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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att undersöka om lärarna i idrott och hälsa känner behov av 

fortbildning för att lyckas bättre i arbetet med hur de individuella utvecklingsplanerna ska 

formuleras i dagens skola. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att vara i 

fokus: 

- Hur lyckas lärarna i idrott och hälsa med arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna? 

- Vilka fördelar lyfter lärarna i idrott och hälsa fram då det gäller arbetet med IUP? 

- Vari ligger svårigheterna i arbetet med IUP för lärarna i idrott och hälsa? 

 

Metod 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare i idrott och hälsa. Målgruppen var 

lärare i idrott och hälsa som arbetar i år 1-6. De valdes för att flera av dem kanske inte har 

någon tidigare erfarenhet av bedömningar (betyg) mm, då det i år 1-6 inte finns betyg. 

Urvalsgruppen gjordes av bekvämlighetsskäl, jag har tagit kontakt med ett antal kollegor och 

frågat om de kunde tänka sig att bli intervjuade angående IUP. 

 

Resultat  
Resultatet på studien visar att de intervjuade lärarna i idrott och hälsa upplever tiden som det 

som saknas mest för att lyckas bättre med IUP.   

Det finns många fördelar med IUP och lärarna i studien lyfte fram att de ger en tydlig bild till 

elev och föräldrar. Även det att föräldrar och elever blir mer delaktiga i skolarbetet, är 

positivt. IUP är även till fördel vid lärarbyten.  

De svårigheter som lärarna i studien tar upp är bristen av ett gemensamt språk, svårigheter i 

hur de ska formulera sig när de skriver IUP . Tid för pedagogiska diskussioner mellan lärare, 

är en annan bit som efterlyses av lärarna.  

 

Slutsats  

Det är tydligt att lärare i idrott och hälsa upplever ett behov av fortbildning, för att lyckas 

bättre med hur de ska formulera sig i de IUP. Fortbildningen kan vara i form av pedagogiska 

diskussioner, men det är viktigt att tid ges till detta. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
När det i riksdagen beslutades att alla elever i grundskolan ska ha en individuell 

utvecklingsplan (IUP) från år 2006, sattes ett stort projekt igång på de flesta skolor. Alla 

skolor skulle själva konstruera detta dokument, vilket givetvis hamnade på lärarnas bord. En 

ändring som gjordes i grundskoleförordningen och plötsligt var stenen i rullning och 

begreppet IUP skapat!1 Vad är en individuell utvecklingsplan? Enligt 

Grundskoleförordningen är IUP ett material som innebär följande uppgifter: 

 

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 

vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 

bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en 

framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser 

som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även 

innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 

Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna. På begäran av en 

elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet 

även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång än vad som avses i 

första stycket. Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i 

andra stycket får inte ha karaktären av betyg. Utvecklingssamtal skall i vissa fall 

resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1§.2 

 

1.2 Bakgrund 
 
Jag har arbetat som lärare i idrott och hälsa på tre skolor, i snart tio år och ser hur mitt yrke 

redan har förändrats. Detta trots att jag hela tiden har arbetat under samma läroplan, Lpo-94. I 

början var jag idrottslärare och hade ansvar för lektioner i idrott och hälsa, friluftsdagar och 

inköp till idrottssalen och dess verksamhet. Sedan blev jag även mentor, ansvarig för 

utvecklingssamtal med ett antal elever och ingår även i ett arbetslag. Efter det kom arbetet 

                                                 
1Grundskoleförordningen 7 kap. 2 § (Stockholm: Allmänna förlaget, 1994). 
2 Ibid. 
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med de individuella utvecklingsplanerna, som regeringen beslutade att alla elever och 

föräldrar skulle få år 2006. Det sista nu är att jag dessutom ska skriva skriftliga omdömen om 

alla elever jag undervisar i idrott och hälsa plus alla de andra uppgifterna som en lärare idag 

har att hantera. Aldrig har det kommit på tal att något ska tas bort för att nya arbetsuppgifter 

läggs på.  

  

Att arbeta fram de individuella utvecklingsplanerna var ett omfattande arbete för skolan, 

eftersom alla skolor var tvungna att utveckla dem var för sig. Att skriva IUP tillsammans med 

elev och förälder är ett svårt uppdrag. Kanske är det ändå svårare för lärare i idrott och hälsa 

(i detta fall mentor) som oftast bara träffar eleven två ggr/vecka i idrottssalen. Till sin hjälp 

har mentorn med sig kommentarer (i vissa fall skriftliga omdömen) från övriga till eleven 

undervisande lärare. Det underlättar mycket om dessa kommentarer är skrivna på ett 

ändamålsenligt sätt, så att de enkelt kan användas när de IUP skrivs vid utvecklingssamtalet. 

Är kommentaren formulerad som ett mål och det finns en åtgärd hur eleven ska nå dit är det 

enkelt att överföra detta till IUP:en. Är kommentaren inte skriven så, är det svårare när 

IUP:en ska skrivas.  

 

I samtal med de kollegor som också arbetar som lärare i idrott och hälsa hör jag att de har 

samma bekymmer som jag, när de ska skriva dessa skriftliga omdömen om elever. I ämnet 

idrott och hälsa är det svårt att bryta ner kursplanen till tydliga målformuleringar, som elever 

och vårdnadshavare förstår. I samtal med övriga lärare i ämnena bild, musik och slöjd 

upplever de samma bekymmer. I samtal med lärarkollegor angående IUP har jag också fått 

upplevelsen av att de flesta tycker att tanken med IUP är mycket bra, men tar väldigt mycket 

tid och att det av många upplevs svårt. På den skola jag nu arbetar vid har vi många gånger 

”slitit vårt hår” i arbetslaget, för att alla upplever denna uppgift om svår, men framförallt för 

att den tar upp så mycket av vår tid.  

 

Det är därför detta examensarbete har uppkommit. Jag vill veta om det är fler än jag som 

tycker att arbetet med IUP är svårt. Kan vi sprida erfarenheter från dem som lyckas bättre i 

sitt arbete med IUP. 
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1.2.1 Vad är syftet med de individuella utvecklingsplanerna 
 
Det ligger självklart en mycket god idé bakom införandet av IUP. Skolverket har tagit fram en 

hel del material om dessa planer som lärare och andra kan ta del av på Skolverkets hemsida. 

Där står även om syftet om varför IUP infördes. 

Den individuella utvecklingsplanen ska ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt 

lärande. Den ska konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i 

riktning mot skolans mål. Den individuella utvecklingsplanen skapar också kontinuitet för 

eleven vid byten av exempelvis lärare, grupp eller skola.3 

Vad ska de individuella utvecklingsplanerna innehålla? I Skolverkets allmänna råd från 2005 

betonas att IUP: 

- utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor uttrycker positiva förväntningar 

på eleven,  

- grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och 

sociala utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort 

inför utvecklingssamtalet,  

- innehåller mål för vad eleven ska uppnå på kort och på lång sikt,  

- innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare  

            utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga.4 

 

På denna bas ska lärarna själva arbeta fram skolans egna IUP -dokument. Vilka läraren sedan 

skriver tillsammans med elev och vårdnadshavare under utvecklingssamtalet. Ingen mall eller 

något förslag på hur IUP ska se ut finns utarbetat av skolverket. Arbetet med att ta fram en 

mall för IUP samt hur tolkningen av skolverkets råd ska ske lämnas öppet för skolorna och i 

dess förlängning den enskilda läraren.  

 

1.3 Tidigare forskning 
 
Det finns forskning om de individuella utvecklingsplanerna, men ingenting vad jag har kunnat 

hitta som belyser läraren i idrott och hälsas roll vad gäller dem.  

                                                 
3 Annika, Engström.<skolverket@skolverket.se>  
Ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner,  (2005-10-18). 
<http://www.skolverket.se/sb/d/866/a3773>(Acc 2008-06-11). 
4 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Den individuella utvecklingsplanen: Skolverkets allmäna råd, 2005 
<http://www.skolverket.se/publikationer?id=1511> (Acc.2008-05-28),  s. 14. 
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1.3.1 Hur lyckas lärarna med individuella utvecklingsplaner? 
 
En uppsats skriven av Maria Sandberg sätter fokus på hur IUP har kommit till, syftet med 

dokumentet och om skolorna lever upp till Skolverkets mål med detta arbete. Följande 

stycken är citerat från diskussionen i Sandbergs uppsats. 

Det som fattas i planerna men som mycket väl kan komma eleven tillgodo på andra sätt är 

den del där elevens kvalitéer och kunnande synliggörs för eleven. Den andra delen som 

handlar om att sätta upp konkreta mål finns oftast med men just att lyfta fram elevens styrkor 

och framsteg görs inte i planerna. Men som sagt det kan framgå till eleven på annat sätt. I 

underlagen från vissa av skolorna finns deras framsteg med. Men de är sällan så pass 

omfattande och välformulerade att eleven utifrån dessa får en tro på sig själv och ser vad den 

kan. Att lyfta fram elevens styrkor och framsteg och framför allt kunnande bör alltså 

förbättras /---/ På vissa håll bör man dessutom se över vilka handlingar som skrivs till målen. 

I planerna förekommer uttryck som inte ger eleven möjlighet att veta hur de ska komma 

vidare i sin utveckling. Hur kan eleverna utvecklas då de får som förslag på måluppfyllelse 

att de ska ”jobba på bättre” alt. ”ta i mer”? Vad innebär egentligen dessa uttryck? Hur målen 

ska uppnås måste vara precisa och välformulerade så att de blir konkreta och förståeliga för 

eleverna.5 

Det finns i detta arbete tecken på att arbetet med hur lärare formulerar sig i IUP är bristfälligt. 

Lärare har svårt att skriva precisa och konkreta mål, vilket stämmer väl överens med den 

erfarenhet jag har. Det är även därför det enligt min åsikt tar väldigt mycket tid att skriva IUP, 

för att det hela tiden är så viktigt hur de ska formuleras, samt vilka ord som används. 

 
I Jeanette Nyströms och Linda Skogs examensarbete med titeln Den individuella 

utvecklingsplanen Tidstjuv eller pedagogiskt hjälpmedel kan man läsa att lärarna tycker att 

arbetet är positivt men tar mycket tid och det är många papper att hålla reda på. Om läraren 

måste lägga mycket tid på att dokumentation av elevernas utveckling, så kan undervisningen 

bli lidande för att läraren lägger mindre tid på lektionsplaneringen.6  

 

Även i denna studie ses alltså tiden som ett problem för hur lärare ska lyckas med det nya 

uppdraget från regeringen. 

                                                 
5Maria, Sandberg <petbe@ep.liu.se> IUP-vad är det?: En studie av individuella utvecklingsplaners innehåll, 
2007-11-21 
< http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10082> (Acc 2008-05-27), s. 41. 
6 Jeanette, Nyström, Linda, Skog  < kontakt@uppsatser.se> Den individuella utvecklingsplanen Tidstjuv eller 
pedagogiskt hjälpmedel? , 2007 
< http://hdl.handle.net/2082/1255> (Acc. 2008-06-13), s.26. 
 

 7

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10082
mailto:kontakt@uppsatser.se
http://hdl.handle.net/2082/1255


Forskning har enligt Helena Moreaus och Steve Wretmans Individuella utvecklingsplaner och 

allmänna råden visat att en välskriven IUP kan vara till stor hjälp för elever, speciellt de som 

har problem och behöver få tydliga mål att arbeta efter. Ska det gå att utföra i praktiken måste 

lärare och skolledning få en ordentlig fortbildning på området kring IUP, vilket man idag 

ännu inte nått upp till. Eftersom den svenska skolan ska vara likvärdig över hela landet 

behöver alla lärare ha en likvärdig utbildning och det ansvaret måste staten ta. Får inte lärare 

och skolledning en ordentlig kompetensutveckling, är risken stor att IUP bara blir en extra 

börda för läraren och inte ett pedagogiskt hjälpmedel. Det kan även vara så att 

vårdnadshavare upplever att läraren framstår som oprofessionell om läraren inte kan förklara 

hur en IUP ska användas i den dagliga verksamheten. Det finns även en risk att 

undervisningskvaliteten försämras för att läraren måste lägga mer tid på dokumentation.7   

 

Dokumentation är något som ligger till grund för utvecklingssamtal och detta samtal leder i 

sin tur till skapandet av en individuell utvecklingsplan. Det är därför viktigt att varje skola 

arbetar med att utveckla ett professionellt och gemensamt språk för att beskriva elevens 

kunskapsutveckling och genom detta professionella språk som alla lärare då har, kan en 

individuell utvecklingsplan lättare formuleras.8 

 

Det är tydligt att lärarna måste få en ordentlig fortbildning kring IUP, så att arbete med dem 

inte ses som en extra börda för lärarna. Även det faktum att skolorna behöver utveckla ett 

gemensamt språk för att formulera sig när de skriver IUP. 

 

Enligt Fredrik Bodins och Lisa Sandkvists studier, är elever och föräldrar vinnare på den 

individuella IUP:en. De lyfter även fram förutsättningar för att nå framgång med IUP är en 

styrande ledning och väl fungerade arbetslag med tid för pedagogiska diskussioner. Det 

behöver inte kosta mer än tiden vad gäller fortbildningen kring IUP. En fortbildning som alla 

lärare har avsatt i sin tjänst (cirka 90 timmar per läsår). Lärargrupperna sitter inne med den 

kunskap som behövs, men tydlighet behövs så att alla strävar efter samma mål.9 

 

                                                 
7 Helena, Moreau, Steve, Wretman. Individuella utvecklingsplaner och allmänna råden. Andra upplagan (Solna: 
Fortbildning AB, 2006). 
8 Ibid., s. 2f .   
9 Fredrik, Bodin, Lisa, Sandkvist  <webbansvarig@gupea.se> IUP  vem vinner på det? Analys av lärares åsikter 
genom kvalitativa intervjuer, 2007-05-08  
<http://hdl.handle.net/2077/3831> (Acc. 2008-06-16) s. 28-30. 
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Det krävs en satsning av skolorna (kommunerna) i form av tid, för att ge lärarna bättre 

möjligheter för att kunna lyckas med arbetet kring IUP. Av erfarenhet vet jag att många lärare 

i dagsläget avsätter hela sin förtroendetid (10 timmar i veckan, som disponeras fritt för lärare 

för ex föräldrasamtal, egen fortbildning, m.m.) och mer där till för att hinna med arbetet med 

IUP. Vilket omöjligt kan vara syftet med IUP. 

 

I Mikael Hanssons och Lukas Ludvigssons enkätstudie kan man se att 84 procent av de 

tillfrågade lärarna anser att deras arbetsbelastning ökat sedan införandet av IUP.10 Ingen anser 

att deras arbete på kvällar och helger har minskat tack vare IUP.11 En fråga i materialet 

handlade om lärarna har fått tillräckligt med utbildning om IUP? Här var det däremot en väldigt 

stor andel som inte tyckte sig ha fått tillräckligt med utbildning om IUP. (Hela 57 procent 

hamnade i kategorierna ”stämmer inte så bra” och ”stämmer inte alls” vad gäller om lärarena har 

fått fortbilning inför arbetet med IUP).12 Även i denna studie lyfts det fram att arbetet med IUP tar 

mycket tid för lärarna och återigen finns belägg för att lärare anser att de inte fått tillräckligt med 

fortbildning inom området.  

 

1.3.2 Analys från Skolverket angående individuella utvecklingsplaner 
 
Skolverket har fått regeringens uppdrag att följa upp tillämpningen av bestämmelserna 

i grundskoleförordningen om individuella utvecklingsplaner (IUP). Resultatet redovisades 

under 2007 och i denna rapport framträder följande analys: 

- lärarna tycker att arbetet med dem tar mycket tid, men ger mycket tillbaka, 

- man ville ha mer tid för att förfina arbetet med IUP, 

- önskade utveckla gemensamma bedömningsmatriser, 

- tidsåtgången för dokumentation och förberedelse inför utvecklingssamtal, att arbetet 

upplevs som betungande, 

- går att hitta kreativa lösningar för att göra dokumentationen mindre betungande för både 

lärare och elever, 

- lärarna önskar sig mer av sådana underlättande insatser (se ovan) från skolledningens 

sida, 

- de flesta lärare uppfattar det som att rektorerna inte följer upp deras arbete med IUP, 

                                                 
10 Mikael, Hansson, Lukas, Ludvigsson  <webbansvarig@gupea.se> IUP – konsekvenser för lärare i praktiken, 
2006-07-04 
http://hdl.handle.net/2077/589 (Acc. 2008-06-16), s. 19.  
11 Ibid., s. 22. 
12 Ibid., s. 21. 
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- en majoritet av lärarna har heller inte fått kompetensutveckling i IUP.13 

 

För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt med IUP krävs att lärarna har en ordentlig 

kompetens i hur man upprättar den. Trots det har en majoritet av lärarna heller inte fått 

kompetensutveckling i IUP enligt resultaten i Skolverkets analys.14 

 

I underlaget problematiseras även skolverkets riktlinje om att ”En individuell utvecklingsplan 

är en allmän handling. Den skall inte innehålla uppgifter av integritetskänslig karaktär”. 15 

Även här finns det problem enligt Skolverkets analys. Själva IUP:en är en offentlig handling 

och får inte innehålla integritetskänslig information. Vilket skapar osäkerhet hos lärarna kring 

vad de får skriva och inte skriva. Detta gör att IUP:er i många fall kan bli kortfattade och att 

lärarna istället har ett mer omfattande arbetsmaterial med sig till utvecklingssamtalet. De 

viktigaste punkterna tas upp muntligt under samtalet och finns inte nerskriva i den IUP som 

sparas till nästa möte eller överlämnade till nästa åk.16 

 

1.3.3 Att förstå statliga dokument  
 
En avhandling av Jörgen Tholin, Att kunna klara sig i ökänd natur, belyser bland annat hur 

skolan påverkas av styrdokument som skolverket arbetar fram utifrån regeringsbeslut. Tholin 

använder sig av begreppen att det finns olika arenor för att förstå lärarens vardag med fokus 

på hur skolan styrs.17  

 

Formuleringsarenan är den nivå där utbildningspolitiken formuleras, den kan delas upp i två 

delar. Den ena delen är den politiska nivå som formulerar handlingsdokument, mål och regler. 

Den andra delen är Skolverket vars uppdrag blir att tolka de politiska intentionerna, till mer 

detaljerade och konkreta mål. Realiseringsarenan är sedan den nivå där lärarna ska realisera 

                                                 
13 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Skolverkets aktuella analyser 2007 Hur används individuella 
utvecklingsplaner?, 2007 
< http://www.skolverket.se/publikationer?id=1723> (Acc 2008-06-16), s. 18-23. 
14 Ibid., s. 58. 
15 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Den individuella utvecklingsplanen: Skolverkets allmäna råd, 2005 
<http://www.skolverket.se/publikationer?id=1511> (Acc.2008-05-28), s.17. 
16Skolverket <skolverket@skolverket.se> Skolverkets aktuella analyser 2007 Hur används individuella 
utvecklingsplaner?, 2007 
< http://www.skolverket.se/publikationer?id=1723> (Acc 2008-06-16), s. 21. 
17 Jörgen Tholin. Att kunna klara sig i ökänd natur: En studie av betyg och betygskriterier – historiska 
betingelser och implementering av ett nytt system. Diss. (Borås: Högskolan i Borås, 2006) 

 10

mailto:skolverket@skolverket.se
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1723
mailto:skolverket@skolverket.se
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1723


planerna. Tholin skriver att ”en utbildningsreform alltid är beroende av hur skolor och lärare 

uppfattar den och hur de arbetar för att förverkliga den”.18    

 

Tholin framhåller vidare att de nationellt formulerade kriterierna (skolans styrdokument) 

utmärks av mycket hög grad av standardisering. ”De är i det närmaste formulerade som 

juridiska dokument”19. Att för lärare och föräldrar tolka dessa dokument blir svårt. För det 

kommer att handla om hur lärarna tolkar och bryter ner dessa juridiska dokument till lämpliga 

tydliga mål för föräldrar och elever. 

 

Även vad gällde fortbildningen för lärare vid implementeringen av den senaste läroplanen 

(Lpo-94) och kursplanerna (betygskriterierna) ser Tholin problem. Införandet byggde på att 

ett betydande arbete gjordes på skolorna för att konkretisera målen. För att göra detta krävdes 

fortbildning, något som fanns med i betygsberedningen förslag men försvann på vägen menar 

Tholin. Kvar blev lärarnas tolkning av det nya betygsystemet och den målstyrda skolan, vilket 

förmodligen är anledningen till att det uppfattades som otydligt för lärarna. Tholin påtalar att 

”Istället för stöd av en gedigen fortbildning sker grundskolans omställning till en målstyrning 

utan något stöd alls”20. 

  

Det här är en svårighet som skolor får brottas med. Nya direktiv från ovan, men det brister när 

de ska sjösättas, för ingen tid eller medel skjuts till på den viktiga fortbildningen eller 

kompetensutbildningen som lärarna behöver. En lyckad implementering kan ske, när alla får 

samma fortbildning om nya direktiv enligt Tholin.21 

 

Tholin tycker att det är svårt att tolka och bryta ner statliga dokument. Enligt min erfarenhet 

ser jag liknade bekymmer, det är svårt med dessa statliga dokument, hur förhåller vi lärare oss 

till dem. Hur bryter vi lärare ner de statliga dokumenten så att de blir tydliga för elever och 

föräldrar. Det är även visat att det som finns i skrift, i form av hur dessa statliga dokument ska 

genomföras, inte följs i verksamheten. Det finns på papper, men inte i praktiken. Är något 

som är viktigt att ta med sig från Tholins avhandling. Det är inte första gången som nya 

statliga direktiv, läggs på skolan, utan att pengar och tid ges för fortbildning för lärarna.  

 
                                                 
18 Ibid., s. 37. 
19 Ibid., s. 48. 
20 Ibid., s. 92.  
21 Ibid., s. 93. 
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En reflektion av mig inför kommande hösttermin (2008) då en ny lag införs igen. Alla 

vårdnadshavare ska ha rätt att få skriftlig information från skolår 1. Det var tidigare skrivet att 

de inte fick ha betygsliknade karaktär, men det har regeringen nu beslutat att ta bort. Återigen 

kanske en god tanke men Lärarförbundet motsatte sig detta, då de anser att det krävs resurser 

och fortbildning till lärarna. Vilket även kan läsas i Regeringsproposition 2006/07:86 Vissa 

skolfrågor: 

”Lärarnas Riksförbund anför bland annat att fler avstämningstillfällen medför nya 

tillkommande arbetsuppgifter som påverkar lärarnas arbetssituation.  Förbundet lyfter fram 

några krav som det anser bör vara tillgodosedda innan man gör en ändring: en översyn av mål 

och riktlinjer, medel till kompetensutveckling samt diskussion om lärarnas totala 

arbetsbörda”.22 

 

I underlaget från samma regeringsproposition kan man även läsa om de ekonomiska 

konsekvenserna av detta beslut att de ”kommer inte att innebära några nya åtaganden för 

kommunerna och inte heller några ökade utgifter för staten”.23 Skolan ska kunna införa 

betygsliknande skriftliga omdömen, men det får inte kosta någonting i fortbildning för 

lärarna? Jag tycker mig se ett slags mönster precis enligt vad Tholin skriver, det brister i 

sjösättningen av från regeringen nya direktiv. Historien upprepar sig igen.  

 

Det som började med en expertgrupp från Skolverket vars syfte var att undersöka hur det kan 

bli en ökad måluppfyllelse i skolan. Genom att analysera behovet av insatser för att stärka 

måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan utreder nu frågan kring 

införandet av IUP.24  

 

Denna expertgrupp som innehöll lärare, specialpedagog, rektor, politiker, adjunkt, 

förskollärare m.fl. har skrivit Elevens framgång -skolans ansvar. Värt att nämna är att i denna 

expertgrupp ingick 13 personer, av det förmodligen bara var tre som var vanliga lärare (23 

                                                 
22 Jan, Björklund < info@liberal.se> Regeringsproposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor., 2007-03-22 
<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/94/50/b75fce9d.pdf> (Acc. 2008-06-16), s. 7. 
23 Jan, Björklund < info@liberal.se> Regeringsproposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor., 2007-03-22 
<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/94/50/b75fce9d.pdf> (Acc. 2008-06-16), s. 8. 
24 Regeringens expertgrupp från skolverket <agneta.lundberg@riksdagen.se> Elevens framgång -skolans ansvar. 
Ds 2001:19, 2001-01-05  
< http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf > (Acc 2008-06-02), s. 51. 

 12

mailto:info@liberal.se
mailto:info@liberal.se
mailto:agneta.lundberg@riksdagen.se
http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf


procent) och som själva kommer att skriva individuella utvecklingsplaner inom sitt arbete. 

Ingen av dessa 13 personer som ingick i gruppen är lärare i idrott och hälsa.  I expertgruppens 

slutsatser kan man bl.a. läsa att: 

- att skolhuvudmännen bör anordna kompetensutveckling i specialpedagogik för redan 

verksamma lärare,25 

- att skolhuvudmannen ger personalen stöd och kompetensutveckling i arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna.26 

 

Vidare framkommer i rapporten utifrån expertgruppens kommunbesök att ”lärarna har olika 

synsätt på vad politikernas beslut om individuella utvecklingsplaner innebär. För att nå hög 

kvalitet på och underlätta arbetet kring individuella utvecklingsplaner kan det därför finnas 

behov av att personalen får kompetensutveckling i observation, dokumentation och 

formulering av planer. Innehållet i en sådan kompetensutveckling sammanfaller i stort med 

det som efterfrågas även av andra skäl”27. 

 

Det är utifrån ovan analys från expertgruppen som, regeringes beslut angående införandet av 

de individuella utvecklingsplanerna 2006 kom till.  

 

1.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning pekar på att tiden är ett hinder för hur lärare lyckas i sitt arbete med IUP. 

Det är även så att lärare har svårt att formulera sig när de skriver IUP, vilket även leder till att 

arbetet tar tid. Det är tydligt att lärarna upplever att deras arbetsbelastning har ökat sen 

införandet av IUP. Att en majoritet av lärarna upplever att de inte fått fortbildning kring 

arbetet med IUP, är något jag finner anmärkningsvärt och sorgligt. Hur finns då möjligheten 

för lärarna att lyckas med detta nya uppdrag. Dessvärre är det som Tholin skriver, inte första 

gången det sker denna form av misstag. Fortbildningen finns med från början, i dokument 

från expertgrupper. Vilka utreder regeringens nya idéer, men försvinner på vägen, så skolorna 

blir utan denna fortbildning vid införandet av nya statliga direktiv.  

                                                 
25 Regeringens expertgrupp från skolverket <agneta.lundberg@riksdagen.se> Elevens framgång -skolans ansvar. 
Ds 2001:19, 2001-01-05  
< http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf > (Acc 2008-06-02), s. 22. 
26 Ibid., s. 37. 
27 Regeringens expertgrupp från skolverket <agneta.lundberg@riksdagen.se> Elevens framgång -skolans 
ansvar. Ds 2001:19, 2001-01-05  
< http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf > (Acc 2008-06-02), s. 40. 
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Det framkommer även att skolorna kan ta mer vara på kompetensen som finns i 

personalgrupperna. Fortbildning i form av pedagogiska diskussioner är en sak som lyfts fram. 

Även att nyttja de specialpedagoger som finns på skolorna bättre, i exempelvis hur lärarna ska 

formulera sig i IUP. 

 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärare i idrott och hälsa känner behov av 

fortbildning för att lyckas bättre i arbetet med hur de individuella utvecklingsplanerna (IUP) 

ska formuleras i dagens skola. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att 

vara i fokus: 

- Hur lyckas lärare med arbetet med IUP? 

- Vilka möjligheter lyfter lärare fram då det gäller arbetet med IUP? 

- Vari ligger svårigheterna i arbetet med IUP för lärare? 

 
2. Metod 
 

2.1 Beskrivning av metod 
 
För att få ut så mycket som möjligt av dem som ingår i studien, har jag valt att göra 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan ge mycket komplexa svar på enkla frågor.28 

Dessa skiljer sig från de strukturerade intervjuerna, då det går att göra följdfrågor för att få 

mer uttömmande svar. En strukturerad intervju har fasta frågor och delvis fasta 

svarsalternativ.29 Det är i denna uppsats av stort intresse att de som intervjuas känner att de 

kan ge längre svar än bara ett ja eller nej. Det är också viktigt att den som intervjuar kan 

komma med följdfrågor för att kunna följa deras resonemang, men även för att vara säker på 

att intervjuaren uppfattat dem rätt. Därför har standardiseringen varit låg under intervjuerna, 

frågorna under intervjun har varit i stort sett de samma, men ordningen på dem har varierats. I 

en studie med hög standardisering görs alla intervjuer så identiskt som möjligt, frågorna ställs 

i samma ordning och i samma tonfall.30 

 

 

 
                                                 
28 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 3:e uppl., (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 7. 
29 Ibid., s. 20. 
30 Ibid., s. 19. 
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2.2 Urval 
 
När det kommer till urvalsgruppen så ingår verksamma lärare i idrott och hälsa skolår 1-6. Att 

det är denna grupp som valts, beror på att många av dem inte har erfarenhet av betyg och 

bedömningar annat än från deras utbildningar. Eftersom man i dessa skolår inte sätter betyg. 

Självklart är det även av större egen intresse för mig, att ta reda på hur det ser ut för några av 

de kollegor som har liknande arbetssituation som jag. Det är även så att på flera 1-5 eller 1-6 

skolor arbetar bara en lärare i idrott och hälsa. Detta gör att läraren i idrott och hälsa ofta inte 

har någon kollega i vardagen att samtala med om kursplaner, IUP:er och skriftliga omdömen. 

Enligt egen erfarenhet så kopplas läraren i idrott och hälsa då samman med läraren i trä- och 

metallslöjd, läraren i textilslöjd samt läraren i musik. Dessa lärare är också utan ”bollplank” i 

det egna ämnet. Visst finns det vissa likheter i dessa ämnen, men det skulle ge mer att sitta 

och diskutera med en annan lärare i idrott och hälsa. Vilket kanske inte finns att tillgå på 

skolan. Sedan gjordes ett bekvämlighets urval för intervjuerna. Jag kontaktade kollegor (idrott 

och hälsa lärare) som jag känner och frågade om de kunde ställa upp på att bli intervjuade. 

Det blev tillslut fyra personer som intervjuades, plus en testintervju. 

 

2.3 Beskrivning av testpersoner 
 
Intervjuperson 1  

Kvinna: lärare i idrott och hälsa sedan sex år. Är även mentor för 21 elever. Arbetar på f-6 

skola i Nacka kommun. Har tre idrottskollegor. Undervisar cirka 150 elever i idrott och hälsa 

och skriver skriftliga omdömen till samtliga av dessa 1gång/termin. Skriver IUP till de 21 

mentor eleverna. Intervjun tog ca 45 minuter, det var tyvärr inte helt störningsfritt i det lilla 

rum vi satt i, bredvid idrottssalen. 

 

Intervjuperson 2 

Kvinna: lärare i idrott och hälsa sedan nio år. Arbetar som mentor för 15 elever. Arbetar på en 

f-5 skola i Malmö. Är ensam lärare i idrott och hälsa på sin skola, men ett bra kontaktnät i 

kommunen med andra lärare i idrott och hälsa. Undervisar 150 elever i idrott och hälsa. 

Skriver skriftliga omdömen till samtliga av dessa 1gång/termin. Skriver IUP till de 15 mentor 

eleverna. Intervjun tog 25 minuter och vi satt i ett arbetsrum på skolan, jag upplevde att vi satt 

i lugn och ro. 
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Intervjuperson 3  

Kvinna: lärare i idrott och hälsa sedan åtta år. Är även mentor för 14 elever. Arbetar på f-6 

skola i Danderyds kommun. Har en idrottskollega. Undervisar cirka 60 elever i idrott och 

hälsa och skriver skriftliga omdömen till samtliga av dessa 1gång/termin. Skriver IUP till de 

14 mentor eleverna. Är även arbetslagsledare på sin skola. Den här intervjun gick på 20 

minuter, vi satt i ett klassrum ostört, men denna lärare upplevde jag en anig stressad. 

 

Intervjuperson 4 

Man: lärare i idrott och hälsa sedan tre år (även arbetat outbildad två år före utbildningen). Är 

detta år inte mentor, men har erfarenhet av det. Arbetar på f-6 skola i Danderydskommun. Har 

en idrottskollega. Undervisar cirka 220 elever i idrott och hälsa och skriver skriftliga 

omdömen till samtliga av dessa 1gång/termin. Är vanligtvis mentor för ett fåtal utvalda 

elever, vilka ofta även har behov av extra stöd. Intervjuad i idrottssalen efter samtliga för 

dagen gjorda lektioner, det blev mycket diskussioner och intervjun varade nästan i timme. Vi 

fick sitta ostört, efter det att det var lugnt i omklädningsrummen. 

 
 

2.4  Etiska aspekter 
 

För att följa de etiska aspekterna, så förberedde jag de som skulle ingå i studien med ett kort 

information om studien och dess syfte. Jag var också tydlig med att tala om att de kommer att 

vara anonyma. De som intervjuats har också fått information om att de själva när de vill kan 

avbryta intervjun utan bekymmer och att de mer än gärna får ställa frågor och ha synpunkter 

under intervjuns gång.  

 

2.5  Intervjuteknik  
 
Jag intervjuade de fyra lärarna i idrott och hälsa under en två veckors period. Innan gjordes 

även en test intervju, för att kontrollera att intervju frågorna täckte upp det ämne jag vill få 

belyst. Vid testintervjun upptäcktes ett par brister i frågorna, så det blev viss komplettering av 

frågor. Det var i första hand följdfrågorna som utökades. Testintervjun gjordes på en 

kurskamrat från min utbildningstid vid Idrottshögskolan, som i efterhand kunde ge mig raka 

svar på en del brister i min intervjuteknik och mina frågor. Bland annat behövde jag tänka på 

att, ge mer tid för personen att svara samt att inte ”lägga orden i munnen” på den jag 

intervjuar.  
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Under de fyra intervjuerna, antecknade jag kontinuerligt för att få så mycket information som 

möjligt. Dels som ett stöd vid följdfrågor, men även för att den intervjuade skulle känna sig 

lugn och ta tid på sig vid sina svar. Det svåraste för min del var att låta den jag intervjuade, 

tala till punkt utan att jag fyllde i. Intervjuerna blev även dokumenterade via videokamera, 

denna användes dock enbart för att spela in ljud, linsen på kameran var konstant vänd ifrån 

den som intervjuades och det var jag mycket noga med att informera samtliga de intervjuade 

om. Detta för att öka deras säkerhet för att de ska kunna vara anonyma, för övriga än 

intervjuaren. Jag har sedan skrivit ut samtliga intervjuer och jämfört hur personerna har 

svarat. För att se vad jag kan komma fram till för resultat.  

 

Ytterligare en svårighet med intervjuerna var att hitta tid som var lugn, jag meddelade att 

intervjun tog cirka 30 minuter, för att få lärare att ställa upp med tid, men egentligen var den 

intervjun mest intressant som blev en hel timme lång. Är båda lugna (intervjuare och 

respondent) och diskussionen inte är begränsad av en klocka, så kan resultatet av intervjun ge 

mer. 

 

Reliabiliteten för studien handlar om tillförlitligheten, att studien skulle kunna göras igen och 

få likvärdiga resultat.31 Tillförlitligheten för studien bör vara god, men svar angående frågor 

av detta slag kan variera beroende på när de ställs, tror jag. Är läraren mitt i sitt arbete med 

IUP (har flera utvecklingssamtal i veckan) och känner sig pressad av det, så finns en risk att 

de är mer negativa. Är de under en period då det inte har fullt upp med utvecklingssamtal är 

de kanske mer positiva. Det är även så att arbetet med IUP är relativt nytt för lärare och därför 

kan konstansen variera, det är inte alls säkert att liknande svars ges senare, för då har lärare 

större erfarenhet.32 I enlighet med Jan Trost så är inte konstansen aktuell på samma sätt vid 

kvalitativa intervjuer.  

 

Beträffande validiteten upplever jag att den skulle kunna ha varit bättre framförallt gällande 

frågeställning 1. Hur lyckas lärarna med arbetet med de individuella utvecklingsplanerna? 

Den frågeställningen lyfts inte tillräckligt i intervjuerna.  

 
 
 
                                                 
31 Trost, s. 111. 
32 Ibid., s.111. 
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3 Resultat 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om lärare i idrott och hälsa känner behov av 

fortbildning för att lyckas bättre i arbetet med hur de individuella utvecklingsplanerna ska 

formuleras i dagens skola. Resultatredovisning är indelad i tre delar utifrån studiens 

frågeställningar samt en avslutande del som handlar om fortbildningsbehov inom detta 

specifika område. 

 

3.1 Hur lyckas lärare med arbetet med de individuella utvecklingsplanerna?  
 

Lärarna verkar inte få känna att de lyckas särskilt bra i sitt arbete med IUP. Under 

intervjuerna, då denna fråga belystes blev svaren mer av karaktären hur de skulle vilja göra 

för att de skulle bli bättre. Samt även de svårigheter de såg med IUP. Tiden ansågs som det 

största hindret för att lyckas med arbete kring IUP.  

Kommentarer som kom upp vid intervjuerna var: 

• man känner sig stressad och otillräcklig vid skrivandet av IUP,  

• det kommer att bli bra, men det måste få ta lite tid,  

• i början var jag väldigt ambitiös, men det blev orättvist mot de (utvecklingssamtal) 

som var i slutet.   

 

3.2 Vilka möjligheter lyfter lärare fram då det gäller arbetet med IUP? 
 

Fördelar med IUP är att de ger tydlig bild till elev och föräldrar, får föräldrar och elever mer 

delaktiga menar respondenterna. Även det att lärare, elever och föräldrar vet hur barnen ligger 

till är en fördel med IUP framhålls i intervjuerna. Vidare framkom från respondenterna att det 

inte är lika känsligt vid eventuella lärarbyten, då det finns tydlig dokumentation. Ytterligare 

som framkom i intervjumaterialet är att det finns en röd tråd för eleverna i arbetet med IUP, 

vilket följs och blir tydligt från år till år samt att det även är lätt att följa upp IUP.  

Respondenterna är överens om att det blir mer enskild tid med eleven och att det på ett tidigt 

stadium kan märkas och dokumenteras om en elev inte når målen. 
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3.3 Vari ligger svårigheterna i arbetet med IUP för lärare? 
 

 Svårigheten i arbetet med IUP ligger i hur man ska formulera sig, exempelvis kan uttryck 

som visa respekt och ta hänsyn, ha olika betydelse för olika lärare framhåller respondenterna. 

Eftersom lärarna har svårt att formulera sig, tar det längre tid med själva arbetet menar 

intervjupersonerna. Vidare framhölls att det är många papper att hålla rätt på och att läraren 

inte deltagit i framtagningen av de dokument kring IUP som skolan arbetar med, är också ett 

bekymmer.  Nedan är några kommentaren som kom upp vid intervjuerna: 

• alla på skolan har inte samma synsätt kring arbetet med IUP,  

• det är svårt att målsätta elever i olika årskurser, 

• det är svårt att skriva kort text personlig och det kan vara svårt att hitta bra positiva 

formuleringar, 

• rollen som samtalsledare ”vad kan jag lägga över på föräldrar och elev, vilka saker ska 

jag ta på mig att göra, ofta tar jag på mig allt vilket ger massor av följdjobb”. 

 

3.4 Fortbildningsbehov 
 

Det har efter denna studie och tidigare studier framkommit att det finns behov av fortbildning, 

för lärare vad gäller arbetet kring IUP.  

Lärare kan få denna fortbildning i form av pedagogiska diskussioner, på sina arbetsplatser 

med sina kollegor. Där kan skolan formulera, sitt för skolan gemensamma språk, som många 

lärare upplever att de saknar, i arbetet kring IUP. Att ta del av specialpedagogernas 

kompetenser inom detta område är också fortbildning som kan ske lokalt på skolan. Den 

behöver troligtvis inte bli så kostsam, annat än den tid som skolorna behöver lägga.  

Specialpedagogerna kan bidra med hur lärarna ska formulera sig, vad som är lämpliga 

individuella mål och vem som ska ha ansvara för att åtgärderna görs så att målet nås. De som 

har erfarenheten kan även i vissa fall bidra med hjälp i hur man agerar i rollen som 

samtalsledare.  

 

Fortbildning inom området, att tolka de statliga dokumenten, är något som lärarna är i behov 

av. Det är en svårighet som återkommer varje gång nya direktiv från staten, läggs på skolorna.  
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Utbildningen på GIH kan även ta upp mer av denna, för lärarna stora uppgift. Kanske genom 

konkreta exempel på elever och hur lärarna ska formulera sig när de skriver IUP till dessa 

elever.  

Det kan även spara tid för lärare att kunna utnyttja datorerna bättre i arbetet med de IUP, viket 

det i så fall krävs fortbildning för. Även här kan skolorna säkert till viss del utnyttja de 

kompetenser som redan finns på skolan.  

 

Lärare som kommer som för skolan är nya behöver få en tydlig bild med hur arbetet med de 

IUP sker på sin nya skola.  

 

 

 

 

 

4 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om lärare i idrott och hälsa känner behov av 

fortbildning för att lyckas bättre i arbetet med hur de individuella utvecklingsplanerna ska 

formuleras i dagens skola. 

 

Vad beträffar hur lärarna i idrott och hälsa lyckas med arbetet med de IUP, så är materialet 

från intervjuerna inte heltäckande. Det hade säkert gått och få fram än mer information, ifall 

följdfrågorna varit bättre konstruerade. Nu fastnade vi i diskussionerna kring vad som kan 

utvecklas så arbetet med IUP blir bättre istället. Med rätt följdfrågor borde jag ha kunnat följa 

upp denna frågeställning bättre och fått mer uttömmande svar, utan att diskussionen för den 

skull uteblev. Det som tydligt framkommer i tidigare forskning och i denna studie är att 

lärarna efterlyser mer tid, för att lyckas med IUP.  

 

Vilka är då fördelarna med arbetet med IUP?  Det verkar som huvudsyftet med IUP från 

regeringen faktiskt sker på skolorna. Eleverna och föräldrar blir mer delaktiga, vilket är en 

fördel. Mer delaktiga föräldrar har större inblick i skolans värld. Elever som är mer delaktiga i 

målen med sin vardag på skolan, borde nå bättre resultat. Elever som har svårt att nå målen, 

hittas och följs upp på tidigt stadium. Vilket också var något som regerings expertgrupp 

efterlyste. 
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Vad gäller svårigheterna kring arbetet med IUP så var det där vi fastnade i samtliga intervjuer. 

Det verkar som Tholins teori om hur implementeringen av regeringens beslut går till på 

skolorna är något som bör belysas mera. För att personalen på skolorna ska ha en gemensam 

grundsyn kring arbetet med IUP, behövs kanske inte fortbildning i form av föreläsningar, utan 

mer tid för pedagogiska diskussioner. Kunskapen finns inom lärarkollegiet och det gäller att 

ta vara på den bättre. För att lyckas bättre i arbetet med IUP och skriftliga omdömen kan hjälp 

med hur man formulerar sig vara ett av verktygen, där kan kanske specialpedagoger vara till 

hjälp enligt Skolverkets expertgrupp. Eftersom specialpedagoger har utbildning om, och 

erfarenheten av, att skriva åtgärdsprogram.  

 

Det finns även tydliga önskemål om fortbildning i denna studie, vilket även mycket av den 

tidigare forskningen pekar på. Tiden är också något som verkligen tagits upp i tidigare 

forskning, och även i denna studie visar det på att det är tiden som lärarna upplever som det 

största problemet.  

 

Det verkar även som schoolsoft kan vara en stor tidsparare, då schoolsoft redan sparar tid i 

arbetet med de skriftliga omdömena. Schoolsoft är ett datasystem där lärare kan lägga in 

mallar för IUP och skriftliga omdömen. Sedan kan lärare lätt plocka upp en klasslista i 

systemet och ”pricka” i punkter som passar respektive elev. Systemet är även byggt så att 

föräldrar och elever kan gå in och läsa delar av det som läraren väljer och lägga ut till den 

enskilda eleven och dennes föräldrar.  

 

Nackdelar med undersökningen, som tidigare nämnts är att det finns brister vad gäller svaren 

på den första frågeställningen - Hur lyckas lärare med arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna?  

 

Jag var inte tillräckligt duktig på att leta reda på och tillfråga lärare i idrott och hälsa som 

tillhörde den exakta målgruppen. Fler än jag trodde hade kollegor i idrott och hälsa på sin 

skola. Jag skulle ha lagt ner mer tid på att hitta personer som var exakt min målgrupp. 

Eftersom jag har egen erfarenhet av arbete med IUP och skriftliga omdömen finns risken att 

jag inte har varit helt neutral, detta märktes då delvis vid testintervjun så jag försökte tänka 
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mer på det under de övriga intervjuerna. Det är säkert även därför intervjuerna fastnade vad 

som behövs för att vi lärare ska kunna lyckas bättre i vårt arbete med IUP. 

 

 Det har inte genom denna studie gått att visa på att det är svårare för lärare i idrott och hälsa 

än vad det är för övriga lärare. Det var ändå tydligt att ingen av de tillfrågade tyckte att denna 

nya arbetsuppgift var enkel och snabblöst. Enligt denna studies tillfrågade lärare i idrott och 

hälsa är IUP positivt, då det ökar elever och föräldrars delaktighet och tydliggör skolans mål. 

 

4.2 Fortsatt forskning 
 

Det som bör belysas vidare efter denna studie är, enligt min åsikt, hur lärarnas roll påverkas 

av förändringar av statliga beslut. Tholin har verkligen tagit upp detta ämne, men som jag ser 

det vore en enkätstudie till lärare om vilken fortbildning de fått angående IUP, samt hur 

mycket tid lärarna lägger ner på denna ”nya arbetsuppgift”, av intresse. 

 

Andra förslag på fortsatt forskning kan vara jämförelser mellan olika ämnen, är det lättare att 

skriva IUP i matematik till exempel? Var går gränsen för vad lärare ska hinna med, gällande 

IUP och skriftliga omdömen, är en annan studie som vore intressant.  
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Bilaga 1. KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Frågeställningar:  

- Hur lyckas lärarna i idrott och hälsa med arbetet med de individuella utvecklingsplanerna? 

- Vilka möjligheter lyfter lärarna i idrott och hälsa fram då det gäller arbetet med IUP? 

- Vari ligger svårigheterna i arbetet med IUP för lärarna i idrott och hälsa? 

- Finns det behov av fortbildning inom ämnet för lärarna i idrott och hälsa? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Individuella utvecklingsplaner 
Idrottslärare 
Lärarnas tid 
IUP 

lärare i idrott och hälsa 
skriftliga omdömen 
utvecklingssamtal 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
De var de orden som jag ansåg att mitt arbete handlade om. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google 
Uppsatser.se 

Expertgrupp skolverket IUP 
IUP (individuella utvecklingsplaner) 

102 5 

 
KOMMENTARER:  
Det finns mycket skrivet om IUP. Det material jag hittat har dock inte belyst läraren i idrott och hälsas 
roll vad gäller IUP. Flera bra uppsatser finns som handlar om lärare-tid-IUP. Genom att läsa dessa 
uppsatser och ta reda på deras källor fann jag det jag tyckte var av mest intresse för mitt arbete. Så mitt 
tips blir att kanske ibland läsa uppsatser bakifrån, för man hittar oftast mycket av intresse i 
källförteckningen. 

 
 
 
 
 
 
 

 25



 26

Bilaga 2. INTERVJUFRÅGOR  
 

Frågor till intervju 

Kvinna/Man 

Antal år i yrket 

Undervisar elever år  

Ca elever/vecka 

Mentor 

Kollegor eller ensam Id 

Skriver skriftliga omdömen 1gg/termin 

Har varit med vid framtagning av skolans IUP 

Fick tid/fortbildning för arbete med IUP 

Känner behov av fortbildning IUP, varför vad är svårt, svårt att formulera sig? 

Känner behov fortbildning skriftliga omdömen? 

Vet vad som bör stå och inte bör stå i IUP, integritetsfrågan.  

Hur skriver du IUP? före under efter samtalet  

Hur lång tid tar att förbereda 1 utvecklingssamtal 

Hur lång tid tar själva samtalet 

Hur lång tid tar att skriva 1 skriftligt omdöme 

Har lokal kursplan med mål som du använder när du skriver IUP och skriftliga omdömen 

Finns det Mål för varje åk 

Vad ser lärarna i idrott och hälsa för fördelar med IUP 

Fördelar med skriftliga omdömen? 

 

 

 

 

 


