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Abstract
Detta arbete handlar om hur förberedda rektorer i en utvald kommun anser att deras
skolor är, inför det att lagen om individuella utvecklingsplaner (IUP) träder i kraft den
1 januari 2006. Vår undersökning har omfattat intervjuer med nio rektorer och en utbildningschef. Intervjusvaren visar att skolorna befinner sig i tre skilda faser något
som visar hur olika förberedda skolorna är inför den nya lagen om IUP.

Slutsatsen vi har kunnat dra av vårt undersökningsmaterial är bland annat att en av
nio grundskolor i den undersökta kommunen har implementerat IUP. Två andra skolor har använt sig av IUP-material i något eller några utvalda skolår. Resterande sex
skolor har ingen erfarenhet av arbete med IUP.

I detta arbete beskriver vi också processen från IUP som förslag till slutlig lag. Vi har
även valt att studera områdena ledarskap och utvecklingsarbete eftersom de är faktorer som kan påverka förberedelsearbetet med IUP.
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FÖRORD
Vi vill rikta ett stort tack till de rektorer och den utbildningschef som vi har intervjuat. Den
information som ni bidragit med har varit värdefull och avgörande för vårt examensarbete.
Tack även till er som läst vårt arbete och kommit med kloka tankar som lett till förbättringar.

Ett varmt och innerligt tack till Gunilla Lindgren för ditt engagemang och din handledning
under arbetets gång. Du har varit ett positivt stöd och berikat vårt arbete.

Sölvesborg 2005-11-24
Maria Toft Persson och Catharina Bengtsson
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1 INLEDNING
Den 1/1 2006 träder lagen om Individuella Utvecklings Planer, fortsättningsvis kallad IUP, i
kraft. En individuell utvecklingsplan är ett dokument för grundskolan, där det ska framgå vilka insatser som behövs för att varje enskild elev ska nå målen i läroplanen och kursplanerna
och även i övrigt utvecklas så som de föreskriver. Lagen innebär att alla elever i grundskolan,
särskolan, specialskolan och sameskolan ska ha en IUP.

Vårt val av inriktning för uppsatsen, grundlades i samband med en föreläsning på Högskolan
Kristianstad den 17/5-2005 av Agneta Zetterström. Vi fick då större insikt om innebörden av
individuella utvecklingsplaner samtidigt som vi kände ett stort behov av att få mer information om dem. Vår lärarutbildning har inte omfattat någon undervisning om IUP och eftersom
vi kommer att beröras av denna nya lag som nyutexaminerade lärare, fann vi ämnet högaktuellt.

1.1 Syfte
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på var skolor, i en kommun i södra Sverige, befinner sig i sina förberedelsearbeten inför den nya lagen om IUP. Vi kommer att utgå från
rektorernas perspektiv och vi har valt att avgränsa arbetet till att omfatta intervjuer med nio
rektorer och en utbildningschef i grundskolan. Valet av rektorernas perspektiv grundar sig på
att det i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lpo
94 (Utbildningsdepartementet 1998), hädanefter kallat Lpo 94, står att rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten.

1.2 Problemprecisering
Vi har preciserat vårt övergripande syfte till att omfatta frågan; var i förberedelsearbetet befinner sig grundskolorna i en kommun, några månader före införandet av lagen om IUP?

1.3 Arbetets upplägg
Arbetet består av sex delar: inledning (1), litteraturgenomgång (2), empiri (3), diskussion (4),
sammanfattning (5) och källförteckning (6).
7

Inledningen omfattar syfte, mål, problemprecisering och arbetets upplägg. Därefter kommer
litteraturgenomgången där vi behandlar individuella utvecklingsplaner samt utvecklingsarbete
och ledarskap. I empirin redovisar vi vilka teoretiska och metodologiska utgångspunkter som
vi har haft liksom genomförande och resultat av våra intervjuer. Den fjärde delen i arbetet
består av en diskussion. Där kopplar vi litteraturen till empirin och diskuterar utifrån denna
koppling. Avslutningsvis sammanfattar vi arbetet samt redovisar vår källförteckning.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
Vi har delat upp litteraturgenomgången i tre områden, nämligen IUP, utvecklingsarbete samt
ledarskap. Vi börjar med att redovisa de delar av skolans styrdokument som relaterar till IUP
liksom vad en IUP är. Vi ger exempel på hur ett arbetsmaterial för IUP kan se ut, beskriver
gången från förslag till lag av IUP samt återger delar av de allmänna råden och rekommendationerna som kommit från Skolverket. Vidare skriver vi om utvecklingsarbete och ledarskap
där vi söker svar på frågorna om det behövs en uttalad ledare och vem som är skolans formella ledare, liksom hur det kan vara att leda utvecklingsarbete och vilka faktorer som kan påverka utvecklingsarbete. Litteraturgenomgången avslutas med en sammanfattning.

2.1 Den individuella utvecklingsplanen
Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett nytt arbetsredskap för skolan som är avsett för
att användas i grundskolans alla årskurser. För att beskriva vilken formell tyngd detta redskap
har, belyser vi hur det står inskrivet i grundskoleförordningen, ett styrdokument för skolan. Vi
kommer också att rent praktiskt beskriva vad IUP är och hur det har kommit till samt vilka
allmänna råd och rekommendationer som Skolverket har lämnat ut om IUP.

2.1.1 Skolans styrdokument
Eftersom IUP sedan mars år 2005 redan står inskrivet i grundskoleförordningen och därmed
är lagstadgad vill vi inledningsvis beskriva de övergripande styrdokument som finns för skolans verksamhet. I detta avsnitt kommer vi även att ta upp och förtydliga vissa återkommande
termer och begrepp. Skolans verksamhet styrs av regelverk som med ett samlat begrepp benämns styrdokument. Enligt Erdis (2004) är skolans styrdokument följande: skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplan och arbetsmiljölag.
Skollagen har beslutats av riksdagen och regeringen och i den finns övergripande mål för utbildningen i grundskolan och övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagen (SFS 2005:21) står bland annat att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till
en likvärdig utbildning och att skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar. Grundskoleförordningen är, liksom övriga styrdokument, bindande
och ska därmed följas.
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Den innehåller föreskrifter som gäller för grundskolan utöver vad som står i skollagen. Exempel på detta är antal skoldagar och undervisningstid som barn har rätt till i sin utbildning.

Utifrån skollagen och grundskoleförordningen har regeringen utfärdat en läroplan. För grundskolan gäller Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998). I denna står bland annat om de mål
som eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Detta innebär bland annat att skolan
ansvarar för att varje elev exempelvis ska ha uppnått att behärska det svenska språket liksom
grundläggande matematiskt tänkande, ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och utvecklat förståelse för andra kulturer. Som komplement till läroplanen finns kursplaner med
mål för varje enskilt ämne (Werner, 2005). Exempel på sådana mål, som eleverna skall ha
uppnått i slutet av det femte skolåret i ämnet svenska, är att kunna läsa med flyt både tyst och
högt samt kunna producera texter med olika syften. Varken läroplan eller kursplan uttrycker
hur man ska nå målen, bara vilka man ska nå.

På regeringens hemsida (www.regeringen.se [b]) läser vi att regeringen har ett departement
som behandlar frågor som rör skolan, nämligen utbildnings- och kulturdepartementet. Under
departementet finns ett antal myndigheter som bevakar olika områden inom skolan. En av
dem är Skolverket som är en förvaltningsmyndighet med mål att styra, informera, påverka och
granska det svenska utbildningssystemet. En annan myndighet är den som regeringen utsåg
den 1 mars 2003, nämligen Myndigheten för skolutveckling. Den har som uppgift att bland
annat stödja kommuner i deras utveckling av förskola och skola.

2.1.2 Vad är IUP?
En IUP är en individuell utvecklingsplan som från och med den 1 januari 2006, ska upprättas
för varje enskild elev i grundskolan. Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) ska det i
IUP:n framgå vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen i styrdokumenten och
även i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
Eftersom lagen om individuella utvecklingsplaner för varje elev ännu inte trätt i kraft finns det
inga gemensamma och generella skrifter för utformningen av dessa dokument. Varje skola har
hittills getts frihet att utforma sitt eget material med utgångspunkt i de tillägg som skrivits i
grundskoleförordningen.
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I de nya tilläggen i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 7kap. 2§) står att ”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.” För den elev som når målen tidigt
handlar det om att gå vidare i kunskapsutvecklingen samt den sociala utvecklingen. Eleven
kan då sikta mot strävansmålen efter att ha nått uppnåendemålen i Lpo 94.

Myndigheten för skolutveckling (Dnr 2003:251) skriver att många kommuner och skolor i
landet arbetar med olika typer av individuell dokumentation. Individuell dokumentation kan i
dessa fall benämnas med begrepp som exempelvis portfolio. En tydlig skillnad mellan dessa
dokumentationsformer och IUP är att den senare ska ge tydliga anvisningar om hur eleven ska
gå vidare och inte endast vara en lägesrapport om var barnet befinner just nu. Regeringen har i
sitt kvalitetsprogram (Utbildnings- och kulturdepartementet 2003) uttryckt att arbetet med
IUP därför ska förstärkas och systematiseras så att det sker i strukturerade former och omfattar alla elever redan från grundskolans första år. Regeringen anser att elevernas utvecklingssamtal regelmässigt ska leda fram till en skriftlig framåtsyftande individuell utvecklingsplan.
Denna plan, som har sin grund i utvecklingssamtalen, ska inte vara betygsliknande eller användas som omdömen om elevens resultat. I samband med utvecklingssamtalet kan den individuella delen om IUP skrivas ner. Den ska då bland annat innehålla vad (kunskapsdelar) som
ska göras härnäst, vilka behov som finns och som eleven har samt vilken hjälp som eventuellt
behövs. Dessa aktiviteter kan sammantaget ses som framåtsyftande och inte bakåtblickande.

2.1.3 En tänkbar modell för IUP
I nuläget finns flera material framtagna som visar olika förslag på hur man kan arbeta med
IUP. Genom Agneta Zetterströms föreläsning på Högskolan i Kristianstad den 17/5-2005 kom
vi i kontakt med det arbetsmaterial för IUP som hon har skrivit. Boken heter Att arbeta med
IUP (2005) och har tillhörande kopieringsunderlag. Detta material ger exempel på hur man
kan arbeta med IUP på ett framåtsyftande sätt.
Zetterström (2005) har valt att dela upp olika skolämnen samt vad hon benämner ”social utveckling” i steg. Social utveckling har sex steg. De tre kärnämnena skiljer sig åt. Svenska har
femton steg medan matematik har tjugo steg och engelska nio steg. För kärnämnena finns mål
och kriterier, hämtade från läroplan och kursplaner. Ett exempel på detta är steg ett inom matematiken. Där är målen att barnet/eleven ska kunna begrepps- och taluppfattning.
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Zetterström menar då att barnen/eleverna exempelvis ska förstå begreppen ”alla”, ”inga”,
”ett” och ”två”. Kriterium för att förstå begreppen ”alla” respektive ”inga” är att barnet/eleven
ska visa, genom kroppsspråk eller ord, att det förstår betydelsen av begreppen. Exempel på att
barnet/eleven inser vad begreppet innebär kan vara att det säger: ”Ge mig alla bollarna!”.
Samtidigt sträcker barnet ut händerna.

Inom ämnet social utveckling har Zetterström (2005) delat in utvecklingen till att omfatta följande delar: självkänsla, empati, ansvar och samspel. Här har steg fyra som målsättning att
barnet/eleven ska arbeta självständigt och alltid göra klart sitt arbete så gott det kan. När eleven tycker sig ha gjort framsteg tar hon/han fram sin IUP och anger vilken typ av framsteg
som gjorts. I de fallen barnet/eleven ännu inte själv kan fylla i sin IUP gör pedagogen det tillsammans med barnet/eleven. Inom social utveckling finns valen sällan, ibland och oftast att
välja på när dokumentation om var barnet/eleven befinner sig. Zetterström menar att bladen
för social utveckling inte ska används på samma sätt som man gör med dem som rör ämnesutveckling. Bladen för social utveckling är ålder/skolårsbundna och målen ses som rekommendationer. De andra ämnena har valen ”osäker”, ”på god väg” och ”kan”. Utöver att barnet
fyller i hur den har uppfattat sin utveckling gör även pedagogen sina noteringar om hur den
uppfattat utvecklingen. Eftersom barnen får kopior av Zetterströms arbetsmaterial samlas detta på valfria sätt, exempelvis i för barnen/eleverna tillgängliga pärmar.

Nedan visas exempel på ett stegblad med mål och kriterium för ämnet svenska från Zetterströms material. För ytterligare exempel i andra ämnen se bilaga A.
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Stegblad
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Kriterium
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2.1.4 Från förslag till lag
För att beskriva hur processen har gått från det att IUP kommit fram som förslag och slutligen
i lagtext ger vi en sammanfattad historik över detta.

I utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning (Skr. 1998/99:121) lämnade regeringen år 1998 sin grundläggande syn på frågor som rör barns, ungdomars och vuxnas
lärande och utveckling. Mot bakgrund av denna skrivelse tillsatte regeringen bland annat en
expertgrupp för att analysera behovet av att stärka måluppfyllelse och individuell planering i
skolan. Denna expertgrupp bestod av tretton personer som bland annat har sin bakgrund i yrken som lärare, rektor, förvaltningschef, förskollärare och universitetslektorer.

År 2001 lämnade expertgruppen sitt resultat i en publicerad skrivelse (DS 2001:19). I det avsnitt i skrivelsen som rör individuell utvecklingsplan anser expertgruppen bland annat att alla
elever har rätt till en individuell utvecklingsplan men att en sådan inte först och främst ska
vara relaterad till prestationer i skolans ämnen, utan mer beskriva elevens totala kunskapsutveckling liksom sociala utveckling i enlighet med målen i läroplanen. Ett av motiven till denna ståndpunkt är det ifrågasättande som expertgruppen gör på kravet av upprättande av åtgärdsprogram enbart för elever i behov av särskilt stöd. Eftersom syftet med upprättandet av
åtgärdsprogram är att planera elevens utbildning så optimalt som möjligt efter de förutsättningar som finns, anser expertgruppen att detta borde vara en utgångspunkt för arbetet med
alla elever.

I styrdokumenten används begreppet ”skolhuvudman”. Erdis (2004) och Berg (2003) tolkar
begreppets innebörd utifrån skollagen att vara synonymt med kommunen. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står att skolhuvudmannen har ett ansvar för att skolan utvecklas så
att den svarar mot uppställda mål som finns i styrdokumenten. Rektorerna är skolornas formella ledare och utsedda av kommunernas skolförvaltning. I skollagen (SFS 2005:21, 2 kap. 8
§) står: ”I alla kommuner ska det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar
hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas.” I denna skolplan ska dessutom anges vilka åtgärder som kommunen planerar att vidta för att nå målen i styrdokumenten.
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Andersson och Carlström (2005) skriver att varje skola ska upprätta en lokal arbetsplan med
skolplanen som grund. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycks följande: ”Rektorn
ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen.” Den lokala arbetsplanen beskriver den enskilda skolans mål, problem och behov och
kan innehålla mål för både elever och lärare. Ett exempel på mål i en lokal arbetsplan kan
vara att eleverna förstår sambandet mellan kost, hälsa och motion.

Expertgruppen skriver vidare att skolhuvudmännen ansvarar för att målen i skolans styrdokument konkretiseras så att alla elever ges optimala möjligheter att lyckas. Det är skolans ansvar att alla elever får en individuellt anpassad undervisning. Expertgruppen menar också att
en individuell utvecklingsplan är ett stort stöd vid övergångarna mellan skolor och stadier.
Genom dess information minskar risken att värdefull information går förlorad vad gäller den
enskilda eleven. En väl fungerande utvecklingsplan, förutsätter att skolhuvudmannen beskriver och analyserar hur skolan avser att göra det möjligt för alla elever att nå målen såväl på
individ-, grupp- som skolnivå samt att beskrivningen omfattar såväl elevens kunskapsutveckling som sociala utveckling. Expertgruppen återger flera exempel på beslut om att införa individuella utvecklingsplaner, som vissa kommuner frivilligt valt att ta. Dessa har inte fått genomslag i verksamheten på grund av bristande kunskaper, engagemang och förutsättningar i
skolorna. De menar att om individuella utvecklingsplaner ska slå igenom i skolorganisationen
krävs att det finns ett gemensamt förhållningssätt till dem på alla nivåer i kommunen. Besluten på alla nivåer måste vara väl underbyggda och förankrade för att detta förtroende skall
uppstå.

År 2001 publicerade även regeringen en skrivelse (Skr. 2001/02:188). I den uttrycks regeringens bedömning att skolan bör ges en tydligare skyldighet att kontinuerligt informera föräldrar
och elever om elevens studieutveckling under hela grundskoletiden. I skrivelsen står att utvecklingssamtalen som grundar sig på en utvärdering av elevernas utveckling i relation till
målen i läroplanen och i kursplanerna bör kontinuerligt leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. Dokumentation av det som kommer ut ur utvecklingssamtalen ska
inte vara betygsliknande eller användas som omdömen om elevens resultat utan vara fokuserat på potentiella utvecklingsområden.
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I oktober 2002 beslutade regeringen att ge i uppdrag till Skolverket att utse minst tjugo skolor
som skulle utveckla och dokumentera formerna för individuell planering och individuell dokumentation (U2002/3239/s). Några månader senare, beslutade regeringen att skapa en ny
myndighet, Myndigheten för skolutveckling, vars främsta uppgift är att stödja kommuner i
utveckling av deras verksamhet. Av detta skäl övergick ovan nämnda uppdrag till den nya
myndigheten. Uppdragets resultat redovisades i en rapport som heter Individuell planering
och dokumentation i grundskolan (Dnr 2003:251). Slutsatsen var bland annat att individuell
planering och dokumentation skapar tydlighet och struktur för både elever, föräldrar och lärare eftersom mål och resultat blir synliga. Elever och föräldrar får då god information om de
nationella målen och elevernas utveckling gentemot dessa mål. Denna tydlighet visar sig
främja elevernas motivation och utveckling eftersom de ser hur de kan påverka sin egen
framgång mot målen. Detta i sin tur leder då till att eleverna tar ett ökat ansvar i sitt lärande.

Rapporten pekar alltså på de fördelar de individuella planer har för elevernas lärande och det
underlag de kan utgöra för bedömning av deras utveckling men också nackdel med att de tar
mycket tid i anspråk och kan fungera starkt styrande för den pedagogiska verksamheten. Ett
annat problem som tas upp i rapporten är att det kan finnas en risk att man betonar uppnåendemålen i läroplanen på bekostnad på strävansmålen.
I mars 2003 kom regeringen ut med ett informationsmaterial (www.regeringen.se [a]). Detta
var regeringens nya kvalitetsprogram. I denna skrift skrev dåvarande utbildningsminister
Thomas Östros att detta kvalitetsprogram är ett ytterligare steg för att alla ska få tillgång till
en bra utbildning, där varje elevs individuella förutsättningar tas tillvara, liksom att regeringen
avser införa krav på individuella utvecklingsplaner. De ska enligt förslaget upprättas för varje
elev och innehålla förslag på framåtsyftandet insatser för att eleven ska nå målen i läroplan
och kursplaner. Vidare sägs att för de elever som redan når målen handlar det om att gå vidare
i utvecklingen inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

Lärarförbundet som är en fackförening för lärare lämnade sitt yttrande om individuella utvecklingsplaner i ett remissvar innan förslaget beslutades. I sitt remissvar tillstyrker lärarförbundet att en individuell utvecklingsplan bör utformas i samråd med varje elev inom ramen
för de nationella målen i Lpo 94. Skriften ska vara baserat på utvecklingssamtalet.
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Man menar vidare att en individuell utvecklingsplan behöver ett rättsligt stöd för att alla elever ska omfattas oberoende av skolform och oavsett skolhuvudman och att det därför bör regleras i skolförordningen. Lärarförbundet anser dock att införandet av IUP medför ett ökat
krav på den enskilda skolan och lärare genom att det blir en ytterligare arbetsuppgift som ska
rymmas inom lärarnas reglerade arbetstid. De hävdar att det tar tid att både utveckla detta nya
redskap och att utvärdera det. Lärarförbundet påpekar att det kan uppstå svåra avvägningar
ifråga om sekretessfrågor och anser därför att ansvar för IUP endast ska gälla behöriga lärare.
I anslutning till sina betänkligheter ifrågasätter Lärarförbundet om förslaget inte skulle medföra ökade kostnader för kommunerna eftersom det tar tid att både utveckla detta nya redskap
och att utvärdera det.
Riksförbundet Hem och Skola (www.hemoskola.se) instämmer på det stora hela med förslaget
men anser att de individuella utvecklingsplanerna ska uppdateras löpande under hela året och
inte bara vid behov.

Myndigheten för skolutveckling (Dnr 2004:462) tillstyrker förslaget om individuella utvecklingsplaner. Myndigheten menar dock att syftet behöver förtydligas eftersom det är just syftet
som är utgångspunkten för såväl utformning som innehåll och användning av de individuella
utvecklingsplanerna. Man menar vidare att den individuella utvecklingsplanen måste användas dagligen i samtalen med eleverna vilket bör innebära kontinuerlig revidering. Myndigheten påpekar också vikten av att de kommande allmänna råden kompletteras med långsiktiga
statliga insatser till landets skolor så att det på lokal nivå kan skapas en förståelse för redskapets syfte. I den förståelsen ska inrymmas hur utvecklingsplanerna ska utformas, vad de ska
innehålla samt hur de ska användas.

Nedan följer ett utdrag ur grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 7 kap. 2 §) som visar
skillnaden i lagtexten före och efter den 1 januari 2006. Förändringen av lagtexten har vi valt
att tydliggöra genom att markera med fettext.
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2 § /Upphör att gälla U:2006-01-01/
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). Informationen bör grunda sig på en
utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i
läroplanen och i kursplanerna samt tydliggöra vilka insatser
som behövs för att eleven skall nå målen.
På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett
komplement till utvecklingssamtalet lämna skriftlig information
om elevens skolgång. Sådan information får dock inte ha
karaktären av betyg.
Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett sådant
åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (2003:124).
2 § /Träder i kraft I:2006-01-01/
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 relation
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 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 §. Förordning (2005:179).
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2.1.5 Allmänna råd och kommentarer till IUP
Under detta examensarbetes gång har Skolverket och Myndigheten för skolutveckling arbetat
fram allmänna råd och kommentarer till IUP. Den 18 oktober 2005 lades den första versionen
ut på skolverkets hemsida och den tryckta versionen kom ut i mitten av november samma år.
På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) står att deras allmänna råd är rekommendationer
till stöd för hur skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Ett
allmänt råd måste utgå från en författning och anger hur man kan eller bör handla samtidigt
som det syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning. Dessa råd bör följas såvida skolan inte kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås.
I ”Allmänna råd och kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen” (www.skolverket.se)
står att de allmänna råden till IUP ska tjäna som vägledning och stöd vid upprättandet av individuella utvecklingsplaner för eleverna. De vänder sig till lärare, skolledare och annan personal i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. De vänder sig
dessutom till skolhuvudmännen som har det yttersta ansvaret för skolans insatser för att främja varje elevs utveckling i riktning mot de nationella målen.

I samma skrift har man valt att fokusera på syftet med IUP och dess innehåll samt skillnaden
mellan IUP och åtgärdsprogram. I en bilaga till de allmänna råden finner man bestämmelser
om offentlighet och sekretess. Där står det bland annat att IUP:n inte ska innehålla värderingar
av elevens personliga egenskaper eller uppgifter som kan anses vara känslig för personens
integritet. Det finns i de allmänna råden inga tydliga förslag på utformningen av IUP eller
förslag på lämpligt arbetsmaterial. Se de allmänna råden i sin helhet i bilaga B.

2.2 Utvecklingsarbete och ledarskap
Vi bedömer att arbetet med IUP är ett utvecklingsarbete eftersom det har sin utgångspunkt i
utvecklingssamtalet. Dessutom är avsikten med IUP att dokumentera de målsättningar som
eleven ska nå framöver och inte bara dokumentera elevens nuvarande läge. När man startar
upp ett utvecklingsarbete av den karaktär som IUP har, är en av de faktorer som vi kopplar till
detta betydelsen av ledarskap och hur ledarskap kan påverka utvecklingsarbetet.
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I denna del kommer vi att beskriva vem som är skolans formella ledare eftersom det utvecklingsarbete som sker eller kommer att ske med IUP föregår på en skola. Därefter beskriver vi
hur man kan leda ett utvecklingsarbete på ett förhoppningsvis framgångsrikt sätt samt diskuterar andra faktorer som kan påverka ett utvecklingsarbete.

2.2.1 Behövs en uttalad ledare?
Innan vi går in på en beskrivning av vem skolans formelle ledare är kan det vara på sin plats
att ifrågasätta om det vid utvecklingsarbete verkligen behövs en ledare. Forskning om ledarskap tillhör enligt Wolvén (2000) det mest genomforskade. Det finns med andra ord en uppsjö
med forskningsresultat om ledarskap som dock inte är entydiga. Wolvén anser att ledare behövs för att samordna och styra verksamheter, för att kunna fatta beslut och inspirera gruppmedlemmar om grupper ska kunna fungera någorlunda effektivt. Wolvén menar också att vi
lever i en värld där behovet av ledarskap ökar för att vår omvärld uppfattas som alltmer komplex.

I motsats till den tilltro som Wolvén (2000) tillskriver en utsedd ledare skriver Thylefors
(2004) att de flesta anställda arbetar med att påverka andra oavsett om de är utsedda ledare
eller ej. Författaren menar att personal ofta fungerar bra och självstyrt även om en chef inte
gör det. Thylefors anser även att det är bättre med goda medarbetare än med bra ledare.

Ahrenfelt (2001) menar att det traditionella ledarskapet kommer i andra hand. Utveckling och
förnyelse kräver istället personligt engagemang, samordning av ansvarstagande och aktiverade människor i ett koordinerat agerande i första hand.

2.2.1 Skolans formella ledare
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) står att rektorn i egenskap av pedagogisk ledare
och chef har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de
nationella målen. Bland annat har rektorn ett särskilt ansvar för att samarbetsformer utvecklas
mellan förskola, skola och fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och
lärande. Ett annat område som rektorn har särskilt ansvar för är att pedagogerna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.
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Enligt de skolor som har fått möjlighet att utveckla och dokumentera formerna för individuell
planering och dokumentation (Dnr 2003:251), fyller rektorn en viktig funktion i allt utvecklingsarbete och måste vara tydlig och driva utvecklingsarbetet framåt. De anser att rektorsrollen bland annat handlar om att se komplexiteten i individuell planering och dokumentation, att
visa vägen från delar till helhet och stödja prioriteringar som måste göras.

I regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning, (Skr.
2001/02:188), står att rektorn ansvarar för den pedagogiska verksamheten i skolan genom
läroplaner, kursplaner, betygssystem och mycket annat. Rektorn är den främste företrädaren
för verksamheten med ett tydligt ansvar för skolans utveckling och för elevernas resultat, skolans måluppfyllelse och säkerställandet av kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Rektorn
har bland annat ansvar för kompetensutveckling av skolans personal, som vi tidigare nämnt..
Det lokala genomförandet vilar på rektorn i samspel med personalen. Det innebär ansvar för
såväl ekonomi och personal, som för anpassning av arbetsorganisation, pedagogisk utveckling
och för kvalitetsutveckling.

2.2.2 Att leda ett utvecklingsarbete
Att leda ett utvecklingsarbete som IUP kräver andra insatser hos ledaren än de som krävs när
man leder det dagliga arbetet.

En av de vanligaste orsakerna till att utvecklingsarbete inte blir som det var tänkt skriver Ekstam (2005), är att ledaren inte själv tror på det budskap han/hon ska förmedla. Ekstam menar
att ledaren bör skapa en beredskap inför utvecklingsarbete med syfte att skapa en god styrning
under utvecklingsprocessen. Denna beredskap kan bestå av att till exempel alla i verksamheten ska ha målet klart för sig, ledaren inkluderad. Vidare menar Ekstam att man ska ta tillvara
mänskliga resurser i form av människors redan förvärvade kunskaper och kompetenser, ha en
god organisation med tydliga roller och arbetsuppgifter samt en medvetenhet som ledare om
vilka gemensamma värderingar som styr människornas handlande.

Sandberg och Targama (1998) skriver att när det gäller att leda organisationer på ett effektivt
sätt måste ledare veta vad de ska påverka och hur de ska påverka medarbetarnas utförande av
arbetet.
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De skriver att två huvudsakliga sätt att leda kan urskiljas: ett som betonar medarbetarnas arbetssätt och ett som betonar utfallet av deras arbete. När arbetssättet fokuseras försöker ledaren påverka utförandet genom att överföra detaljerade instruktioner och regler om hur medarbetarna ska utföra sitt arbete. När utfallet betonas specificerar ledningen istället detaljer om
vilka resultat som ska uppnås snarare än hur de ska uppnås.

Andersson och Carlström (2005) skriver att i framgångsrika skolor kännetecknas ledarskapet
av att vara tydligt demokratiskt och kraftfullt. De menar då att ledarskapet är inriktat på skolans kunskapsmål både pedagogiskt och didaktiskt. Författarna anser att en ledare bör ge service snarare än kontrollera. Risken med den kontrollerande ledaren är att den ser verksamheten hierarkiskt. Detta kan medföra att ledaren uppfattar sig själv som den som ”vet bäst” vilket i sin tur kan leda till att organisationen stagnerar. Chansen att lyckas med ett utvecklingsprojekt blir större om man utgår från medarbetarna i organisationen än om ett projekt bestäms
utifrån och uppifrån.

Andersson och Carlström (2005) beskriver vidare exempel på olika skolkulturer och vilka
betydelser de har för utvecklingsarbete. Med skolkultur menar de den speciella anda, atmosfär
och de handlingsmönster som finns på en skola och även hur organisationen fungerar och
utvecklas. Författarna menar att en effektiv skolkultur är den som de beskriver som samarbetande och reflekterande. Den kännetecknas av lärare som betraktar varandra som kollegor
där det finns stort utrymme för pedagogiska frågor. Tillsammans diskuteras och analyseras
erfarenheter från undervisningen och man drar slutsatser av dem. I denna skolkultur kännetecknas rektorn som en stark pedagogisk ledare som förväntar sig att lärarna ska agera självständigt.

Eftersom vi i detta arbete har haft som utgångspunkt att ta reda på hur förberedda skolorna är
på införandet av IUP anser vi att det är av intresse att visa exempel på hur förberedelsearbete
till ett sådant kan vara. Ahrenfelt (2001) skriver att man kan inleda förberedelsen genom en
metod som består av ett antal frågor att besvara. Med hjälp av svaren som ges, målas en bild
upp av vad som ska hända och hur det som inte får hända undviks. Exempelvis kan frågan om
vad som ska ha inträffat när utvecklingsarbetet är klart ställas. Medarbetarna kan även beskriva det som en historia på fem minuter, beskriva andra framgångsrika scenario av utvecklingsarbetet och/eller ifrågasätta varför detta utvecklingsarbete inte kommer att lyckas. Därefter
kan de ställa sig frågan om vad de kan göra åt det.
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När svaren på dessa frågor lämnats blir det tydligare om förberedelsen är tillräcklig för att
kunna gå in i utvecklingsprocessen.

2.2.3 Faktorer som påverkar utvecklingsarbete
Förutom ledarskapets påverkan i utvecklingsarbete, som beskrivits i 2.2.2 kan det finnas
andra faktorer som påverkar ett utvecklingsarbete. Vi väljer här att beröra några av dem.

Sandberg och Targama (1998) skriver att när man lär sig något i arbetslivet, har man redan en
mer eller mindre välutvecklad förståelse av arbetet och det sammanhang där det hör hemma.
Det man lär sig tolkas och blir begripligt inom ramen för denna förståelse. I de flesta fall innebär detta att när man lär sig något nytt, fördjupas och förstärks den tidigare förståelsen. Genom att nya kunskaper tillförs och tolkas, befästs förståelsen. Men nya kunskaper och erfarenheter kan också vara omöjliga att tolka inom ramen för den existerande förståelsen. När så
är fallet försöker vi i de flesta fall göra oss kvitt sådana erfarenheter genom att betrakta dem
som tillfälligheter eller oförklarliga företeelser. Om någon presenterar nya idéer, teorier eller
iakttagelser som strider mot vår förståelse, har vi en benägenhet att betrakta det som felaktigt
och tänka: ”Det där stämmer inte. Det tror vi inte på.”

Vidare skriver Sandberg och Targama (1998) om vikten av en såkallad kollektiv kompetens i
utvecklingsarbeten. Den kollektiva kompetensen karaktäriseras av att den tillhör en viss grupp
människor som samverkar i utförandet av ett visst arbete och inte primärt de enskilda personerna i gruppen. Det är när personerna går samman för att utföra en viss arbetsuppgift som
deras individuella kompetenser utvecklas till en kollektiv kompetens. Denna kollektiva kompetens har ingen av de enskilda individerna ensamma tillgångar till. Sandberg och Targama
skriver också att det måste finnas någon form av gemensam förståelse för det arbete personerna samverkar i. Utan denna förståelse kommer inget samarbete till stånd. Denna gemensamma
förståelse utvecklas och formas i och under den process som de medverkande är involverade i.

Berg (2003) skriver att skolutveckling ofta uppstår ur kriser eller turbulens eftersom det är i
dessa tillstånd mest naturligt att ifrågasätta och utmana invanda mönster. Berg skriver att dessa tillstånd, om de hanteras på ett genomtänkt och målmedvetet sätt, kan vara underlättande
eller rent av förutsättningar, för utvecklingsarbete i skolan.
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Vidare skriver Berg om ett förhållningssätt, uttryckt ”bottom-up”, som innebär att skolutvecklingen har sin utgångspunkt i skolans vardag. Grundsynen i ”bottom-up” är, enligt Berg, att
utgå från den enskilda skolans behov och ambitioner och inte från på förhand konstruerade
strategier och instrument som kan ses som främmande från skolans vardagsarbete.

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgång
IUP står sedan mars år 2005 inskrivet i ett av skolans styrdokument, grundskoleförordningen
(SFS 1994:1194). Detta gör att IUP inte är något som man som lärare själv kan välja att arbeta
med eftersom grundskoleförordningen är bindande och således ska följas. Läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998), och kursplanerna
(Werner, 2005) är också styrdokument som måste följas. I Lpo 94 finns de mål som eleverna
ska ha uppnått vid vissa skolår och som komplement till läroplanen finns kursplaner med mål
att uppnå i varje enskilt ämne.

Regeringen har ett antal myndigheter som behandlar frågor som rör skolan. Två av dessa är
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling (www.regeringen.se [b]). Dessa två myndigheter har samarbetat för att skapa de allmänna råden och rekommendationerna till IUP som kom
den 18 oktober år 2005 och som därefter skickats ut till alla grundskolor i landet.

IUP är förkortningen av individuell utvecklingsplan. Från den 1 januari år 2006 ska varje enskilt elev i grundskolan ha en egen IUP. Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) är
IUP ett dokument som ska tydliggöra var varje elev befinner sig i utvecklingen gentemot de
mål som står i läroplanen och kursplanerna. En IUP ska dessutom vara framåtsyftande, det
vill säga de insatser som behövs för att eleven ska komma vidare i sin utveckling ska också
stå med som en viktig del i IUP. Det finns olika material som visar hur man kan arbeta med
IUP men det finns inga rekommendationer på vilket specifikt material man bör använda ute i
skolorna utan det får de enskilda skolorna själva bestämma. Ett material för IUP är Zetterströms (2005). Ett sådant material kan exempelvis bestå av läroplans- och kursplansmål som
brutits ner för att konkretiseras och som pedagogerna tillsammans med barnen/eleverna kan
fylla i.
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År 1998 lämnade regeringen en skrivelse (Skr.1998/99:121) som var upprinnelsen till att IUP
lagstadgades. De kommande åren gjordes flera skrivelser angående IUP och år 2002 fick ett
tjugotal skolor runt om i landet prova på att arbeta med individuell planering och dokumentation (U2002/3239/s). Resultatet redovisades i en rapport där fördelarna och nackdelarna med
IUP kom fram (Dnr 2003:251). År 2003 skrevs regeringens nya kvalitetsprogram (Utbildnings- och kulturdepartementet 2003) där den dåvarande utbildningsministern redogjorde för
att förslaget om IUP skulle komma att lagstadgas. Innan förslaget beslutades lämnade bland
annat Lärarförbundet (www.lararforbundet.se), Hem och Skola (www.hemoskola.se) och Myndigheten för skolutveckling (Dnr 2004:462) sina yttranden om förslaget. I mars år 2005 skrevs
IUP in i grundskoleförordningen för att träda i kraft den 1 januari år 2006.

Wolvén (2000), Thylefors (2004) och Ahrenfelt (2001) har olika uppfattningar om ifall det
behövs en uttalad ledare eller inte. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998) står det dock att
rektorn är skolans formella ledare och därmed ansvarig för elevens utveckling och lärande
samt för personalens kompetensutveckling. För att leda ett utvecklingsarbete krävs dock vissa
egenskaper. Ekstam (2005), Sandberg och Targama (1998), Andersson och Carlström (2005)
och Ahrenfelt (2001) skriver om att leda ett utvecklingsarbete. Exempelvis skriver Ekstam om
vikten av att ledaren själv tror på det budskap han/hon ska förmedla. Andersson och Carlström skriver om vad som kännetecknar en effektiv skolkultur. Andra faktorer som kan påverka ett utvecklingsarbete kan vara den förförståelse varje människa har som Sandberg och
Targama (1998) beskriver eller den utgångspunkt som skolan enligt Berg (2003) väljer att ha
vid skolutveckling.
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3 EMPIRI
I empirin börjar vi med att beskriva våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Under
denna rubrik beskriver vi vårt val av undersöknings- och analysmetod samt vilken forskningsstrategi vi valt. Vidare behandlar vi de olika urval vi gjort inför intervjuerna, vilka effekter
som kan påverka resultaten av intervjuerna samt vilka etiska överväganden vi gjorde inför
detta arbete. Därefter kommer nästa rubrik där vi beskriver den undersökningsgrupp vi använt
oss av, vårt genomförande av innehållet i intervjuerna och de resultat vi fick samt vilka slutsatser vi kunde dra av svaren.

3.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Det finns flera olika författare som skriver om teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I
detta arbete har vi valt att hänvisa våra utgångspunkter till Martyn Denscombes Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2000). Anledningen till att vi valt denna litteratur är att vi anser att den ger en praktisk vägledning och att
den tar upp grundläggande faktorer inom samhällsvänskaplig forskning på ett lättillgängligt
sätt. I den kommande delen av empirin kommer vi därför att, utifrån Denscombe, beskriva
våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter för att styrka de val vi gjort i detta arbete.
Detta gör vi för att belysa den vetenskapliga grund som vår undersökning vilar på.

3.1.1 Undersöknings- och analysmetod
Vår undersökning och vår analysmetod är kvalitativ. Denscombe (2000) tolkar begreppet kvalitativ och skriver att det finns vissa gemensamma drag som ger begreppet kvalitativ forskning dess innebörd. Bland annat skriver Denscombe att kvalitativ forskning karaktäriseras av
att det ligger ett intresse för betydelser och för de sätt människor förstår saker på bakom
forskningen. Dessutom finns det även ett intresse för olika beteendemönster. Denscombe
skriver dock att detta inte räcker på långt när för att kunna kalla forskningen kvalitativ. Egentligen är det inte ämnena eller dess karaktär som utgör kärnpunkten i just kvalitativ forskning.
Det som karaktäriserar den och ger den en tydlig identitet är att den har ett speciellt tillvägagångssätt vid insamling och analysering av data.
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Denscombe (2000) skriver att kvalitativ data, oavsett om det gäller bilder eller ord, är produkten av en tolkningsprocess. Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt
elimineras vid forskningen utan forskaren spelar en viktig roll i tolkningen av de inkomna
data. Detta förutsätter att forskaren har kontroll över sina attityder och kan arbeta på ett opartiskt sätt, så att undersökningen inte genomsyras av personliga fördomar. Vidare skriver
Denscombe att en viktig del av den kvalitativt inriktade forskarens reflektioner handlar om att
försöka att identifiera mönster och processer, gemensamma drag och skillnader. Forskaren
analyserar sitt material och söker efter återkommande kopplingar eller teman som sedan jämförs med existerande teorier eller förklaringar och utvecklas utifrån det.

3.1.2 Forskningsstrategi
Som forskningsstrategi för vår undersökning har vi valt surveyundersökningar. Det engelska
ordet survey hänvisar, enligt Denscombe (2000), till aktiviteten att ”skaffa fram data till en
kartläggning”. Traditionellt sett härstammar ordet till gamla geografiska kartläggningar som
beskriver landskap, men används idag med gott resultat vid kartläggning av den sociala och
fysiska världen. Surveyundersökningar är ett av de populäraste och vanligaste tillvägagångssätten vid samhällsforskning och lämnar öppet för forskaren att använda en rad olika metoder
för sin forskning. Exempel på metoder är postenkäter, intervjuer och observationer. Den metod vi har valt är intervjuer ansikte mot ansikte. Dessa intervjuer är, enligt Denscombe, den
metod som ger högst svarsfrekvens jämfört med andra tillvägagångssätt. Här kan man som
forskare känna av, i kontexten ansikte mot ansikte, om informationen som lämnas är oriktig,
något som är omöjligt vid exempelvis postenkäter eller telefonintervjuer. Nackdelen med
denna metod är dock att kostnaden för intervjutid och resor är avsevärt högre än vid andra
metoder. För oss var detta dock ingen stor kostnad eftersom vi valt att genomföra intervjuerna
i en liten kommun med relativt korta avstånd mellan skolorna. Då en av våra intervjuer, på
grund av tidsbrist, inte kunde genomföras ansikte mot ansikte bad vi om att få göra en telefonintervju istället. Enligt Denscombe är telefonintervjuer numera vanligt i samhällsforskning
eftersom de är billiga och snabba att genomföra. Det sistnämnda är något som både vi och den
intervjuade uppskattade vid intervjutillfället.

Denscombe (2000) skriver att genomförandet av en intervju inte kräver någon större teknisk
utrustning. Däremot är en grundläggande teknik som krävs förmågan att föra en konversation.
Trots detta är det, enligt Denscombe, inte så enkelt att intervjua som att föra en konversation.
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Intervjun kräver noggrann planering och ordentliga förberedelser och den kräver lyhördhet för
den komplexa interaktionen under själva intervjun. Frågorna vi ställde under intervjuerna var
semistrukturerade. Denscombe beskriver semistrukturerade intervjuer med att man har en
färdig lista med frågor att besvara och en flexibilitet när det gäller ordningsföljden. På detta
sätt arbetade vi då vi utförde våra intervjuer. Vi lät även de intervjuade utveckla sina idéer och
tala utförligt om de ämnen vi tog upp såsom Denscombe föreskriver.

3.1.3 Urval
Det urval av intervjuade som vi har gjort är ett subjektivt urval. Denscombe (2000) beskriver
urvalet som att man handplockar de människor eller företeelser som ska undersökas på ett
medvetet sätt eftersom det anses troligt att just dessa ger de värdefullaste data. På detta sätt
valde vi ut rektorerna. Vi hade, liksom Denscombe skriver, ett speciellt syfte i åtanke och
detta syfte återspeglade de utvaldas särskilda kvaliteter. Vårt val av intervjuobjekt har inte
grundat sig på de korta färdvägarna mellan dem såsom Denscombe varnar för. Vår utgångspunkt var istället att ge en samlad bild av en kommuns förberedelse inför ett utvecklingsarbete. Då vi gjorde vårt subjektiva urval använde vi oss av den utvalda kommunens förteckning
över grundskolor i kommunen. Utifrån denna urvalsram valde vi att intervjua samtliga nio
rektorer i kommunen.

Valen av mötesplatser för intervjuerna gjordes vid den telefonkontakt vi tagit med rektorerna.
Liksom Denscombe (2000) skriver föreslog vi en överenskommen tidslängd på intervjun som
skulle ske ute på de tillfrågades respektive skola. Vid intervjutillfället följde vi, så gott som
det gick, Denscombes rekommendation att sitta placerade i 90 graders vinkel till varandra.
Detta tillåter ögonkontakt, men utan känslan av konfrontation som lätt uppstår om man sitter
mitt emot varandra. Intervjuerna bandades eftersom vi ansåg att det skulle vara väldigt svårt
att komma ihåg hela diskussionen efteråt. Denscombe skriver om vikten av att använda sig av
en väl fungerande utrustning vid inspelningen samt om vikten av att använda långa band så att
den intervjuade inte känner sig avbruten av att bandbyte måste ske.
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3.1.4 Intervjueffekter
Då intervjuerna äger rum finns det enligt Denscombe (2000) olika faktorer som kan påverka
resultatet. Denscombe skriver bland annat om den effekt som intervjuaren har på den intervjuade. Det är främst intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur
mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sina svar. Då vi genomförde våra intervjuer var vi båda två närvarande och vi ställde växelvis frågorna. Då vi är av
samma kön har vi ingen erfarenhet av hur de intervjuade skulle påverkas av det motsatta könet. Däremot är vi av olika åldrar, vilket kan göra att de intervjuade gör en omedveten värdering av oss och utifrån det väljer att rikta sin uppmärksamhet på den ena eller den andra.

En annan faktor som kan påverka resultatet av intervjuer är, enligt Denscombe (2000), intervjuarens skicklighet. Den skicklige intervjuaren måste vara uppmärksam samtidigt som den
röda tråden ska följas och utrustningen ska fungera. Dessutom måste den skicklige intervjuaren vara lyhörd och kunna stå ut med tystnad under samtalets gång, utan att bli rädd och
snabbt fylla i diskussionen. Trots detta är det även viktigt att i rätt stund kunna driva på informationen på ett lyhört sätt, att kunna be om exempel och klargöranden samt att kunna
sammanfatta vissa tankegångar. Att inte döma är även något som Denscombe påtalar som
viktigt för en skicklig intervjuare. I största mån bör intervjuaren hålla inne med personliga
värderingar och respektera och acceptera vad som kommer fram i intervjun. Utifrån Denscombes beskrivningar av den skicklige intervjuaren samarbetade vi för att genomföra våra
intervjuer på ett så professionellt sätt som möjligt.

Innan vi började intervjuerna presenterade vi oss och hälsade på varandra. I enlighet med vad
Denscombe (2000) skrivit bad vi om tillstånd att spela in intervjun samt försäkrade dem om
att intervjun skulle komma att behandlas konfidentiellt. Vi såg även till att utrustningen fungerade samt att vi satt på ett så optimalt sätt som möjligt. Den första frågan, som låg utanför
själva intervjun, var såsom Denscombe rekommenderar, ”lätt”. Vi bad dem att berätta om sig
själva och hur deras tidigare arbetsliv sett ut, på så vis samlade vi in värdefull information
samtidigt som den intervjuade fick möjlighet att börja med ett välbekant område. Vi avslutade
intervjuerna med att ge den intervjuade möjlighet att påpeka eventuella saker som inte tagits
upp men som den ansett borde ha tagits upp. Vi uttryckte även vårt innerliga tack till den intervjuade för den tid de ägnat åt oss och vårt arbete.
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3.1.5. Etiska överväganden
Vid intervjuerna har vi använt oss av de fyra huvudpunkterna i de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2001) skriver om. Informationskravet har vi uppfyllt genom att
informera de intervjuade om deras roll som medverkande i vårt arbete. Samtyckeskravet
uppnådde vi när vi informerade dem om att deras medverkan var frivillig och att den när som
helst kunde avbrytas. Konfidentialitetskravet uppfylldes när vi informerade om att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och att inga personuppgifter lämnas ut i arbetet.
Nyttjandekravet uppfylldes genom att vi informerade dem om att deras intervjusvar endast
kommer att användas i vårt arbete.

3.2 Våra intervjuer
I denna del redovisar vi en sammanställning av de tio intervjuer vi har gjort genom att beskriva vilka vi har intervjuat och hur vi genomfört intervjuerna. Vi skriver därefter om de resultat
som våra intervjuer har gett och de slutsatser vi har kunnat dra av dem.

3.2.1 Undersökningsgrupp
Den kommun som vi valt att göra vår undersökning i har 16000 invånare och ligger i södra
Sverige. Kommunen har tio grundskolor. En av dem har elever i år F-9, en har elever i år 5-9,
en annan skola har elever i år F-4 och resterande har elever i år F-6. Det finns tio rektorer i
kommun, varav en ansvarar för två skolor medan en annan skola har två rektorer. I vissa fall
har rektorerna ansvar för den barnomsorg som finns inom rektorsområdet. (Med rektorer menar vi fysiska personer och inte tjänster, detsamma gäller när vi anger använder begreppet
pedagoger.) Skolverksamheten leds av skolförvaltningen och dess förvaltningschef med titeln
utbildningschef. Alla rektorer träffar utbildningschefen regelbundet i den såkallade ledningsgruppen där information sprids.

Av de nio rektorerna som vi intervjuat har sju genomgått rektorsutbildningen och två håller på
att rektorsutbilda sig. Elevantalet på skolorna som rektorerna ansvarar för varierar från cirka
80 elever och cirka 10 pedagoger till cirka 420 elever och 60 pedagoger. Utbildningschefen i
kommunen är utbildad statsvetare och har jobbat med utbildningsfrågor i cirka tretton år.
Tjänsten som utbildningschef har han tillträtt under år 2005.
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3.2.2 Genomförande av intervjuerna
Intervjutillfällena förberedde vi genom att skicka e-post till rektorerna i den kommun vi valt
för undersökningen. Där meddelade vi att vi senare skulle ta kontakt med dem via telefon för
att förhoppningsvis kunna boka in ett personligt möte. I e-mailet presenterade vi oss själva
liksom inriktningen på vårt arbete som föranlett förfrågan. Vi informerade även dem om att
intervjuerna skulle komma att gälla IUP. Efter några dagar följde vi upp detta mail genom att
ringa runt till rektorerna för att boka in möten. Under en period av sju veckor utförde vi tio
intervjuer. Längden på varje intervju varierade från fyrtio minuter till nittio minuter beroende
på omfattningen av den diskussion som uppstod runt frågorna och den övriga verksamheten.
Telefonintervjun varade i cirka femton minuter.
Varje intervju inleddes med en ny kort presentation av oss själva som lärarstudenter sedan bad
vi be dem presentera sig själva och sin verksamhet. Därefter intervjuade vi dem utifrån våra
utgångsfrågor. Våra frågor var:
1. Vilken information om IUP har du?
2. Hur långt har ni kommit i arbetet med IUP?
3. Vilket stöd och/eller information har du/får du från förvaltningen i denna fråga?
4. Vad saknar/saknade du för genomförandet?
5. Vad förväntar du dig av de allmänna råden och rekommendationerna från Skolverket?
6. Kan du jämföra detta uppdrag med något som du tidigare förankrat?
Om man hade startat upp arbetet lade vi till:
7. Nämn några viktiga förutsättningar som ni har haft för att kunna införa IUP
Innan vi påbörjade den första intervjun kontaktade vi Myndigheten för skolutveckling för att
få hjälp att hitta vissa dokument som behandlade IUP och var viktiga för vår förförståelse. Vi
informerade om vårt examensarbete och myndigheten visade sig ha intresse för detta eftersom
de befinner sig i färd med att under hösten utforma de allmänna råd och rekommendationer
som ska tas fram för IUP. De bad oss att i samband med våra intervjuer fråga rektorerna vad
de förväntade sig av de allmänna råden och rekommendationerna. Därför finns fråga nummer
fem med i våra intervjufrågor. Alla intervjuer ägde rum på respektive skola utom en som ägde
rum i ett sammanträdesrum i kommunhuset och en intervju som gjordes per telefon. Alla intervjuer, förutom telefonintervjun, bandades.
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När ungefär hälften av intervjuerna var genomförda kände vi ett behov av att även kontakta
utbildningschefen i kommunen. Anledningen till detta var att alla rektorer som vi då hittills
intervjuat hade fått specifika direktiv av utbildningschefen hur de skulle förhålla sig till förberedelsen av IUP. Eftersom utbildningschefen dessutom är rektorernas närmsta chef, kontaktade vi även honom och bokade in ett möte.

3.2.3 Redovisning av resultat
Följande resultat är en sammanställning av rektorernas svar. De tillfrågade kan ha lämnat flera
svar på samma fråga.

1. Vilken information om IUP har du?
De svar vi fick på denna fråga var att samtliga rektorer via ledningsgruppen hade fått viss,
men samma, information om IUP. Skolorna i kommunen hade haft möjlighet att delta på föreläsningar om IUP. Föreläsarna hade varit inbjudna från skolor som har utarbetat och arbetat
med IUP. Fyra av nio rektorer hade antagit erbjudandena och personligen deltagit tillsammans
med hela eller delar av övrig personal. Av de rektorer som inte deltagit finns det dock skolor
som valt att låta intresserade lärare delta ändå. Orsakerna till att rektorerna inte närvarit var
varierande. Exempel som framkom var tidsbrist och medveten bortprioritering till förmån för
andra aktiviteter på skolorna. Fyra av nio rektorer angav att de fått information om IUP genom Internet. Tre av nio rektorer angav att de läst artiklar i facktidningar eller i facklitteratur
om IUP. Övriga svar som lämnades var att man hade fått muntlig information från andra håll
såsom exempelvis rektorsutbildning, bekanta och intresserad personal.
2. Hur långt har ni kommit i arbetet med IUP?
Sex av nio rektorer uppgav att man valt att inte starta upp arbetet med IUP ännu. Två av nio
rektorer uppgav att delar av verksamheten hade startat upp arbetet med IUP. Det innebar exempelvis att en skola provat att arbete med IUP i något skolår. En skola i kommunen hade
implementerat IUP och arbetade därmed aktivt med planen i alla skolår på skolan. Denna skola hade utgått ifrån Zetterströms (2005) material men ansett att det varit för detaljerat och omfattande och därför anpassat materialet till sin verksamhet.
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3. Vilket stöd och/eller information har du/får du från skolförvaltningen i denna fråga?
Ingen av de tre rektorerna som hade startat upp eller arbetade aktivt med IUP uppgav att de
fått något praktiskt stöd från förvaltningen i form av material, personalresurs eller ekonomiska
resurser vid igångsättandet av IUP. Däremot uppger samtliga rektorer att man i ledningsgruppen fått rekommendationen av utbildningschefen att avvakta med att starta upp arbetet med
IUP tills de allmänna råden från Skolverket kommit ut.
4. Vad saknar/saknade du för genomförandet?
Två av nio rektorer svarade att de inte saknade något för genomförandet av IUP. Sex av nio
rektorer svarade att de saknade de allmänna råden som skulle komma från Skolverket. En
rektor uppgav att tid till att arbeta med IUP saknades och en rektor saknade utbildning om
IUP.
5. Vad förväntar du dig av de allmänna råden och rekommendationerna från Skolverket?
Exempel på vad rektorerna förväntade sig få i de allmänna råden var skrivna åldersrelaterade
trappsteg för utveckling, uppföljning ämnesvis, en prioritet av kärnämnena, samt övriga ämnen så att även andra förmågor kunde följas upp och utvecklas. Andra exempel på förväntningar var beskrivning av mål som omfattade social utveckling, tydligt syfte och mål med
IUP, förslag på utformning men ingen detaljstyrning, riktlinjer men inte styrning av material
och ett besked om vem som äger rätt till innehållet i IUP.
6. Kan du jämföra detta uppdrag med något som du tidigare förankrat?
Här uppgav rektorerna också flera alternativ som exempelvis när Lpo 94 infördes, när datorerna infördes i skolan, när skolorna utarbetade lokala arbetsplaner. Andra exempel som uppgavs var när portfolio infördes och när det nya läraravtalet som innebar att lärarna skulle få 35
timmars arbetsvecka infördes.

Under intervjuerna framkom även annan information som inte var direkta svar på våra frågor
utan sådant som de intervjuade spontant och frivilligt resonerade om. Vi har i punktform samlat de uttalanden som vi för arbetets skull värderat intressanta.
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•

På den skola som redan implementerat IUP frågade vi om rektorn kunde nämna någon/några viktiga förutsättningar för deras införande av IUP. Rektorn svarade att en förutsättning var att alla i personalen var positivt inställda och att de såg nyttan med arbetet. En
annan viktig förutsättning ansåg denna rektor vara att det fanns någon drivande person i
processen samt att förändringarna inte uppfattades av personalen som ett direktiv uppifrån. Samma rektor var beredd att dela med sig av alla sina erfarenheter med IUP i syfte
att underlätta för sina kollegor.

• En rektor sa att eftersom utbildningschefen rekommenderat ledningsgruppen att avvakta
arbetet med IUP tills de allmänna råden kommit hade denne rektor valt bort att ta till sig
någon som helst information om IUP.
• Kommunen hade redan tagit beslut om att satsa på vidareutbildning i matematik för lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna i förskolan och i skolår 0-6. Detta innebar att de
kompetensutvecklingsdagar som fanns för detta året och nästa redan var intecknade.
• Det framkom även att kommunen håller på att arbeta fram en ny rektorsområdesindelning
vilket flera rektorer påtalade som energikrävande och som kan komma att påverka mängden tid och engagemang för införandet av IUP.
• Det fanns en strävan hos utbildningschefen att alla skolor i kommunen skulle ha samma
typ av material för IUP, gärna datoriserat, för att underlätta dokumenteringen av IUP och
för att underlätta för de elever som byter skolor och stadier.
• En rektor angav sin skola som mer lättarbetad eftersom där var färre elever och lärare i
förhållande till de andra skolorna i kommunen. Fördelen med detta var, menade denna
rektor, lättheten att nå ut med budskap liksom färre viljor som skulle samverka.
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Vid intervjutillfället frågade vi vilken information om IUP som utbildningschefen ansåg sig
ha. Här följer en sammanfattning av de svar som lämnades:

Han ansåg sig ha en översiktlig information om IUP som dock inte var detaljerad. Han svarade även att kommunen har en anställd kvalitetsutvecklare som bland annat handlägger och
bevakar området IUP. På vår fråga om han kände sig inspirerad med att sätta igång arbetet
med IUP svarade han, att han inte blivit inspirerad men att han sympatiserade med de bakomliggande tankarna och kände sig motiverad. Vi frågade även om vilka riktlinjer som bestämts i
ledningsgruppen och skälet till dessa. Svaret var att han rekommenderat rektorerna i ledningsgruppen att avvakta, därför att ledningsgruppen ansåg sig veta för lite om IUP samt att de allmänna råden inte kommit från Skolverket ännu. Att börja i förtid skulle, enligt utbildningschefen, innebära att man lägger kraft och energi på något som man ännu inte hade fått tillräcklig information om.

Då vi frågade om vilka förutsättningar han ansåg vara de viktigaste för ett utvecklingsarbete
såsom IUP, svarade han att mål och syfte med arbetet måste vara konkret från lagstiftarens
sida. Dessutom ansåg han att man på lokal nivå, inom skolans verksamhet, måste få med sig
personalen. Under intervjun framkom även att utbildningschefen efterfrågade konkret syfte
och mål i de allmänna råden och någon form av tidsplanering för IUP. Utbildningschefen ansåg även att det är rektorerna som är ansvariga för igångsättandet av processen med starten av
IUP.

3.2.4 Sammanfattning av resultatet
Utifrån intervjuerna har vi sammanställt svaren i tre olikartade, ej kronologiska, faser som
visar hur förberedda skolorna är inför den nya lagen om IUP. Vi har valt att kalla dem fas 1,
fas 2 och fas 3 och gruppera efter det läge skolornas förberedelsearbete befinner sig i. De är
alltså inga faser som måste följa på varandra i bestämd ordning. Nedan följer en beskrivning
av de olika faserna:

Fas 1: I denna fas har rektorn valt att inte starta upp något arbete med IUP. Det utesluter inte
att skolan arbetar eller har arbetat med arbetsredskap såsom exempelvis portfolio eller annan
dokumentation men som inte kan klassificeras som IUP.
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I fas 1 väntar man på att de allmänna råden ska komma från Skolverket och rektorerna har
valt att anta rekommendationen från utbildningschefen att avvakta. Inget tyder på att någon
lärare i denna fas på eget initiativ startat upp arbetet med IUP. I denna fas befinner sig sex
skolor. Fas 1 skulle kunna kallas för avvaktandefasen.

Fas 2: I denna fas har rektorn ett avvaktande förhållningssätt i enlighet med utbildningschefens rekommendationer om att ännu inte starta upp arbetet med IUP. Däremot har någon eller
några lärare visat engagemang och intresse för IUP och valt att utforska ett arbetsmaterial för
IUP i utvalda skolår. I likhet med fas 1 väntar man även i denna grupp på de allmänna råden
från Skolverket. I denna fas befinner sig två skolor. Denna fas skulle kunna kallas för utforskandefasen.

Fas 3: I den tredje fasen har skolan implementerat IUP i alla skolår. Skolan har aktivt valt ett
arbetsmaterial som utgångspunkt med avsikt att anpassa till sin egen skola.
Arbetet med utvecklingen av materialet till att passa skolan sker kontinuerligt och omfattas
även av utvärdering av materialet. I denna fas har man gemensamt, både rektor och personal,
beslutat att arbeta aktivt med IUP. För att starta upp arbetet med IUP prioriterades en användning av konferenser och fortbildningsdagar. I denna fas befinner sig en skola. Den tredje och
sista fasen skulle kunna kallas för genomförandefasen.

Gemensamt för fas 1 och fas 2 är att rektorerna här valt att följa utbildningschefens rekommendationer att avvakta införandet av IUP tills de allmänna råden kommer. Det som skiljer
fas 2 från fas 1 är att lärare i fas 2 valt att utforska och prova IUP-material. Fas 3 skiljer sig
från fas 1 och fas 2 genom att skolorna i denna fas har beslutat att införa IUP. En likhet mellan fas 2 och fas 3 är att lärarna är eller har varit aktiva i förberedelsearbetet av IUP.

Figuren (1) nedan visar fördelningen av hur många skolor i undersökningen som befinner sig i
de tre olika faserna. X-axeln anger de tre faserna och Y-axeln anger antal skolor.
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Antal skolor fördelade på tre olika faser
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Slutsatsen vi har kunnat dra av vårt undersökningsmaterial är bland annat att en av nio grundskolor, i den undersökta kommunen, har implementerat IUP. Två andra skolor har använt sig
av IUP-material i något eller några utvalda skolår. Resterande sex skolor har ingen erfarenhet
av arbete med IUP. Det utesluter dock inte att de inte har använt sig av någon form av dokumentation tidigare. Åtta av de nio rektorerna har följt utbildningschefens rekommendationer
om att avvakta med införandet. Vi har även sett att gemensamt för alla rektorer är att de har
tagit del av den information som utbildningschefen gett samt att de har uppgivit att de fått
annan information om IUP, exempelvis genom Internet. De tre rektorerna (i fas 2 och 3), som
har skolor som har provat att arbeta med eller startat upp arbetet med IUP, har inte upplevt att
de fått något praktiskt stöd för införandet från skolförvaltningen. Detta innebär att stödet från
förvaltningen inte har varit avgörande för förberedelsearbetet av IUP i dessa två faser.
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4 DISKUSSION
I den första delen av diskussionen diskuterar vi den litteratur som refererats till i vår litteraturgenomgång och till vår undersökning i empirin. Utifrån detta drar vi egna slutsatser och kopplar det till arbetets syfte. Vi avslutar med en metoddiskussion.

Sedan mars 2005 står IUP inskrivet i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194). Lagen träder
i kraft den 1 januari 2006 vilket innebär att skolorna har haft nio månader på sig att införa
IUP. Anmärkningsvärt kan dock vara att de allmänna råden (www.skolverket.se) som ska vara
vägledande för IUP inte varit tillgängliga förrän 2,5 månader innan lagen träder i kraft.

De allmänna råden uttrycker, i likhet med läroplan och kursplan, mål som ska uppnås men
inte hur det ska göras. Genom att inte ge specifika direktiv lämnas frihet åt varje skola och
kommun att utforma sin egen IUP. Denna frihet, ger de skolor som redan startat upp med någon dokumentation, som exempelvis portfolio, möjlighet att utveckla redan befintligt material
till att nå IUP-standard. Det vill säga att man inte bara dokumenterar var eleven befinner sig
just nu. Samtidigt kan kanske denna möjlighet, att forma sin egen IUP, vara en orsak till att
innehållet i de allmänna råden kan uppfattas som oklart och svårgreppbart av de som ska arbeta med den eftersom det saknas direktiv.

Myndigheten för skolutveckling har i uppgift att stödja kommunerna i sin utveckling av skolan. Med tanke på de rektorer som efterfrågat konkretiseringar av IUP antar vi att de allmänna
råden (www.skolverket.se) inte uppfyller deras förväntningar därför att de allmänna rådens
innehåll inte skiljer sig mycket i förtydligande ifrån vad som står i grundskoleförordningen.
Myndigheten för skolutveckling har enligt vår bedömning därmed inte lyckats stödja skolorna
i detta utvecklingsarbete. Förklaringen kan kanske vara att Myndigheten för skolutvecklingen
i sitt yttrande om lagförslaget om IUP (Dnr 2004:462) i sin tur har efterlyst ett förtydligande
av syftet. Anledningen till att just syftet bör förtydligas är att Myndigheten för skolutveckling
anser att syftet är utgångspunkten för hur utformningen ska vara för IUP, vilket innehåll det
ska ha och hur det ska användas.

Vår undersökning har visat att Zettterströms (2005) material om IUP används av den skola
som i vår undersökningsgrupp befinner sig i fas 3, det vill säga har implementerat IUP i alla
skolår.
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De har valt att utgå från Zetterströms material men har anpassat omfattningen till sin skola
och sina elever. Denna anpassning, tror vi, har varit positiv för skolans arbete med IUP eftersom alla pedagogerna på den skolan därmed har satt sig in arbetet och på så vis fått en större
förståelse för innehållet och budskapet i IUP. Sin egen omarbetade version av IUP ville denna
skola gärna dela med sig av till de övriga skolorna i kommunen. Detta är ett generöst erbjudande. Samtidigt tror vi att det kan vara viktigt för alla skolor som inför IUP att gå igenom
och utveckla materialet tillsammans. Detta ger en kollektiv kompetens och därmed den gemensamma förståelse som Sandberg och Tagama (1998) anser är viktiga i ett utvecklingsarbete.

Att införa en lagstadgad förändring är en lång process vilket vi visade i 2.1.4. Året 1998 kom
den första skrivelsen av regeringen (Skr. 1998/99:121) som tog upp behovet av att stärka
måluppfyllelse och individuell planering i skolan. Denna fråga har därefter behandlats av fler
instanser innan det beslutades att den skulle lagstadgas år 2006. Risken med denna långa process är att de goda avsikterna med IUP urholkas för varje instans som frågan gått igenom.
Våra intervjuer stödjer detta eftersom de har visat att syftet med IUP har varit otydligt då syfte
och mål efterfrågas i de allmänna råden av en del rektorer.

I vårt arbete har vi valt att kalla IUP ett utvecklingsarbete istället för ett förändringsarbete.
Detta gör vi för att vi anser att ett utvecklingsarbete skiljer sig ifrån ett förändringsarbete i det
avseendet att man i ett utvecklingsarbete, utvecklar redan befintliga metoder och arbetssätt.
I ett förändringsarbete däremot, menar vi att metoderna och arbetssättet byts ut mot något
annat. I vår undersökning har vi funnit att ett flertal skolor har arbetat med exempelvis portfolio som en slags dokumentation. Detta tror vi kan vara en fördel för dem när man inför IUP
eftersom dokumentation är en del av IUP. På så vis utvecklas den befintliga dokumentationen.

Det har varit intressant att läsa i litteraturen om Wolvéns (2000), Thylefors (2004) och Ahrenfelts (2001) motsatta uppfattningar om behovet av en ledare i utvecklingsarbete. Vi har funnit
att Wolvén anser att det behövs en uttalad ledare som styr, fattar beslut och samordnar för att
uppnå en fungerande grupp. Samtidigt anser Thylefors (2004) och Ahrenfelt (2001) att ledaren i gruppen inte är det viktigaste. De anser istället att personalen fungerar bra och självstyrande utan en chef och att utveckling kräver personligt engagemang och ansvarstagande
personal.
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Detta kan vi koppla till våra tre faser där den första fasen visar att varken rektor eller personal
tagit på sig ledarrollen för att starta upp arbete med IUP. I den andra fasen har personalen
tagit på sig ledarrollen medan rektorn har varit avvaktande. I den tredje fasen har rektorn tillsammans med personalen delat ledarskapsrollen. Eftersom man här kommit längst drar vi
slutsatsen att det krävs en ledare eller en engagerad personal för att starta upp ett utvecklingsarbete. Detta betyder inte att rektorn i detta utvecklingsarbete behöver vara den uttalade ledaren.

Vid våra intervjuer med rektorer och utbildningschef framkom att kommunen har beslutat att
samtliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger i förskolan och i skolår 0-6 i kommunen
ska kompetensutvecklas inom ämnet matematik. Eftersom detta beslut tagits av kommunen
innan IUP infördes i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) har skolorna redan intecknat
den närmaste tidens kompetensutvecklingsdagar. Detta lämnar lite utrymme eller inget alls åt
kompetensutveckling inom IUP. Rektorn är enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998)
ansvarig för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra
sina uppgifter. Vi frågar oss därför hur det ska vara möjligt för personalen att vara kompetenta
om de inte får den kompetens som krävs om IUP. Vi tror att kommunens beslut om kompetensutveckling inom matematik begränsar rektorns möjligheter att ta sitt ansvar för skolans
utveckling inom IUP. Uteslutandet av kompetensutveckling kan medföra att personalen på
skolorna inte får den kollektiva kompetens som Sandberg och Targama (1998) beskriver som
avgörande för ett lyckat samarbete.

Ekstam (2005) menar att för att nå ett lyckat utvecklingsarbete ska ledaren ansvara för att alla
i verksamheten har målet klart för sig. Sandberg och Targama (1998) uttrycker även de att
ledare måste veta vad de ska påverka och hur de ska göra det för att nå ett effektivt utvecklingsarbete. Ett flertal av de rektorer vi intervjuade uttryckte en önskan om förtydligande av
målet med IUP vilket tyder på att de själva inte har målet klart för sig och vilket således kan
medföra att de inte når ut med budskapet till sina medarbetare. Vad vår undersökning inte har
visat är huruvida rektorerna tror på budskapet med IUP eller ej. Därför kan vi heller inte dra
slutsatsen att detta kan vara en anledning till att rektorerna ställt sig avvaktande till att införa
IUP innan de allmänna råden kommit.
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I den skola, som i vår undersökning implementerat IUP och nått fas 3, har rektor och personal
gemensamt beslutat att aktivt arbeta med IUP. Denna skola har precis som Andersson och
Carlström (2005) skriver lyckats med utvecklingsprojektet IUP därför att man utgått från
medarbetarna vid beslutet istället för att beslutet kommit hierarkiskt uppifrån. Denna skola
anser vi ha en effektiv skolkultur där rektorn, precis som Andersson och Carlström beskriver,
är en ledare som förväntar sig att lärarna ska agera självständigt och där det ges utrymme för
pedagogiska diskussioner.

Rektorn är skolans pedagogiska ledare och i vår undersökta kommun den person som förbereder och introducerar arbetet med IUP till sina pedagoger. Ett hinder som vi tror att rektorn kan
möta i förberedelsearbetet är de människor som, precis som Sandberg och Targama (1998)
skriver, väljer att betrakta budskapet som felaktigt. De som inte kopplar den nya kunskapen
till den redan existerande förståelsen kan betrakta den som en tillfällighet eller en oförklarlig
företeelse. Ett resultat av detta kan vara att personen i fråga inte kommer att vara delaktig i
processen och därmed inte få tillgång till den kollektiva kompetens som de andra tillsammans
utvecklat.

I detta arbete har vi haft som syfte att ta reda på var i förberedelsearbetet skolorna befinner sig
inför införandet av IUP. Eftersom undersökningarna har visat att majoriteten av skolorna inte
har inlett förberedelsearbetet kan det vara ett tips till de skolor som nu ska påbörja implementeringen att använda sig av de frågor som Ahrenfelt (2001) beskrivit för att ta reda på om man
är redo att gå in i en utvecklingsprocess. Den frågan som vi upplever som mest intressant är
när man diskuterar frågan om varför det kommande arbetet inte kommer att lyckas. Svaren
kan därefter bli utgångspunkt för vidare diskussion om hur problemen kan undvikas. Detta
tror vi kan underlätta utvecklingsprocessen eftersom alla farhågor, som de berörda har, lyfts
upp i diskussionen och kan bemötas med eventuella lösningar.

Med tanke på den korta tid för förberedelse och införande av IUP, som den undersökta kommunen har, kan det finnas en risk att de hamnar i ett kristillstånd såsom Berg (2003) beskriver. Det är i detta tillstånd som ifrågasättandet av invanda mönster kan ske. Om detta hanteras
på ett genomtänkt och målmedvetet sätt kan det leda till att man ur denna kris når utveckling.
Med andra ord uttrycker vi att det ur kris och kaos kan födas utveckling.
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Syftet med vårt arbete har varit att undersöka var skolorna i en utvald kommun befinner sig i
sina förberedelsearbeten, inför den nya lagen om IUP. Detta har vi uppnått när vi har kunnat
dra slutsatsen att skolorna vi undersökt befinner sig i tre olika faser av förberedelse. I den första fasen, som kan kallas avvaktandefasen är både rektorerna och pedagogerna just avvaktande. De väntar på att de allmänna råden ska komma för att starta arbetet med IUP. I fas 2 har
rektorerna antagit samma rekommendation att avvakta men engagerade lärare har trots detta
valt att utforska material om IUP i något eller några skolår. Detta utforskande har gjort att
fasen kan kallas utforskandefasen. I den tredje fasen är det mest kännetecknande att skolan
har genomfört införandet av IUP i alla skolår. Således kan denna fas kallas genomförandefasen. Ett annat signifikant kännetecken är att beslutet att införa IUP är gemensamt taget av
rektor och pedagoger.

4.1 Metoddiskussion
Valet av den undersökningsmetod som vi använt i detta arbete upplever vi som lämpligt.
Mängden data har varit överskådlig och hanterbar i förhållande till det antal intervjuer vi valt
att göra och den tidsperiod som har varit utsatt för arbetet.
Om antalet intervjuer hade varit större, men tiden fortfarande densamma, hade det kanske
lämpat sig med exempelvis en enkätundersökning. Vi har även erfarit att det varit svårt att
stämma möte med just denna yrkesgrupp beroende på deras arbetsbelastning. Hade vi valt en
kommun med fler rektorer än den undersökta hade det därför kanske varit svårt att hinna med
intervjuerna om tiden för genomförandet varit densamma som i detta arbete.
När vi kontaktade rektorerna i inledningsskedet inför intervjuerna informerade vi dem inte om
att vi avsåg att banda intervjuerna. I efterhand kan vi konstatera att vi hade tur att ingen opponerade sig om detta då vi bad om tillåtelse först vid intervjutillfället.
Vi reflekterar över den påverkan som undersökningen utsatts för genom det faktum att vi i
rollen som intervjuare kan befinna oss i en beroendeställning till dem vi intervjuar. De intervjuade kan ju bli våra framtida chefer. Detta har troligen påverkat vårt förhållningssätt vid
intervjuerna. Vi kan omedvetet ha undvikit att ställa frågor som kan uppfattas som negativt
kritiska av de intervjuade.
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5 SAMMANFATTNING
Syfte med vårt examensarbete har varit att ta reda var skolor, i en kommun i södra Sverige,
befinner sig i sina förberedelsearbeten inför lagen om IUP. Vi har preciserat vårt övergripande
syfte till att omfatta frågan, var i förberedelsearbetet grundskolorna i en kommun befinner sig
några månader före införandet av IUP.

I litterturgenomgången har vi tagit upp den litteratur som vi anser vara viktig för att förstå
dels vad IUP är och dels hur IUP har tagits fram från förslag till lag. Då vi har haft rektorernas
perspektiv som utgångspunkt och eftersom de är skolans ledare, har vi även valt att belysa
ledarskap och dess betydelse i ett utvecklingsarbete.

I vår empiri har vi beskrivit våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Vi har redovisat våra intervjuer med de nio rektorerna och utbildningschefen som ingick i vår undersökning. Av vår undersökning har vi dragit slutsatsen att skolorna befinner sig i tre olika faser av
förberedelse. Vårt undersökningsmaterial har bland annat visat att en av nio grundskolor, i
den undersökta kommunen, har implementerat IUP.
Två andra skolor har använt sig av IUP-material i något eller några utvalda skolår. Resterande
sex skolor har ingen erfarenhet av arbete med IUP. Det utesluter dock inte att de inte har använt sig av någon form av dokumentation tidigare. Åtta av de nio rektorerna har följt utbildningschefens rekommendationer om att avvakta med införandet. Vi har även sett att gemensamt för alla rektorer är att de har tagit del av den information som utbildningschefen gett
samt att de har uppgivit att de fått annan information om IUP, exempelvis genom Internet. De
tre rektorerna (i fas 2 och 3), som har skolor som har provat att arbeta med eller startat upp
arbetet med IUP, har inte upplevt att de fått något praktiskt stöd för införandet från skolförvaltningen. Detta innebär att stödet från förvaltningen inte har varit avgörande för förberedelsearbetet av IUP i dessa två faser.

Förslag på fortsatt forskning inom IUP kan vara att se på förberedelsen av införandet av IUP
utifrån pedagogernas perspektiv. Ett annat område skulle kunna vara att undersöka om svaren
till de frågor som Ahrenfelt (2001) föreslår verkligen effektiviserar utvecklingsarbetet. Det
skulle även vara intressant att undersöka hur införandet gått efter att lagen trätt i kraft.
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