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SAMMANFATTNING 
 
I dagens postmoderna samhälle ser vi en tydlig utveckling mot individualisering. Denna 
utveckling kommer att spegla dagens skolor. Studiens syfte är att ge en möjlig förklaring till 
denna utveckling och att lyfta fram en diskussion kring den individualisering som sker i 
skolan. Studien belyser detta fenomen, där vi genom kvantitativ metod har undersökt elevers 
och lärares attityder kring individualisering i skolan. Studien visar på att lärare i Kalmar 
kommun anser att individualiseringen har hamnat allt mer i fokus, men att dagens 
individualiseringsverktyg så som IUP och åtgärdsprogram inte fyller sin funktion fullt ut. Ur 
ett elev- och lärarperspektiv är kraven i dagens läroplan i många fall ett svåruppnåeligt mål. 
Samtidigt som skolorna lyckas med uppdraget ur vissa aspekter, visar studien på flertalet 
brister.  
 
 
Nycklord: Individualisering, individuell utvecklingsplan (IUP), åtgärdsprogram, behov.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
In today’s postmodern society we can clearly see a development of individualization, a 
development which reflects upon today’s schools. The study aims to give a possible 
explanation on this change and bring forth discussion about the individualization that occurs 
in school. The study illustrates the phenomenon by probing, through quantitative methods, 
pupils and teachers attitudes on individualization within school environment. The study shows 
that teachers in Kalmar municipality believe that individualization has entered the spotlight 
more than previously, and that the current individualization-instruments such as individual 
development plan and measure-program don’t work as intended. From a pupil and teacher 
perspective, demands in the present curriculum seem to be a distant goal. At the same time as 
the schools seem to succeed in one aspect of the commission this study points out several 
essential shortcomings.  
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TACK 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de elever och lärare i Kalmar kommun som har 
ställt upp och gjort det möjligt för oss att fullfölja denna studie, utan er hade inte denna studie 
varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Börje Ekstam 
som bidragit till att vi har fått ett nytt perspektiv på vetenskapliga texter och gett oss ett flertal 
tankeställare under studiens gång. Någonting som vi kommer att bära med oss i framtiden är 
vikten av att väga våra ord på guldvåg och att en vetenskaplig text inte bör vara längre än vad 
som är intressant för läsaren och resultatet.  
 
Tack till er alla för att ni har hjälpt oss! 
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1 INTRODUKTION 

 

Här introduceras läsaren för hur intresset för studien uppkom genom kortfattad information. 
Dels för att väcka intresse, men också för att läsaren enklare ska förstå varför studien var 
intressant för oss som skribenter.  

 

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Varje dag går miljontals barn, ungdomar och vuxna till 
skolan. Skollagen reglerar skolplikten, som innebär att barn och ungdomar i Sverige måste 
genomgå en nioårig grundskola. Skolan ansvarar för att eleverna utvecklar kunskaper som är 
nödvändiga för varje samhällsmedlem1 och det är skolans uppdrag att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper2. Det innebär att undervisningen behöver anpassas 
till varje elevs förutsättning och behov3 vilket i sin tur betyder att tusentals olika behov ska 
tillgodoses varje dag.  

Mats Ekholm, före detta generaldirektör för Skolverket, har belyst individualiseringsbehovet 
inom skolan 4. Ekholm hävdar att skolans arbetssätt inte har förändrats så mycket under ett 
kvarts sekel och argumenterar för att lärarna måste söka nya metoder som bättre gynnar 
enskilda elever. Lärarkåren måste alltså bli bättre på att hitta diagnosinstrument för att leda 
elevernas lärande. Detta som skrevs för snart tio år sedan, när Ekholm var chef för Skolverket, 
väcker en rad frågor. Hur ser det ut i den svenska skolan tio år senare? Har arbetssätten 
förändrats och har lärarkåren funnit bättre diagnosinstrument för att gynna varje enskild 
individ, som Ekholm efterfrågade?   

Har skolan utvecklats mot en alltmer individualiserad verksamhet? Enligt 
grundskoleförordningen 5 ska alla elever från år 2006 ha en individuell utvecklingsplan 
(IUP). Det är en individuell, framåtsyftande plan som ska följa dem genom grundskolan och 
som ska sammanfatta vad som behövs för att eleven ska nå målen. Individuella 
utvecklingsplaner ska underlätta uppföljning för den enskilde eleven i skolan och bidra till att 
fler når målen. Skolverket har preciserat allmänna råd som bland annat framhåller att IUP ska 
öka elevens framgång i skolarbetet genom att beskriva skolans insatser för eleven och 
vårdnadshavaren6. Vallberg Roth och Månsson7 gjorde år 2008 en omfattande undersökning 
av IUP i fyra kommuner i södra Sverige. Deras resultat av granskningen av flertalet 
individuella utvecklingsplaner pekade på att de förmågor som barnombudsmannen8 2007 
framhöll saknades i många fall. Vallberg Roth och Månsson9 ställde sig därför frågande till 
huruvida dokumentationen bidrog till individens utveckling i samhället.  

Vi är snart färdiga lärare som står på tröskeln ut till verkligheten och uppföljning av 
kunskaper, nationella prov, skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram är några av de 
vardagliga uppgifterna vi kan vänta oss. Dessa moment antas bidra till högre måluppfyllelse 
för varje enskild elev, men hur fungerar det egentligen i praktiken ute på skolorna? Dagens 
styrdokument innefattar en rad olika formuleringar som belyser individualisering i skolan 
och likaså har fokus på individualisering ökat drastiskt de senaste åren med åtgärder så som 
IUP och åtgärdsprogram. Skolverket konstaterar att behovet och omfattningen av särskilt 
stöd i grundskolan har ökat sedan början av 1990-talet.  Detta är enligt lärarna själva en av de 
mest påtagliga förändringar som har skett i skolans verksamhet de senaste åren10. 

I grundskoleförordningen står det att elever i behov av särskilda stödåtgärder har rätt att få ett 
skriftligt åtgärdsprogram11. Ett åtgärdsprogram är en planering över de pedagogiska insatser 
som ska ges till en elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Kravet på att utforma 
åtgärdsprogram omfattar alla skolformer förutom förskolan och vuxenutbildningen. 
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Åtgärderna ska utarbetas i relation till läroplanens - och kursplanernas mål. 
Åtgärdsprogrammet ska vara ett hjälpmedel i samarbetet mellan eleven, lärare, elevvård och 
föräldrarna12. Även skollagen poängterar att ett av de grundläggande värdena i skolan ska 
vara varje individs egenvärde.  

Det svenska samhället har avreglerats de senaste decennierna. Folkhemstanken har övertagits 
av nyliberala ideal där istället individens ansvar för sin egen situation har lyfts fram. 
Granström hävdar att vi kan se motsvarande ideologiska förändringar i skolan. Från att 
tidigare ha låtit alla elever arbeta med samma sak, har eget arbete och individuella projekt 
blivit mer dominerande13.  

Enligt forskningen kan man på generell nivå inte finna några starka positiva samband mellan 
särskilt stöd och skolresultat, men vad gäller enskilda individer är det möjligt att det kan ha 
både positiva och negativa effekter på resultat och självuppfattning14. Det har också getts mer 
utrymme för lokala lösningar bland skolorna, då den nationella läroplanen har minskat i 
omfång. Att avskaffa centralt beslutade timplaner kan ses som ett uttryck för att skolan inte 
längre ska styras av centrala regler för att åstadkomma måluppfyllelse, menar Granström15. 
Statens offentliga utredningar gjorde 2001 ett försök med att plocka bort timplanen i en 
kommun i Sverige, där samtliga skolor deltog. Enligt Statens offentliga utredningar gav 
försöket en positiv effekt hos lärarna som såg att det ökade flexibilitet i undervisningen. 
Samtidigt poängterar Statens offentliga utredningar att ett arbete utan timplan kräver att 
läraren i hög grad kan individualisera undervisningen så att alla elever har chans att nå 
målen16.  

Enligt Timss17 kan man se att Sverige år 2007 hade betydligt sämre resultat i matematik och 
naturkunskap än övriga länder som deltog. Det går också att följa en tydlig riktning från 1995 
till 2007 där Timss undersökning visar att Sverige har en negativ trend när det gäller resultat, 
både i naturkunskap samt matematik18. Att individualiseringen påverkar detta stöds i en 
artikel om hur individuellt arbete inom matematik skapar medelmåttiga elever19. I artikeln 
påpekas det att individualiseringen främst innebär en hastighetsindividualisering, det vill 
säga att alla arbetar med samma uppgifter fast vid olika tillfällen. Detta menar vi i så fall 
strider mot vad läroplanen anger och ifrågasätter om det verkligen är en individualisering 
som sker? Fokus ligger inte längre hos gruppen av elever utan har förflyttats till fokus på den 
enskilda eleven. De styrdokument som upprättats talar spritt om individualisering där eleven 
hamnar i centrum och där skolgången ska anpassas till den enskilde individen. Någonting 
som däremot inte problematiseras är hur detta ska tillämpas i skolan. Detta gör att Lpo 94 blir 
svårtolkad för lärare och elever20. 

1.1 SYFTE 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur elever och lärare upplever individualiseringen i 
skolan. I Nationalencyklopedin definieras individualisering som: ”Individualisering 
betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde 
elevens förutsättningar, behov och intressen”21. En något äldre definition skriven av 
skolpolitikern Stellan Arvidssons22 lyder: ”Skolarbetet anpassas efter den enskilde elevens 
förutsättningar, aktuell status och möjligheter”. Vi har valt att använda en symbios av dessa 
två definitioner; undervisningen anpassas efter individens nuvarande behov samt att 
individen i allt större utsträckning agerar självständigt. 
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1.2 HYPOTESER 

Vår första hypotes är att lärare upplever individualiseringen som viktigare än någonsin. Den 
andre hypotesen är att de inte anser att det är möjligt att uppfylla styrdokumentens mål och 
riktlinjer kring individualisering.  

Den tredje hypotesen är att eleverna inte upplever att en individualisering sker och att den 
därför inte heller är någonting hjälpande för dem i skolan.  
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2 METOD 

 

I följande kapitel beskriver vi metoden som har använts vid studien. Detta för att läsaren 
lättare ska förstå hur vi har gått tillväga samt ge ytterligare information om vad som skulle 
kunna ha gjorts annorlunda. 

 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Det finns en risk att begrava eller belysa information påpekar Holme och Solvang23, när de 
talar om hur statistiken ibland ljuger. Man bör därför skapa sig en förståelse för det man vill 
undersöka för att undvika att hamna på sidospår. Det viktigaste är att man har ramar för att 
besvara problemformuleringen. Vår målsättning är att kunna dra en slutsats utifrån Kalmar 
kommun, men förhoppningsvis går detta även att generalisera till andra kommuner. Deduktivt 
arbetssätt innebär att man bildar hypoteser utifrån tidigare teori och testar dessa i en empirisk 
undersökning, någonting som Patel och Davidsson24 beskriver som det hypotetiska-deduktiva 
arbetssättet. Det ligger en fara i att utgå ifrån tidigare teori, då mycket av ny forskning går 
förlorad på detta sätt, menar Patel och Davidsson. Holme och Solvang25 påpekar dock att 
resultatet från undersökningen endast är en del av verkligheten. Man mäter alltså en situation 
för tillfället och efter själva undersökningen upphör den situationen att existera. 

 

2.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Enkätformulär är ett sorts mätinstrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter 
och känslor26. Vi kommer nedan att beröra två av dessa; människors beteende och åsikter27. 
Patel och Davidsson28 säger att man bör undvika för många frågor för att inte ”trötta ut” 
deltagaren. Vi valde att pilottesta vår enkät på en skola i en närliggande kommun för att 
försäkra oss om att enkätfrågorna var begripliga och lagom i omfång. Detta framhäver Patel 
och Davidsson som en fördel29. För att kunna uttala oss om lärare och elever i Kalmar 
kommun har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning, som enligt Trots30 kräver ett 
representativt urval ur populationen. Studien kommer att behandla elever i årskurs nio samt 
lärare på fem slumpmässigt utvalda skolor i Kalmar kommun.  

Trost menar att många gånger kan man inte samla in sin data från alla medlemmar i den 
population man bestämt sig för eftersom det skulle bli för dyrt och komplicerat. Därför menar 
han att det är klokt att göra ett urval av befolkningen eller populationen som man ska 
undersöka31. Patel och Davidsson32 anser att ett urval från populationen är korrekt då man inte 
kan genomföra en ”totalundersökning”. Ett stickprov är enligt Patel och Davidsson, vid ett 
korrekt utförande, talande för hela populationen.  

De flesta kvantitativa studier, så även vår, använder sig i hög grad av standardiserade 
datainsamlingar. Trots skriver att med standardisering menar man graden till vilken frågorna 
är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. Vi har två olika enkätformulär; 
ett till lärarna och ett till eleverna för att få både ett elev- och ett lärarperspektiv33. Frågorna är 
skrivna som påståenden som deltagaren ska besvara, vilket görs för att undersöka attityden 
hos individen. Frågorna i vår enkät har graderad inställning, 1 till 4, där 1 innebär att man inte 
instämmer alls, 2 innebär att man instämmer delvis, 3 innebär att man instämmer och 4 
innebär att man instämmer helt. Deltagaren uppmanas sedan att välja ett av alternativen. För 
att undvika centraltendenser, där människor har en benägenhet att välja mittalternativet, har 
våra påståenden fyra svarsalternativ. Vi ”tvingar” därmed deltagaren att ta ställning34.  
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Enligt Holme och Solvang är det av yttersta vikt att forskaren ställer sig avsides till det som 
studeras, samtidigt som de poängterar att forskaren är mänsklig likaväl som 
undersökningsobjektet varför det är svårt att hålla sig neutral och fördomsfri35. Värt att ha i 
åtanke är att människorna som deltar i undersökningen är en del av en social struktur och 
denna struktur är i ständig förändring, vilket innebär att svaren kan påverkas av miljön36. Vi 
hade inte någon information om hur elevernas och lärarnas skoldag såg ut innan vi kom ut och 
genomförde vår undersökning, därför har vi inte möjlighet att känna till deras inställning till 
undersökningen. Vi är dock väl medvetna om att detta kan förändra resultatet.  
 
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.3.1 Empirisk undersökning 

Inledande kontakt togs per telefon med de berörda skolorna, där bakgrunden till studien 
tillkännagavs. Skolorna hade möjlighet att fråga oss om antalet frågor eftersom tidsaspekten 
är betydelsefull. Därefter inleddes en kontakt via e-post där tider och datum bestämdes. Patel 
och Davidsson betonar att det ligger i forskarens intresse att motivera och understryka 
deltagarnas roll innan enkäten fylls i37. Deltagarna ska förstå varför de är viktiga för vår studie 
och hur informationen kommer att användas. Vi har också kunnat hjälpa de elever och lärare 
som eventuellt har frågor kring enkäten, vilket enligt vår uppfattning ökar möjligheterna till 
ett bättra underlag.  

Slutligen besvarades enkäten av 151 elever i årskurs nio, varav tre bortfall då enkäten inte 
fyllts i på ett korrekt sätt. Åtta lärare från de fem skolorna besvarade lärarenkäten. I vissa 
klasser har elevantalet varit större än i andra klasser, vilket kan ha påverkat resultatet. I tre 
skolor hade vi endast möjlighet att genomföra undersökningen på en klass av olika 
anledningar, någonting som var omöjligt att förutsätta innan undersökningen genomfördes. 
Samtidigt var vi medvetna om detta när vi bearbetade vår data och kunde konstatera att 
resultatet från de olika klasserna stämde väl överrens mellan skolorna. Därför hade elevantalet 
inte någon större påverkan på studiens resultat och vi ville då hellre få med ett större urval till 
studien.  

2.3.2  Val av undersökningsobjekt 

Årskurs nio valdes för att de snart har genomgått hela grundskolan och bör vara den årskurs 
som kan ge den mest relevanta bilden av det vi vill undersöka. I Kalmar kommun finns det 
totalt sju grundskolor och vår studie berör fem av dessa. Trots skriver att för att kunna göra ett 
uttalande om en hel befolkning eller populationen på ett rättvisande sätt krävs först och främst 
att man har ett i statistisk mening representativt urval. Var och en av de utvalda ska motsvara 
eller representera en del av befolkningen på ett sådant sätt att hela urvalet är en miniatyr av 
populationen38.  

 

2.4 ANALYSMETOD 

I studien kommer vi att hantera kvantitativ data för att studera vad Patel och Davidsson 
beskriver som den deskriptiva statistiken39. Holme och Solvang påpekar att undersökningen 
kan frambringa en känslosam process hos individen som genomför denna. Denna process kan 
bidra till att svaren blir svårhanterliga och påverkar resultatet40. Vi har därför valt att tolka 
våra svarsalternativ i enkäten till två kategorier vilket underlättar bearbetningen av den data vi 
har fått in. Den kategoriseringen vi har gjort är en uppdelning av de fyra svarsalternativen i 
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enkäten till en positiv och en negativ kategori. Vi kommer att benämna svarsalternativ ett och 
två som den negativa kategorin och svarsalternativ tre och fyra som den positiva kategorin.  

Vi delade in elevenkäten i tre kategorier: inlärningsprocess, IUP samt elevinflytande. I 
kategorin inlärningsprocess placerades fyra av påståendena i enkäten som hanterade 
situationer där eleverna fick besvara inlärningsfrågor. Frågorna som tillhör denna kategori är 
fråga 1, 6, 7 samt 13. I den andra kategorin, IUP, placerades sex påståenden där elevernas syn 
på IUP undersöks. Frågorna inom denna kategori är fråga 2, 3, 4, 9, 10 samt 12. I den tredje 
kategorin, elevinflytande, studerade vi elevernas möjlighet att påverka sin utbildning. 
Frågorna som behandlade detta är 5, 8, 11 samt 14.  

Lärarnas enkät delades in i fyra kategorier: IUP, åtgärdsprogram, elevförutsättningar samt 
skolans arbete kring individualisering. I den första kategorin IUP använde vi oss av 
påståendena 5, 12, 15, 17, 19 samt 22. Den andra kategorin berörde lärarnas attityd till 
åtgärdsprogram, vilket påstående 4, 7, 8, 11, 18 samt 21 berörde. Den tredje kategorin, 
berörde påståendena 1, 6, 9, 13 samt 16. Den sista kategorin i vår studie var skolans arbete 
kring individualisering, där påståendena 2, 3, 10, 14 samt 20 var sammankopplade.  

De fullständiga frågorna till kategoriseringarna går att återfinna i bilaga 1.   

 

2.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

2.5.1 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidsson förklarar att kvantitativa undersökningar står inför problematiken att 
verkligen undersöka det man avser att undersöka, det vill säga att få en god validitet41, vilket 
Trost också håller med om42. I vår studie använde vi oss av flera frågor som berör samma 
essens då vi anser att endast en fråga om det man vill undersöka är för lite för att kunna uttala 
sig om individens attityd.   

Reliabiliteten påvisar brister i verktyget som används vid undersökningstillfället och testar 
hur pass motståndskraftigt verktyget är mot yttre påverkningar som slump och 
miljöförhållande43. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 
mätning,44 men Trost belyser problematiken kring detta då ett problem är att man förutsätter 
ett statiskt förhållande. Trots hävdar att situationen ska i alla avseende vara standardiserad för 
att man ska kunna tala om hög reliabilitet, varför vi anser att utformningen på vår enkät ökar 
reliabiliteten i vår studie45. För att få så god reliabilitet som möjligt i vår studie har vi valt att 
båda närvara vid undersökningstillfällena vilket har minskat risken att viktig information 
utelämnas och bidragit till att undersökningen har genomförts korrekt. Vi har även ett så pass 
stort omfång av skolor att en ny undersökning inte rimligtvis ger annorlunda resultat. 
Resultatet kan i en annan studie variera beroende på faktorer som forskaren inte har möjlighet 
att påverka. 
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3 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenterar vi data som uppkommit vid studien. Dessa presenterar vi sedan i 
diagram för att ge läsaren en visualisering av resultatet som vi har kommit fram till. Här 
presenteras endast faktaresultat utan värderingar vilket tillkommer i nästa kapitel. Vi kommer 
här att använda oss av kategoriseringarna negativa respektive positiva (se metodavsnittet 
analysmetod).   

 
3.1 ELEVRESULTAT 

3.1.1 Inlärningsprocess – individuellt, styrt eller gemensamt?  

I figur 1 framgår det att eleverna i årskurs nio i Kalmar kommun ansåg att de vet bäst själva 
hur de lär sig. Ungefär lika stor del av eleverna ansåg att läraren inte vet hur de lär sig bäst. 
Resultatet visar att det inte finns någon majoritet av eleverna som föredrog en specifik 
arbetsform då siffrorna var likvärdiga för grupparbete samt individuellt arbete.  

  

Figur 1. Elevresultaten från enkätfrågorna som berörde kategorin inlärningsprocess.   
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3.1.2 IUP 

I figur 2 visar resultatet att en majoritet av eleverna inte anser att de har uppnått högre betyg 
med hjälp av IUP, men samtidigt är en stor del av eleverna positiva till IUP. Elevernas attityd 
till IUP är enligt resultatet överlag negativt, endast två staplar visade på en positiv trend. Det 
framgår dock av resultatet att i många fall var elevernas positiva och negativa attityder 
förhållandevis jämnt fördelade.  

Figur 2. Elevresultaten från enkätfrågorna som berörde kategorin IUP.  
 

3.1.3 Elevinflytande och möjligheten att påverka sin undervisning 

Resultatet i figur 3 belyser att en övergripande del av eleverna påtalade för läraren vad de 
behöver hjälp med. Eleverna var till största del negativt inställda till att deras behov har 
uppfyllts den senaste veckan. En något större andel var positivt inställda till att de har fått sina 
behov tillgodosedda den senaste månaden. Elevernas attityd till möjligheten att påverka sin 
undervisning var tämligen jämnt fördelad. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Läraren har sett till mina
behov senaste månaden

Läraren har sett till mina
behov senaste veckan

Läraren ger mig möjlighet
att påverka undervisningen

Jag berättar för läraren vad
jag behöver hjälp med

Antal %
Negativa

Positiva

 
Figur 3. Elevresultaten från enkätfrågorna som berörde kategorin elevinflytelse. 
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3.2 LÄRARRESULTAT 
3.2.1 IUP 

Resultatet i figur 4 påvisar att en majoritet av lärarna vill skriva IUP, samtidigt som en lika 
stor andel inte anser att IUP är nödvändigt för elevernas måluppfyllelse. Resultatet visar också 
att lärarna vill behålla IUP. Det går även att se att en större del av lärarna är negativa till att 
läsa elevers IUP, men det framgår också att de flesta lärarna använder IUP för elevutveckling.  

Figur 4. Lärarresultatet från enkätfrågorna som berörde kategorin IUP.   

 
3.2.2 Åtgärdsprogram 

Figur 5 visar att lärares attityder till åtgärdsprogram har en negativ trend. I endast ett fall kan 
man se en positiv trend och det är lärarnas attityder till att andra insatser än åtgärdsprogram är 
önskvärda.  
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Figur 5. Lärarresultatet från enkätfrågorna som berörde kategori åtgärdsprogram.  
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3.2.3 Elevförutsättningar 

Figur 6 påvisar att de flesta lärarna var negativa till att det är realistiskt att planera 
undervisningen så att samtliga elever når målen och till att bilda sig en egen uppfattning om 
eleverna. Resultatet visar däremot att lärarna överlag hade positiva attityder till att få 
information om elever samt att planera utifrån elevernas behov.  
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Figur 6. Lärarresultaten från enkätundersökningen som berörde kategorin elevförutsättningar.  
 

3.2.4 Skolans arbete kring individualisering 

Resultaten i figur 7 visar att samtliga lärare är negativa till att skolledningen bör hantera IUP 
samt åtgärdsprogram.  Övervägande delen av lärarna instämmer i att individualiseringen har 
hamnat mer i fokus. Resultatet visar även att flertalet lärare inte menar att de har genomgått 
någon utbildning om individualisering det senaste året. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ledningen har
upprättat policys för

individualisering

Diskuterat i
arbetslaget

individualisering
senaste veckan

Haft utbildning det
senaste året

Ledningen bör
hanterar IUP och
åtgärdsprogram

Individualisering mer
i fokus i dagens

skolor

Antal %
Negativa

Positiva

 
Figur 7. Lärarresultaten från enkätundersökningen som berörde kategorin skolans arbete kring 
individualisering. 
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4 DISKUSSION 

 

Följande kapitel kommer att diskutera resultatet och vad som kan ha varit orsaken till det vi 
kommit fram till i vår undersökning.  

 

4.1 INDIVIDUALISERING I SKOLAN OCH SAMHÄLLET  

Granström46 menar att skolan i hög grad speglar den kultur, ideologi, samhälle och historiska 
epok som råder och kan därför sägas vara en spegling av det rådande samhället. Tidigare kom 
skolan att rikta sig till alla elever och med allomfattande regler och generella pedagogiska 
lösningar. Om vi ser till hur samhället har förändrats de senaste åren anser vi oss kunna se 
tendenser till att Granström har belägg för sitt uttalande.  

Vår studie antyder att individualiseringen i Kalmar kommun har fått ett allt större fokus de 
senaste åren då sju av åtta lärare i vår undersökning håller med om detta. En möjlig förklaring 
enligt oss kan vara vilka ideologiska vindar som blåser i samhället, men det skulle också 
kunna vara ett resultat av att skolan i Sverige försöker efterlikna samhället i stort. Vi anser att 
vi ser tydliga tendenser kring att allt i dagens samhälle handlar just om individualisering. Det 
finns privata tränare, personliga dietister, egna livscoacher, privatläkare med mera som enligt 
oss tyder på en individualisering. Vi menar på att det ökade individperspektivet har blivit en 
typ av modefluga i samhället. Dessutom kan man även se en individualisering ur ett 
skolperspektiv, genom att skolorna har kommunaliserats och att friskolorna har ökat kraftigt 
de senaste åren. Att allt fler elever söker sig till friskolor med särskilda pedagogiska 
inriktningar kan ses som ytterligare ett steg mot individualisering då eleven önskar att få sina 
särskilda behov tillgodosedda. 

  

4.2 IUP 

Det mest påtagliga och senaste individualiseringsverktyget som återfinns i skolan är IUP. 
Denna dokumentation som ska ligga till grund för varje enskild individs utveckling. Under 
vår utbildning har vi erfarit att IUP är någonting som lärare ”fyller i”, snarare än ett effektivt 
verktyg för att öka måluppfyllelsen. Men vad gör man med all denna dokumentation? Under 
våra olika verksamhetsförlagda utbildningar har vi diskuterat, och arbetat med, IUP 
tillsammans med lärare ute på fältet. Vi har upplevt det som att flertalet av dessa menar att 
IUP till största del är ett sätt att hålla ryggen fri från eventuella inspektioner och att de skriver 
dem enbart för att det är ett krav från Skolverket. Något som därför förvånade oss var 
resultatet i vår studie när vi bearbetade data som berörde lärarnas attityd till IUP. Vårt resultat 
visar att en tydlig majoritet av lärarna, hela 88 %, hade skrivit IUP även om det hade varit 
frivilligt. Exakt samma fördelning (88 % mot 12 %) fann vi på påståendet om lärarna ansåg 
att IUP är nödvändigt för elevernas måluppfyllelse. Anmärkningsvärt är att det i detta fall är 
88 % som är negativa.  

Det är endast ca en tiondel av lärarna i studien som menar att IUP är nödvändigt för elevernas 
måluppfyllelse och trots detta vill ändå en klar majoritet av lärarna skriva IUP. Vi kan också 
genom vår studie konstatera att det är betydligt fler av lärarna som menar att IUP används för 
att skapa en bättre förutsättning för varje elevs utveckling (62,5 %), än för högre 
måluppfyllelse (12 %). Enligt oss kan IUP fungera som ett socialt verktyg snarare än för 
konkret ökad måluppfyllelse. En följdfråga blir då om IUP har fyllt sin funktion? 
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Samtidigt som 37,5 % av lärarna menar att eleverna når högre betyg med hjälp av IUP, anser 
88 % att det inte är nödvändigt med IUP för elevernas måluppfyllelse. Dessa siffror gör att vi 
ifrågasätter IUPs funktion i skolan och den ökade arbetsbelastning som detta innefattar för 
den enskilde läraren. I enlighet med Hargreaves menar vi att trycket på lärarna har ökat idag. 
Det är idag högre förväntningar, mer omfattande krav på lärare, nya arbetsuppgifter så som 
”socialvårdande” uppgifter och mer byråkrati47.  Kan det vara så att lärarna är medvetna om 
riskerna med att inte skriva IUP och att de på grund av detta ändå skriver, trots att de anser att 
det inte är nödvändigt för elevernas måluppfyllelse? Hargreaves påstår vidare att läraryrket 
har intensifierats och vi tror att IUP är en bidragande orsak till detta. Idag möts lärarna av mer 
krav och tvingas vara resultatansvariga inför föräldrar och skolledning, vilket har ökat pressen 
och pappersarbetet för lärarna48. En annan förändring i skolans värld är att verksamheten idag 
ska utvärderas i betydligt större utsträckning än förr. Lindgren skriver att ett av de 
”hungrigaste” utvärderingsmonstren bor i just det svenska skolväsendet. Här är tron på 
uppföljning och utvärderingar särskilt stark49. Detta förstärker ytterligare vår uppfattning om 
den ökade arbetsbördan inom läraryrket. Lärare berörs ständigt av krav från föräldrar, 
myndigheter och samhället i stort. Att då inte ha ett tryggt dokument att vila sig emot kan, 
enligt oss, vara ytterligare en påfrestning på det redan ansatta yrket.  

Vi fann motsägelsefulla siffror om IUPs användningsområde för lärare. 25 % av de tillfrågade 
lärarna håller med om att det är viktigt att läsa elevers IUP innan de undervisar i en ny klass, 
samtidigt som 25 % menar att det är realistiskt att själv bilda sig en uppfattning. Genom att 
läsa nya elevers IUP, vid exempelvis överlämningar, tror vi att möjligheten att själva bilda sig 
en egen uppfattning om eleven minskar, medvetet eller omedvetet. Det är en lika stor del av 
lärarna (62,5 %) som alltid vill ha information om nya elever innan de undervisar i en ny 
klass, som menar att det underlättar att undervisa i en ny klass om de har fått information av 
andra lärare. Vi tror att lärarna vill öka individualiseringen genom att känna till vad eleven 
behöver hjälp med sedan innan. Däremot kan det vara så att läraren inte själv bildar sig en 
uppfattning om eleverna utan förlitar sig på ”gammal” dokumentation, vilket också kan 
hämma elevens utveckling. Vi är frågande till varför man upprättar IUP om dokumentet inte 
används av lärare som ”övertar” eleven från exempelvis grundskolans tidigare år. Det är 
möjligt att lärarna inte vill riskera att ”stämpla” eleverna genom att på förhand döma dem 
efter deras IUP, men samtidigt måste det vara en risk att läraren missar viktig information 
som rör elevens inlärningsbehov. Slutligen ställer vi oss frågande till om läraren alltid är 
medveten om vilka insatser som behövs och om insatserna ibland kanske rör sig utanför 
skolmiljön. Dessutom svarade 62,5 % av lärarna att de använder IUP för att skapa en bättre 
förutsättning för varje enskild individs utveckling, varav 37,5 % av lärarna inte gör det.  

Sett utifrån resultatet av studien framgick det att endast 33 % av de tillfrågade eleverna ansåg 
att de fått högre betyg tack vare IUP och endast 41 % ansåg att undervisningen blivit mer 
anpassad. Dessa siffror kan enligt oss bero på att eleverna i Kalmar kommun inte anser att 
IUP som individualiseringsverktyg fungerar önskvärt. Samtidigt var hela 68 % av eleverna 
positiva till IUP vilket ska sättas i proportion till att enbart 41 % av eleverna ansåg att läraren 
hade gett dem information om IUP. Hur kan 68 % av eleverna anse att IUP är någonting bra 
när endast 33 respektive 41 % anser att IUP har bidragit till bättre betyg och utveckling?  

Vi förväntade oss att majoriteten av eleverna skulle vara negativt inställda till IUP, vilket 
också hade speglat resultaten kring betyg och individanpassning bättre. Däremot fann vi 
resultat i studien som delvis kan falsifiera vår andra hypotes; att 73 % av eleverna ansåg att de 
själv vet hur de lär sig bäst i skolan. Ifall vi ser till läroplanen där det anges att skolan ska 
sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga50, visar detta resultat att skolans 
insatser verkar ha fallit väl ut i det avseendet. Samtidigt visar detta på en individualisering hos 
eleverna.  
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4.3 ÅTGÄRDSPROGRAM 

Ett annat och äldre verktyg för individualisering som finns i skolan är åtgärdsprogram. Vi 
ville undersöka lärarnas inställning till detta och om de ansåg att verktyget är nödvändigt. 
Lika stor andel av lärarna (37,5 %) som anser att dagens form på åtgärdsprogram är den bästa 
metoden för eleverna att nå målen, menar att åtgärdsprogram är nödvändigt för elevernas 
måluppfyllelse. Däremot är det färre (25 %) utav lärarna som menar att elever når målen tack 
vare ett åtgärdsprogram. Att det är en tydlig majoritet av lärarna (75 %) som inte anser att 
elever uppnår målen med hjälp av åtgärdsprogram kan tolkas som att åtgärdsprogram inte 
fyller sin funktion. Det är i vår mening i så fall inget effektivt verktyg. Samtidigt fann vi 
motsägelsefulla siffror till detta när nästan 40 % av lärarna ändå menar att ett åtgärdsprogram 
är viktigt för att eleverna ska nå målen. Vi tror att det kan vara så att de elever som når målen 
tack vare åtgärdsprogram hade varit färre ifall ett åtgärdsprogram inte hade upprättats. 
Samtidigt frågar vi oss i vilket syfte man upprättar ett åtgärdsprogram när 75 % av lärarna är 
negativa till att ett program hjälper eleverna att nå målen. En möjlighet är att åtgärdsprogram, 
precis som IUP, fungerar som ett slags ”skydd” mot eventuella påtryckningar utifrån. 
Påtryckningar som kommer ifrån samhället, media, elever eller föräldrar där de anser att 
skolan har misslyckats med sitt uppdrag. 37,5 % av lärarna hade däremot hellre haft tiden som 
de lägger ner på att utforma åtgärdsprogram till undervisning. Eftersom lärarna ändå trots 
detta skriver åtgärdsprogram bidrar detta ytterligare till vår tankegång om att lärare i dagens 
skolor behöver ett ”administrativt skydd”.  

 

4.4 SKOLANS ARBETE KRING INDIVIDUALISERING 

Enligt Vinterek så har ”hur-sidan” av individualisering blivit sämre med åren51. Det framgår 
inte i dagens styrdokument hur en individualisering ska se ut och genomföras. Läroplanen 
påpekar att rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de 
nationella målen. Rektorn har också ansvaret för att exempelvis skolans arbetsformer 
utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas52. Sett utifrån detta, i relation till vårt resultat 
(se fig.7 i resultatet), verkar det som att det finns brister. En majoritet av lärarna anser 
visserligen att skolledningen har vidtagit åtgärder för individualisering, men enligt 
styrdokumenten borde detta vara 100 %. Liknande siffror förstärker detta då endast var fjärde 
lärare menar att de under det senaste året har varit på fortbildning eller föreläsning angående 
individualisering. Det var även, enligt oss, få som var positiva till individualiseringsarbetet 
inom arbetslaget då endast hälften av lärarna uppgav att de den senaste veckan har diskuterat 
individualisering, vilket är ett arbete som dagligen borde prägla verksamheten 

 

4.5 ELEVBEHOV 

En majoritet av lärarna (62,5 %) menar att de utgår ifrån alla elevers behov när de planerar sin 
undervisning. Samtidigt menar 75 % av lärarna att det inte är realistiskt att planera 
undervisningen så att alla elever når målen. Att man tycker att något som man själv gör inte är 
realistisk är värt att diskutera. Är det ett tecken på att lärarna anser att de har ett orealistiskt 
uppdrag gällande att tillgodose alla elevers behov? Eller kan det vara så att de har svarat utan 
att ordentligt rannsaka sig själva? Kan det vara så att påståendet med formuleringen 
”realistisk” inte känns lika personlig och därmed ges ett mer ärligt svar? Vi använde oss 
medvetet av formuleringen ”det är realistisk att” för att försöka komma ifrån det personliga 
och därmed förhoppningsvis få ett mer rättvisande och ärligt svar.  



 14 

Vi frågade även eleverna i Kalmar kommun huruvida de ansåg att lärarna hade sett till deras 
behov den senaste månaden samt den senaste veckan. Resultatet pekade åt samma håll som 
resultatet om elevinflytelse då 53 % av eleverna menade att de fick sina behov tillgodosedda 
den senaste månaden medan något färre (36 %) ansåg att detta hade skett den senaste veckan. 
Läroplanen, som är det övergripande styrdokumentet i skolan, fastslår att skolan ska anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov53, men vår undersökning visar på att det inte ser ut så 
i Kalmar kommun. Ur ett elevperspektiv är det alltså 64 % av eleverna i årskurs 9 i Kalmar 
kommun som anser att lärarna inte uppfyller deras behov. Kan detta tyda på att elevernas 
behov nonchaleras av lärarna eller kan det tyda på att den önskvärda individualiseringen, då 
hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov, är en ouppnåelig uppgift för 
lärarna? Vi är medvetna om att eleverna kan ha en annan tolkning om vad och vilket behov 
som de anser ska uppfyllas, men det är ingenting som vi har valt att behandla i denna studie. 
Det är en möjlig felkälla som vi och andra som väljer att bedriva ytterligare studier om ämnet 
får ha i åtanke. En annan tänkbar orsak till detta är att den önskvärda individualiseringen inte 
fungerar, vilket var vår tredje hypotes i studien.    

 

4.6 ÖNSKVÄRD ARBETSFORM 

Enligt skolverkets rapport 54 från 2007 har Sveriges grundskoleelever halkat efter andra länder 
kunskapsmässigt, främst inom matematik och naturkunskap. Är individualiseringen en av 
anledningarna till att svenska elever visar på sämre resultat? Skolverket skriver samtidigt att 
forskning om individualisering i skolsammanhang visar att en hög andel individuellt arbete 
tycks medföra en lägre grad av engagemang i skolarbetet från eleverna. Forskningen visar 
också på samband mellan en ökad andel eget arbete och att eleverna uppnår sämre 
studieresultat55. Vi tror att nyckeln till god undervisning är ett varierat undervisningssätt.  
Individualisering blir positivt genom att varje enskild elev får den skolgång de förtjänar 
utifrån sina behov och förutsättningar, men samtidigt tror vi att individualiseringen i många 
fall kan vara hämmande då vi tidigare diskuterat det sociala utbytet för kunskapsinlärning. 

Granström56 menar att grundskolan har genomgått påtagliga förändringar under senare år då 
tiden för individuella arbetsformer har ökat på bekostad av gemensamma och kollektiva 
upplevelser. Från en skola som dominerades av katederundervisning med en samlad klass, har 
det vuxit fram en skola som alltmer främjar det individuella projektet. Granström57 har noterat 
att stökiga och oroliga klasser blir mer koncentrerade när de får arbeta med individuella 
uppgifter. Han har iakttagit att eleverna riktar en ökad uppmärksamhet på sina arbetsuppgifter 
när de får arbeta enskilt. Huruvida detta är en medveten strategi från lärarnas sida för att 
undvika orolighet i klassen eller en tilltro till arbetsformen som en bra inlärningsmetod, menar 
han att man inte kan uttala sig om. Granström58 klargör att eget enskilt arbete som metod kan 
vara en väg att uppnå arbetsro och lugn i klassen, vilket är en gynnsam effekt av arbetssättet. 
Att lära sig satsa på sin egen karriär och de egna prestationerna är andra positiva effekter av 
denna metod. Däremot lyfter han fram att risken med detta arbetssätt, om det blir 
dominerande, kan försvåra social utveckling då den begränsar tillfällen till samarbete och 
möjligheter att lyssna och lära av andra. Vi kan inte uttala oss om huruvida arbetsmiljön har 
påverkat resultatet, däremot är urvalet i studien så pass brett att både lugna och stökiga klasser 
bör ha omfattats.  

Pedersen och Boström lyfter fram kritik mot den ökade individualiseringen i skolan. Denna 
kritik är utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att lärande sker i kollektiva 
interaktioner mellan människor. Det handlar om en växelverkan mellan individen och 
kulturen 59 60. Vi menar att utifrån det sociokulturella perspektivet borde grupparbete och 
kollektiva upplevelser vara att föredra i skolan. Enligt vår undersökning är det 38 % av 
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eleverna som anser att de lär sig bäst just när de jobbar med andra elever i klassen. En något 
högre andel, 44 %, anser att de lär sig bäst när de jobbar ensamma. Granström61 har undersökt 
olika faktorer som kan tänkas påverka elevernas utbyte av lektionerna, exempelvis 
klasstorlek, skolämne och arbetsformer. Avgörande betydelse för elevernas totalupplevelse av 
lektionerna var arbetsformerna. De ansåg att de hade ett positivt utbyte av 
helklassundervisning, men att de lärde sig mer vid individuellt arbete. Mest utbyte, både 
socialt och inlärningsmässigt, hade dock eleverna vid grupparbete, det vill säga den 
arbetsform som är minst vanlig i skolan.  

Vår undersökning har inte berört vilken arbetsform som är mest vanlig i Kalmar kommun, 
men däremot kan vi yttra oss om vilken arbetsform eleverna i årskurs nio anser att de lär sig 
bäst av. Vi kan konstatera att det inte är någon majoritet av eleverna som anser att de lär sig 
bäst vid någotdera. Vi tror att detta kan peka på att eleverna föredrar ett varierande arbetssätt 
och att de lär sig bäst vid en omväxlande undervisning. Sett utifrån läroplanen som fastslår att 
eleverna ska lära sig att arbeta både självständigt och i grupp 62, kan dessa siffror visa på att 
skolan faktiskt erbjuder eleverna båda arbetsformerna eftersom det är en relativt jämn 
fördelning kring de olika arbetsformerna. Med tanke på kommande arbetsliv och framtid 
anser vi att det är viktigt att eleverna tränas till samarbete. Även Granström63 belyser att 
samhället har behov av arbetskraft som kan arbeta i lag och team, vilket blir svårt att 
tillgodose om det egna enskilda arbetet utesluter andra arbetsformer så som grupparbete.  

Vinterek poängterar att eleverna med dagens läroplaner har fått ökat ansvar för sina studier, 
men även för det egna lärandet64. Skolverket lyfter fram att elever i den svenska grundskolan, 
i lägre grad än EU/OECD-genomsnittet, lyssnar till längre genomgångar av läraren och att det 
förekommer allt mindre undervisning i helklass. Eget utforskande har ökat, i linje med dagens 
läroplan, för att utveckla elevernas inflytande. Vi tror däremot inte att detta nödvändigtvis 
gynnar elevernas lärande och förståelse av ämnet. Många studier visar tvärtom på en 
problematik med att eleverna lämnas att på egen hand söka information eller dra slutsatser. 
Eleverna behöver mer lärarstöd för detta än de faktiskt får65. Bergqvist menar att lärarens 
uppdrag idag är att fungera som handledare, tillhandahålla arbetsmaterial och ha kontroll över 
enskilda elevers utveckling, snarare än att förmedla kunskap till en samlad åhörarskara. 
Eleven involveras i samtal om sin egen utveckling, från förskolan till gymnasiet66.  

 

4.7 ELEVINFLYTELSE OCH INLÄRNINGSPROCESS 

Vinterek skriver att eleverna har större möjlighet att påverka och avgöra vad de faktiskt vill 
lära sig och när i dagens skola67. Att eleverna har större möjlighet att påverka idag jämfört 
med förr kan vi inte yttra oss om eftersom det skulle kräva en jämförande studie med siffror 
från tidigare år. Däremot kan vi konstatera att endast 54 % av de tillfrågade eleverna i Kalmar 
kommun idag menar att de har möjlighet att påverka sin undervisning. Sett utifrån dagens 
styrdokument som betonar vikten av elevinflytelse68 är siffrorna värda att uppmärksamma. 
Enligt oss kan detta bero på att läroplanens intentioner är för höga, det går helt enkelt inte att 
som lärare att låta alla elever vara med och påverka undervisningen. En annan tolkning kan 
vara att lärarna helt enkelt inte har tid, på grund av en stressad arbetssituation, att ta till sig 
vad alla eleverna tycker utan litar på sin egen profession och kör ”sitt race”. Samtidigt anser 
vi att tiden till att tillgodose elevernas behov bör vara det centrala i yrket, då skolan finns för 
eleverna.  

En majoritet av eleverna (72 %), höll inte med om att lärarna vet hur de lär sig bäst, vilket 
förstärker resonemanget om elevernas syn på det mest effektiva sätt att lära sig. Hur ska 
läroplanens mål och elevernas behov uppfyllas när nästan 80 % av eleverna anser att de själva 
vet hur de lär sig bäst, samtidigt som bara hälften menar att de kan påverka sin 
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undervisning? Hur kan då skolan anpassas till varje elevs förutsättningar och behov? Det är 
läraren som bedriver undervisning och ska anpassa skolan till varje elevs förutsättningar och 
behov69, men hur ska detta gå till när inte ens var tredje elev håller med om att läraren vet hur 
de lär sig bäst? Samtidigt blir detta problematiskt ur lärarens perspektiv, då eleverna i Kalmar 
kommun inte anser att lärarna känner till och uppfyller deras behov.  

 

4.8 SLUTSATS 

Vi kunde konstatera att den första hypotesen vi hade stämde väl överens med resultatet i 
studien. Lärarna i Kalmar kommun anser att individualisering har hamnat allt mer i fokus i 
skolan då alla utom en lärare instämde i detta. Huruvida vår andra hypotes stämde överens 
med resultatet är tvetydigt. Å ena sidan anser en majoritet av lärarna att det inte är realistiskt 
att planera undervisningen så att samtliga elever når målen. Å andra sidan besvarade de flesta 
utav de tillfrågade lärarna att de planerar lektionerna utifrån alla elevers behov. Vidare ansåg 
majoriteten av lärare att elever med åtgärdsprogram inte når målen. På samma gång var 
resultatet jämt fördelat på påståendet om åtgärdsprogram var viktigt för elevens 
måluppfyllelse. Eftersom vi fann dessa motsägelsefulla utlåtanden kan vi varken verifiera 
eller falsifiera vår andra hypotes. Vi kan däremot fastställa att de flesta av lärarna i Kalmar 
kommun som deltog i undersökningen anser att varken åtgärdsprogram eller IUP är en 
bidragande faktor till ökad måluppfyllelse, att andra insatser än åtgärdsprogram är önskvärda 
samt att lärarna och inte skolledningen ska hantera dessa verktyg.  

När vi undersökte skolans arbete kring individualisering fann vi att endast 50 % utav lärarna 
hade diskuterat individualisering den senaste veckan och endast 25 % av de tillfrågade hade 
genomgått en fortbildning kring individualisering det senaste året. Eftersom individualisering 
har fått ett mycket större utrymme i dagens skolor anser vi att lärarna också bör ha fler 
möjligheter att diskutera dessa frågor. Om detta är en brist från skolledningen kan vi däremot 
inte uttala oss om.  

Vi kan däremot i vår studie se att lärare och elever i Kalmar kommun är positivt inställda till 
IUP. Däremot visar resultaten att varken lärare eller elever anser att de når högre betyg tack 
vare IUP. Eleverna var överlag inte medvetna om vad IUP är för någonting, men samtidigt 
anser en stor majoritet att det är någonting positivt, vilket enligt oss är ett oförklarligt resultat. 
De flesta eleverna ansåg inte heller att IUP bidrog till en mer individanpassad undervisning 
och de var till största del negativa till att nya lärare läste deras IUP. Samtidigt var inte lärarna 
positiva till att läsa elevernas IUP innan de undervisade en ny klass. Även här fann vi 
motsägelsefulla siffror då lärarna inte ville läsa elevernas IUP, samtidigt som en majoritet av 
lärarna vill ha information om eleverna innan de undervisar, exempelvis från kollegor.  

Vi hade även en hypotes om att eleverna inte upplevde individualisering vilket vi anser att vi 
till viss del kan verifiera. Detta genom att en majoritet av eleverna inte ansåg att IUP bidrog 
till en anpassad undervisning samt att merparten inte ansåg att deras behov blev tillgodosedda. 
Det framgick också att eleverna ansåg att ett varierat arbetssätt är önskvärt. Ingen 
övervägande andel av eleverna beskriver grupparbete eller individuellt arbete som den bästa 
inlärningsmetoden. Någonting som skulle kunna peka på en individualisering är deras attityd 
till hur de lär sig bäst då de flesta eleverna ansåg sig själv veta bäst och inte deras lärare.  

Har vi liksom samhället gått från kollektivism till individualism? Generellt har de senare 
läroplanerna blivit allt mer luddiga och öppna för tolkningar än de tidigare. Vi tror även att 
detta skulle kunna tydliggöra den individualisering som har skett i samhället och i skolan. 
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Resultatet kan vara en spegling av den ”nya” självständiga eleven i Kalmar kommun. 
Eftersom vi själva står på tröskeln ut till arbetslivet som verksamma lärare är det värt att 
fundera över vilken roll vi kommer att få. Något positivt är att eleverna i vår undersökning i 
största utsträckning berättar för läraren vad de behöver hjälp med. Vi har därmed dragit 
slutsatsen att oavsett individualisering så behöver fortfarande eleverna hjälp med deras 
undervisning. Om vi agerar som lärare, ”coacher” eller handledare spelar ingen större roll, 
syftet att bistå eleverna till en bra undervisning kvarstår. 
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5.1 BILAGOR 
 

HJÄLP OSS ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE SKOLA FÖR ALLA! 
 

Era svar kommer att utgöra grunden i vår undersökning, hjälp oss därför att få en så bra undersökning som 
möjligt! Enkäten är anonym och inga namn eller skolor kommer att kunna spåras, därför behöver du inte vara 
orolig för att någon kommer att fråga dig om enkäten vid ett senare tillfälle. Fundera igenom dina svar ordentligt 
och svara så ärligt du kan.  
Dina åsikter är viktiga för oss!  
 
Vänligen besvara samtliga frågor och välj endast ett svar per fråga.   
 
Exempelfråga: ”Film är det roligaste jag vet” 
 
1 Instämmer inte  2 Instämmer delvis         3 Instämmer              4 Instämmer helt 
 
 
Fråga 1)  Jag vet själv bäst hur jag lär mig i skolan. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 2) Tack vare IUP anpassar lärarna sin undervisning mer till mig. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 3)  Jag vill att nya lärare läser i min IUP. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 4) IUP hjälper mig att utvecklas. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 5)  Läraren har under den senaste månaden sett till mina behov. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

 
 
Fråga 6)  Lärarna vet hur jag lär mig bäst. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 

Vänligen vänd sida! 

Fråga 7)  Jag lär mig bäst när jag jobbar med andra elever i klassen.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

Fråga 8)  Läraren har under den senaste veckan sett till mina behov. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 



   

Fråga 9)  Jag har fått högre betyg tack vare IUP. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 10)  Lärarna har berättat för mig vad IUP är för någonting. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 11)  Jag har möjlighet att påverka min undervisning. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 12)  IUP är någonting bra. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 13)  Jag lär mig bäst när jag jobbar ensam. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 14)  Jag berättar för läraren vad jag behöver hjälp med.  
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

 
 

TUSEN TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID! 
Anna Persson & Benjamin Fager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



   

 

HJÄLP OSS ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE SKOLA FÖR ALLA! 
 

Era svar kommer att utgöra grunden i vår undersökning, hjälp oss därför att få en så bra undersökning som 
möjligt! Enkäten är anonym och inga namn eller skolor kommer att kunna spåras, därför behöver du inte vara 
orolig för att någon kommer att fråga dig om enkäten vid ett senare tillfälle. Fundera igenom dina svar ordentligt 
och svara så ärligt du kan. Dina åsikter är viktiga för oss!  
 
Vänligen besvara samtliga frågor och välj endast ett svar per fråga.   
 
Exempelfråga: ”Film är det roligaste jag vet” 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer            4 Instämmer helt 
 
 
Fråga 1)  Jag vill alltid ha information om eleverna innan jag undervisar i en ny klass. 
  
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 2) Skolledningen har vidtagit åtgärder eller upprättat policys för individualisering. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 3)  Har ni under den senaste veckan diskuterat/arbetat med individualisering i ert arbetslag? 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 4) Åtgärdsprogram, i den formen som finns idag, är den bästa metoden för eleverna att 
nå målen. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 5)  Ifall det vore frivilligt hade jag inte skrivit IUP. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 

Vänligen vänd sida! 

 

Fråga 6)  Det är realistiskt att planera undervisningen så att alla elever når målen. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 7)  Åtgärdsprogram är nödvändigt för elevernas måluppfyllelse.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

Fråga 8)  Elever som har åtgärdsprogram når målen (tack vare att åtgärdsprogrammet har 
upprättats). 
 



   

1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 9)  Det är realistiskt att själv bilda sig en uppfattning om eleverna istället för att ta del av 
tidigare information om eleverna. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 10)  Har ni det senaste året varit på fortbildning/föreläsning angående individualisering? 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
Fråga 11)  Timmarna jag lägger ner på att utforma åtgärdsprogram hade jag hellre haft till 
undervisning.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

 
Fråga 12)  IUP är nödvändigt för elevernas måluppfyllelse. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

 

Vänligen vänd sida! 

 

Fråga 13)  När jag planerar min undervisning så utgår jag ifrån alla elevers behov. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 14)  Det vore realistiskt att skolledningen hanterar åtgärdsprogram och IUP. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 15)  Timmarna jag lägger ner på att skriva IUP hade jag hellre haft till planeringstid.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 16)  Det underlättar för mig att undervisa i en klass om jag har fått information av andra 
lärare om eleverna innan jag undervisar i klassen.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 17)   Det är viktigt att läsa alla elevers IUP innan man undervisar i en ny klass. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

Fråga 18)  Åtgärdsprogram är viktigt för att eleverna skall nå målen.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 



   

 
 
Fråga 19)   Jag använder mig av IUP för att skapa en bättre förutsättning för varje enskild 
individs utveckling. 
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 

 

Vänligen vänd sida! 

 
Fråga 20)  Tycker du att individualisering har hamnat mer och mer i fokus i skolan de senaste 
åren?  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 21)  Andra insatser än åtgärdsprogram hade varit önskvärda.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 
 
 
Fråga 22)  Eleverna når högre betyg med hjälp av IUP.  
 
1 Instämmer inte 2 Instämmer delvis 3 Instämmer               4 Instämmer helt 
 

 
TUSEN TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID! 

Anna Persson & Benjamin Fager 
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