkna och an-
vända -  

  förklara, hjälpa öva tex i den 
röda boken 

hjälpa öva (tolkat på 
minus) i röd bok 

hjälpa, förklara, 
hjälpa 

hjälpa, med 
vad? Öva-vagt 
formulerat 

3;13 Läsa - ljudenliga me-
ningar 

  spec 
2x40min/vecka, 
hjälpa, läsa med 
och ge läxa 

träna lite varje 
dag 

läsa med, göra 
spel 

spec 
2x40min/vecka, 
hjälpa, läsa med 
och ge läxa, läsa 
med, göra spel 
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3;14 Läsa - ljudenliga me-
ningar, Jag ser en sol 

  ge små läsläxor göra läxan, 
arbeta på lek-
tionen 

läsa och träna 
små ord 

läsa och träna 
små ord, ge små 
läsläxor, göra 
läxan 

arbeta på lektio-
nen 

arbeta på lek-
tionen - vagt 
formulerat 
(kopplat till läs-
ning?) 

3;15 0,1,2,5,10:ans gånger-
tabell 

  när tillfälle finns 
kan x träna på 
datorn 

träna på 
mult.se 

träna tillsam-
mans med x 

träna tillsammans 
med x, trän på 
mult.se 

  vag hjälp från 
skolan 

3;16 ska kunna bokstäverna 
rätt 

  skrivläxor ta det lugnt, 
tänk på hur 
bokstäverna 
ska skrivas 

kontrollera 
skrivläxan och 
hjälpa vid behov 

kontrollera skriv-
läxan och hjälpa 
vid behov, skriv-
läxor, tänka på 
bokstäverna 

ta det lugnt   

3;17                 

3;18 muntligt svara på frå-
gor, månaderna multi-
plikationstabellerna 
0,1,2,5,10 

  ställa öppna 
frågor på det x 
läst 

träna på 
mult.se, vet 
ej=inget svar 

ställa öppna 
frågor på det x 
läst 

ställa öppna frå-
gor på det x läst, 
träna på mult.se 

vet ej=inget svar skola o hem gör 
samma sak 

3;19 B-D + läsa "Hanna-
böcker" med bra flyt 

  ge lästid, tips på 
böcker, läsläxa 

att läsa mån-
dag, onsdag, 
fredag och lite 
på söndag 

att läsa högt för 
på tis, tors,lör, 
lite på sön, 
samt läsa med 
vid lästräningen 

ge lästid, tips på 
böcker, läsläxa, 
att läsa högt för x 
..., samt läsa med 
vid lästräningen, 
läsa… 

  mycket för för-
äldrarna och 
eleven 

3;20 0,1,2,5,10:ans gånger-
tabell 

  extra läxa m 
gånger 

öva på mult.se hjälpa med 
mult.se, förhöra 
och dyl 

hjälpa med 
mult.se, förhöra 
och dyl, extra 
läxa m gånger 

  föräldrar akti-
vast 

3;21 läsa böcker i samma 
svårighetsgrad som 
"Hanna och cykeln" 

  fixa läsprotokoll + 
läxa i läsning 

ta hem läsläx-
an och träna 

lyssna på läs-
läxan 

fixa läsprotokoll + 
läxa i läsning, 
lyssna på läsläx-
an, träna läsläxa 

    

3;22 att räkna och förstå 
minus 

  förklara och hjäl-
pa med minus 

träna på att 
räkna med 
minus 

hjälper och 
tränar tillsam-
mans 

förklara och hjäl-
pa med minus, 
hjälper/ tränar 
tillsammans, trä-
na på räkna mi-
nus 
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3;23                 

3;24 Läsa texter i svårighet 
med typen "Hanna-
böckerna" 

  bidra med läsma-
terial, följa upp 
läsningen 

läser minst en 
gång extra 
utöver läxa 
varje vecka 

påminna, lyss-
na, uppmuntra 

... läsmaterial, 
följa upp läsning-
en, påminna, 
lyssna, uppmunt-
ra, läsa xtra 

    

3;25 fakta om jorden (fakta om jorden 
kan vara ett 
långsiktigt mål) 

I hjälper x lyssna, träna 
på läsningen 

prata om natu-
ren, klorofyll, 
varför växer det 
bra med göd-
ning 

prata om naturen, 
klorofyll, varför 
växer det bra 
med gödning, 
träna på läsning 

I hjälper x (med 
vad?), lyssna 

här se det ut 
som om föräld-
rarna ska göra 
mer än skolan 

3;26 skriva snyggt   fröken säger till 
att sudda vid 
behov, ska också 
uppmuntra 

att skriva fint 
och vid behov 
sudda utan att 
bli sur 

pappa säger till 
när det behövs 
och uppmuntra 
ofta 

  fröken säger till 
att sudda vid 
behov, ska ock-
så uppmuntra, 
pappa säger till 
när det behövs 
och uppmuntra 
ofta, skriva fint, 
sudda utan att 
bli sur 

skola o hem gör 
samma sak 

3;27 skriva finare   säger till vid be-
hov och upp-
muntra när det är 
fint 

kollar själv och 
suddar vid 
behov och 
tillsägelser 

säger till vid 
behov och 
uppmuntra när 
det är fint 

  säger till vid 
behov och upp-
muntra när det 
är fint, sudda vid 
behov o tillsä-
gelser 

skola o hem gör 
samma sak 

3;28 att läsa bättre än nu   lyssnar och hjäl-
per x att hitta 
böcker 

Läser i LÄST i 
veckan hemma 

mamma eller 
pappa lyssnar 

lyssnar och hjäl-
per x att hitta 
böcker, mamma 
eller pappa lyss-
nar, läser LÄST 
hemma 

    

3;29 använda svenska ord 
och försöka prata med 
kamrater 

  uppmuntra hen-
ne att tala svens-
ka genom fråga 
henne och få 
andra att leka 
med henne 

leka med de 
andra barnen 
på rasterna 

att få ta hem en 
kompis och leka 
med 

uppmuntra henne 
att tala svenska 
genom fråga 
henne  

få andra att leka 
med henne, att 
få ta hem en 
kompis och leka 
med, leka med 
de andra barnen 
på rasterna 
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3;30 Läsa bättre än nu    lyssnar och 
peppar i skolan 

läsa en LÄST 
bok i veckan 
hemma 

mamma och 
pappa upp-
muntrar och 
lyssnar på  

mamma och pap-
pa uppmuntrar 
och lyssnar på, 
läsa LÄST-bok  

 lyssnar och 
peppar i skolan 

skola o hem gör 
samma sak 

3;31 skriva finare   kolla i skolan och 
säga till vid be-
hov 

skriva så fint 
jag kan och 
sudda om nå-
gon vuxen 
säger åt mig 

kolla hemma 
och säga till vid 
behov 

  kolla i skolan, 
hemma, säga till 
vid behov, skriva 
fint, sudda om 
ngn vuxen säger 
åt mig 

skola o hem gör 
samma sak 

3;32 skriva finare   säger till vid be-
hov och upp-
muntra när det är 
fint 

ändra vid till-
sägelse men 
också själv 
vara uppmärk-
sam 

säger till vid 
behov och 
uppmuntra när 
det är fint 

  säger till vid 
behov och upp-
muntra när det 
är fint, ändra vid 
tillsägelse, vara 
uppmärksam 

skola o hem gör 
samma sak 

3;33 att hålla pennan rätt, 
(lyssna aktivt på fröken) 

   kollar och säger 
till vid behov 

tänker efter 
varje gång hon 
tar i en penna, 
vid osäkerhet 
fråga en vuxen 

förälder kollar 
och säger till vid 
behov 

   föräldrar kollar 
och säger till vid 
behov, tänker 
efter… fråga 
vuxen 

skola o hem gör 
samma sak 

3;34 skriva finare   Säga till vid be-
hov och upp-
muntra 

ändra vid till-
sägelse men 
också själv 
vara uppmärk-
sam 

Säga till vid 
behov och 
uppmuntra 

  Säga till vid 
behov och upp-
muntra, ändra 
vid tills, vara 
uppmärksam 

skola o hem gör 
samma sak 

3;35 Läsa med flyt   lyssnar och läser 
med x i skolan, 
uppmuntra 

Läsa i LÄST 
varje dag 

mamma läser 
med x, upp-
muntra 

lyssnar och läser 
med x i skolan, 
uppmuntra, 
mamma läser 
med x, uppmunt-
ra, läsa varje dag 

  skola o hem gör 
samma sak 

3;36 vill våga tala högre i 
klassrummet 

  påminner vid 
behov 

tänker på att 
tala högre 

mamma frågar 
då och då om 
hur det går med 
talet i klass-
rummet 

  påminner vid 
behov, mamma 
frågar då och då 
om hur det går 
med talet i klass-
rummet, tala 
högre 
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3;37 öka läshastigheten   ser till att x har 
bok md sig hem 

läser lite varje 
dag hemma 

föräldrarna ser 
till att x läser 
hemma 

föräldrarna ser till 
att x läser hem-
ma, ser till att x 
har bok md sig 
hem 

  hemmets an-
svar att läsning 
blir av 

3;38 att läsa bättre än nu   lyssnar och läser 
med x här i sko-
lan 

Läser en  
LÄST-bok i 
veckan hemma 

föräldrar lyssnar 
och uppmuntrar 

lyssnar och läser 
med x här i sko-
lan, föräldrar 
lyssnar och upp-
muntrar, läser 
LÄST-bok 

    

3;39 skriva finare   uppmuntrar och 
uppmanar att 
sudda vid behov 

tänker på att 
skriva fint och 
ändra vid till-
sägelser utan 
protest 

mamma och 
pappa säger till 
vid behov och 
uppmuntrar x 

  uppmuntrar och 
uppmanar att 
sudda vid be-
hov, mamma 
och pappa säger 
till vid behov och 
uppmuntrar x, 
skriva fint, änd-
ra..utan protest 

skola o hem gör 
ung. samma sak 

3;40 att kunna skriva fint   uppmuntra och 
påpeka hur x 
skriver 

att sudda när 
det behövs och 
vid behov, 
tillsägelse (inte 
bli sur) 

säger till vid 
behov  

  uppmuntra och 
påpeka hur x 
skriver, säger till 
vid behov , sud-
da…..inte bli sur 

  

3,41 att skriva på linjen   påpekar när det 
behövs 

att träna när x 
skriver, tänka 
på var bokstä-
verna står 

att säga till vid 
behov 

att träna när x 
skriver, tänka på 
var bokstäverna 
står (skriva läs-
ligt) 

påpekar när det 
behövs, att säga 
till vid behov 

skola o hem gör 
samma sak 

3;42 läsa med flyt    lyssnar och 
uppmuntrar 

läser för föräld-
rar hemma och 
för lärare i 
skolan 

lyssna och pep-
par (15 min 
varje dag) 

läser för fö-
räld/lärare 

lyssnar och 
uppmuntrar, 
lyssna och pep-
par (15 min varje 
dag) 

skola o hem gör 
samma sak 

3;43 bli säker på vokalerna, 
och läsa med flyt 

  Träna extra hos 
SVA 

läser hemma 
varje dag 

mamma lyssnar 
varje dag 

Träna extra hos 
SVA, mamma 
lyssnar varje dag, 
läser varje dag 
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3;44                 

3;45 att skriva mellanrum 
mellan orden 

  kollar och upp-
muntrar och sä-
ger till att ändra 
vid behov 

tänker efter när 
du skriver, och 
ändrar när det 
behövs 

föräldrar upp-
muntrar och 
säger till vid 
behov 

  kollar och upp-
muntrar och 
säger till att 
ändra vid behov, 
föräldrar upp-
muntrar och 
säger till vid 
behov, tänker 
efter när du 
skriver, och 
ändrar när det 
behövs 

skola o hem gör 
samma sak, 
tänker efter när 
du skriver, och 
ändrar när det 
behövs -syftar 
väl på läslig 
handstil 

3;46 skriva med små bok-
stäver 

   påminner i sko-
lan 

x lovar att tän-
ka på att skriva 
med små bok-
stäver och 
sudda vid be-
hov 

föräldrar påpe-
kar hemma 

tänka på att skri-
va med små bok-
stäver 

 påminner i sko-
lan, föräldrar 
påpekar hemma, 
sudda vid behov 

skola o hem gör 
samma sak 

3;47 läsa snabbare    lyssnar och 
uppmuntrar i 
skolan 

ta en ny bok 
måndagar och 
torsdagar för 
att läsa hemma 

föräldrar sitter 
med och lyss-
nar och ställer 
frågor på texten 

föräldrar sitter 
med och lyssnar 
och ställer frågor 
på texten, läsa 
hemma 

lyssnar och 
uppmuntrar i 
skolan 

hemmet gör mer 
än skolan 

3;48 att skriva finare både 
siffror och bokstäver 

  påminna och 
säga till att ändra 

att inte ha så 
bråttom 

påminna   påminna och 
säga till att änd-
ra, påminna, att 
inte ha så bråt-
tom 

  

3;49 läsa snabbare   lyssna och upp-
muntra, tala med 
spcped om, ev 
2x20 min/vecka 
lästräning 

tar med hem 2 
"LÄST" i veck-
an och läser för 
föräldrar, och 
berättar om 
innehållet 

föräldrar lyssnar 
och x får berätta 
om innehållet 

specped ev 2x20 
min/vecka lästrä-
ning, föräldrar 
lyssnar och han 
får berätta om 
innehållet, läsa 
LÄST och berätta 

lyssna och upp-
muntra  
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3;50 läsa snabbare   tränar vi både att 
läsa tyst och högt 

läser en kvart 
om dagen 
hemma 

att den kvarten 
blir av 

tränar vi både att 
läsa tyst och 
högt, att den 
kvarten blir av, 
läser en kvart 

    

3;51 skriva finare   uppmärksammar 
på x handstil 

att själv tänka 
på hur x skriver 
och sudda vid 
behov 

föräldrar kollar 
och påpekar när 
det behövs 

  uppmärksammar 
på x handstil, 
föräldrar kollar 
och påpekar när 
det behövs, 
tänka…sudda 

skola o hem gör 
samma sak 

3,52 kunna lilla - och 2 och 5 
hopparen 

  vi räknar i boken 
och extra steciler 
på just dessa 
saker 

gör uppgifter 
när föräldrar 
och lärare ger 
x 

gör uppgifter 
hemma 

vi räknar i boken 
och extra steciler 
på just dessa 
saker, gör uppgif-
ter hemma, gör 
uppg …ger x 

    

3;53                 

3;54 ska inte bry sig om de 
andra flickorna surar, 
jobba mer och prata 
mindre, utmana sig 
själv när det gäller 
skönlitteratur 

(utmana sig själv 
när det gäller 
skönlitteratur, 
kan vara ett 
lånsiktigt mål) 

påminner om att 
börja jobba di-
rekt,  

fråga på bibb-
lan om bra 
hästböcker 

  fråga på bibblan 
om bra hästböck-
er 

påminner om att 
börja jobba di-
rekt,  

  

3;55 Koncentrara sig på 
uppgiften som görs, inte 
bry sig om vad alla 
andra gör, våga prova 
och göra fel, äta snab-
bare både hemma och i 
skolan 

  påminner, skolan 
hjälper till med 
maten 

  hemmet hjälper 
till med maten  

  påminner , sko-
lan och hemmet 
hjälper till med 
maten 

  

3;56 tuffa till sig lite, hitta bra 
böcker, välj inte för lätta 
böcker 

    be bibblan om 
hjälp med bra 
böcker, räkna 
till 10 när hon 
blir ledsen 

  be bibblan om 
hjälp med bra 
böcker 

räkna till 10 när 
hon blir ledsen 
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3;57 hålla sig till ämnet, gör 
en lång historia kort, 
utmana sig själv när det 
gäller böcker, multipli-
kationstavbellen 

(utmana sig själv 
när det gäller 
skönlitteratur, 
kan vara ett 
lånsiktigt mål) 

säger till när x 
inte håller sig till 
ämnet och lång 
historia kort, leta 
upp bra böcker, 
tabeller med 
hjälp av 

leta upp bra 
böcker, tabeller 
med hjälp av 

  leta upp bra 
böcker, tabeller 
med hjälp av  

säger till när x 
inte håller sig till 
ämnet och lång 
historia kort 

här vet vi inte 
vem som ska 
leta böcker & 
tabeller, ej ut-
skrivet 

3;58 öka tempot, läsa "bra" 
böcker 

  påminna om 
tempot på olika 
sätt, få hjälp av 
biblioteket att 
välja bra böcker 

  påminna om 
tempot på olika 
sätt 

 få hjälp av biblio-
teket att välja bra 
böcker 

påminna om 
tempot på olika 
sätt, 

  

3;59 räcka upp handen och 
vänta på min tur, kom-
ma igång med läsning-
en, ta det lugnt när du 
jobbar 

  påminna om 
arbetstempot 

  läsa hemma 
2ggr/vecka 

läsa hemma 
2ggr/vecka 

påminna om 
arbetstempot 

  

3;60 matte- våga prova in-
nan man frågar, träna 
på att skriva fint, kom-
ma igång med läsning-
en 

  fråga om x har 
provat räkna ut 
talen själv, ser till 
att x skriver fint 

läsa mycket 
både hemma 
och i skolan 

ser till att x skri-
ver fint 

fråga om x har 
provat räkna ut 
talen själv, läsa 
mycket.. 

ser till att x skri-
ver fint 

  

3;61 börja läsa mer böcker 
hemma, klockan (digi-
tal), våga säga nej när 
du inte vill göra något 
(kompisar) 

            här fanns det 
inte nämt vad 
som ska göras 
och vem som 
ska göra något 

3;62 sluta tramsa när han 
blir tillsagd 

  lägga handen på 
axeln när x tram-
sar  

ska då försöka 
sluta 

    lägga handen på 
axeln när x 
tramsar, ska då 
försöka sluta  
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3;63 vänta på sin tur, prova 
ridning, måla sakta, 
kontakta vårdcentralen 
ang gaser i magen 

  påminna om 
väntandet och att 
måla sakta 

  undersöker 
ridning och 
gaser i magen, 
påminna om 
väntandet och 
att måla sakta 

  undersöker rid-
ning och gaser i 
magen, påminna 
om väntandet 
och att måla 
sakta 

uttalat personligt 
hälsomål 

3;64 sluta tjura/sura när 
maninte får som man 
vill, komma igång 
snabbt med mina upp-
gifter, våga prova själv 
och våga göra fel 

  pusha på, att x 
kan 

strunta i kon-
flikten, strunta i 
vad andra gör, 
lyssna färdigt 

pusha på, att x 
kan 

  pusha på, att x 
kan, strunta i 
konflikten, strun-
ta i vad andra 
gör, lyssna fär-
digt 

skola o hem gör 
samma sak 

3;65 sluta tramsa i klass-
rummet, öka arbets-
tempot, få igång skri-
vandet, få ner all fantasi 
i sina berättelser 

            här fanns det 
inte nämnt vad 
som ska göras 
och vem som 
ska göra något 

3;66 öka arbetstempot, job-
ba vidare med läsning-
en, jobba med självför-
troendet 

  skicka hem upp-
gifter om de inte 
blir klara i tid 

läsa 4 ggr/v 
högt 

försöka få x att 
läsa en stund 
själv varje dag 

försöka få x att 
läsa en stund 
själv varje dag, 
läsa 4 ggr/v 

skicka hem upp-
gifter om de inte 
blir klara i tid 

  

3;67 utmana sig själv när det 
gäller skönlitteratur, 
pennfattning, börja 
skriva uppifrån och ner, 
så fort han hamnar i 
konflikt med  ska han 
säga till 

(utmana sig själv 
när det gäller 
skönlitteratur, 
kan vara ett 
långsiktigt mål) 

ta fram bättre 
böcker till , hjälpa 
att prova ut 
hjälpmedel till 
pennan 

    ta fram bättre 
böcker till 

 hjälpa att prova 
ut hjälpmedel till 
pennan 
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3;68 skriva läsligt, komma 
igång med läsningen 
och hitta böcker 

    be bibblan om 
hjälp med bra 
böcker, skriva 
om både i 
svenskan och 
matte om det 
är för slarvigt 

  be bibblan om 
hjälp med bra 
böcker, skriva om 
både i svenskan 
och matte om det 
är för slarvigt 

  skriva om för att 
skriva läsligt 

3;69 fortsätta läsa lite tjocka-
re böcker, tro på sig 
själv, våga göra fel, 
våga visa det 

  pushar på att x är 
bra 

tänk jag kan, 
jag vill, jag ska 

pushar på att x 
är bra 

  pushar på att x 
är bra, tänk jag 
kan, jag vill, jag 
ska 

skola o hem gör 
samma sak 

3;70 fortsätta läsa mycket 
hemma och i skolan, 
jag kan, jag ska, jag vill 
när det gäller skolan, 
sluta tramsa 

  lägga handen på 
axeln när x tram-
sar 

läsa mycket 
hemma 

  läsa mkt hemma lägga handen på 
axelnhan tram-
sar 

  

3;71 träna på alfabetet, läsa 
mycket hemma, prova 
DAISY-spelare, när jag 
blir arg ska jag gå till 
den rosa soffan utanför 
4:an 

  Träna alfabetet Träna alfabetet läsa mycket för 
x 

Träna alfabetet, 
läsa mycket för x 

    

 


