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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga lärares hantering och erfarenheter av 
de verktyg som används i skolan för överlämning av elevinformation. 

Ansatsen är kvalitativt betingad och metoden är intervjuer. 

Resultatet av min studie visar på att det finns verktyg för elevinformation till 
hands för alla pedagoger att använda. Dock är det omfattningen av hur mycket 
de används som är problemet. Tiden finns inte till för pedagogerna att använda 
sig av verktygen i en större omfattning då andra arbetsuppgifter kräver större 
prioritering. 

Slutsatsen av min studie visade att det finns verktyg att använda sig av men att 
tiden försvinner till andra arbetsuppgifter. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Elevinformation, Dexter, IUP, Åtgärdsprogram, Likabehandling 
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1 Inledning 

Jag har tillbringat större tiden av mitt liv i skolans verksamhet. Under all min 
tid i skolan så har jag funderat och tänkt på samma sak hela tiden. Varför är 
det så viktigt med betyg? Alla de år jag jobbat som lärare så är det så otroligt 
viktigt med betyg. Pressen som ligger på läraren att ge eleven betyg, all press 
från skolledning om att betygen inte är bra nog. Otroligt mycket tid går till att 
bedöma och betygsätta alla elever. Vem eleven är och vilka egenskaper eleven 
har syns i allt mindre utsträckning. Det syns extra tydligt då eleven byter lärare 
när eleven blir äldre. Vad eleven vet och inte vet framgår av betyget som eleven 
har fått, men vem eleven är och varför eleven har lärt sig eller inte lärt sig viss 
information i det aktuella ämnet framgår dock inte. Den här typen av 
elevinformation som kan lämnas av aktuell pedagog till den pedagogen som 
tar över eleven i elevöverlämningen sker i väldigt liten grad enligt min egen 
uppfattning.  

I många fall tycker jag att eleven glöms bort i ett virrvarr av siffror och bokstäver. 
Betyg börjar införas tidigare och tidigare i åldrarna till ingen egentlig orsak. 

Betyg är ett bra verktyg när urval ska ske till högre studier. Men en bokstav på ett 
papper i trean placerar elever i ett fack utan att ge dem svar på hur de ska utvecklas 
(Tovatt & Lundgren, 2013). 

Jag undrar om det finns verktyg för elevinformation och i så fall vilka verktyg 
som används förutom betyg för att pedagogerna skall få en så korrekt bild av 
eleven som möjligt i skiftet mellan pedagoger. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
Det verkar saknas verktyg som kan hjälpa läraren att skapa en elevöverlämning 
med tillräcklig information om den aktuella eleven. 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga lärares hantering och erfarenheter av 
de verktyg som används i skolan för överlämning av elevinformation.   

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor.  

1.  Vilka verktyg är tillgängliga för lärare att använda sig av för att sprida 
elevinformation vid elevöverlämning? 

2.  Vilka för och nackdelar ser lärare med olika verktyg för elevöverlämning? 

3.  Vilken information om elever vill pedagoger att 
elevöverlämningsverktygen ska behandla?  

Som datainsamlingsmetod har jag använt kvalitativa intervjuer och det teoretiska 
perspektivet är pedagoger bör tillskaffa sig förkunskaper om eleven för att kunna 
klara av att uppnå de förväntade lärarmålen som står i skolplanen (Hattie, 2012). 
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2 Bakgrundslitteratur 

I detta kapitel redovisas först olika förekommande verktyg för överlämning av 
elevinformation och dess tidsaspekter. Därefter refereras relevant 
forskningslitteratur i ämnet och sedan presenteras det teoretiska perspektivet. 

2.1 Verktyg för elevinformation 
Verktygen som används för elevinformation i dagens skola är följande, Dexter, 
individuell utvecklingsplan, och åtgärdsprogram. Pedagoger använder 
verktygen på olika sätt och till olika saker, men alla används till att sprida 
information på ett eller annat sätt. Dexter är en databas som delas mellan alla 
pedagoger i den skolan de jobbar på. IUP skrivs av aktuell lärare men kan 
delas med andra lärare för att eleven skall klara av ämnet ifråga. På samma 
sätt fungerar även åtgärdsprogrammet. 

2.2 Vilken information borde dessa verktyg behandla? 
Skolverket väljer att behandla elevens problem i form av olika svårigheter som 
eleven anses ha. Det är alltså detta som finns som regel som skolorna bör följa 
vid en elevöverlämning. Eleven bör alltså ha någon form av svårighet som 
pedagogen som tar emot eleven bör känna till. Alla elever oavsett vilken 
kunskapsnivå de ligger på har rätt till att få hjälp med att göra deras skolgång 
så bra som möjligt och utvecklas i den takt som eleven själv vill. 

Läroplanen (1994) nämner även den att” läraren skall utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. (S.12 ) 

2.3 Den individuella utvecklingsplanen 
Litteraturen som finns att tillgå för att behandla den individuella 
utvecklingsplanen är inte så omfattande. Skolverket skriver om vad en sådan 
bör innehålla och hur pedagogen skall förhålla sig till informationen som 
skrivs i en individuell utvecklingsplan. Det finns även en hemsida som 
pedagogerna kan använda sig av för att få hjälp med olika dilemman som kan 
förekomma (iup.nu).  Den fungerar även som en plattform för föräldrarna till 
eleverna, för att de lättare skall kunna förstå vad deras barn bör göra för att 
följa den IUP som skrivits. Inger Öhlmer (2011) behandlar alla delar i detta 
verktyg för elevinformation. Boken behandlar även Åtgärdsprogrammet som i 
stora delar hänger ihop med den individuella utvecklingsplanen.  

Conradsson-Öman (2009) nämner även att för att kunna uppnå intentionen 
med en IUP så är formativ bedömning en förutsättning. Då krävs det att 
lärarna är väll insatta i kursplanens mål och arbetar mot dessa. 

Inger Öhlmer (2011) berättar om hur och varför det skrivs en IUP på elever 
och vad det är tänkt att det skall leda till. IUP skall hjälpa elever och inte 
försvåra elevens skolgång. En viktig fråga som hon ställer sig är 

När skall den svenska skolan som helhet nå fram till de stora målen om helhetssyn på 
eleven samt se till att alla elever omfattas av positiva värderingar, attityder och 
förhållningssätt?” ( Öhlmer, 2011, s9) 



3 

 

 

 

Den frågan genomsyrar hela boken och dess syfte att behandla de frågor som 
dyker upp när pedagogen bestämmer sig för att göra en IUP på en elev. Boken 
skall fungera som en handbok till en väl bearbetad IUP men den fungerar inte 
som en handbok till åtgärdsprogrammet då styrdokumenten säger att de är två 
skilda dokument så därför skall boken behandlas därefter (Öhlmer, 2011). 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett verktyg som används i skolan. 
Den är ett dokument som skrivs av aktuell lärare för att hjälpa den berörda 
eleven att klara av skolgången. En IUP skrivs med det aktuella 
utvecklingssamtalet som utgångspunkt och skall aktualiseras vid nästa 
tidpunkt för utvecklingssamtal. Det är viktigt att inte det uppföljande 
utvecklingssamtalet görs för tidigt för att eleven skall ges ordentliga 
möjligheter att följa IUP under en längre tid. Det finns olika restriktioner som 
gäller när pedagogen skriver en IUP som är viktiga att tänka på. 

För att uppnå önskvärda syften med den individuella utvecklingsplanen krävs 
det att den förmedlar följande: 

 Ett positivt förhållningssätt 

  En helhetssyn på eleven 

 Elevens och föräldrarnas syn på situationen 

Skolans konkreta beskrivning av elevens utveckling, både kunskapsmässigt 
och socialt, där tankeprocesser och förmåga att förstå hur man lär sig och 
använder sina kunskaper blir tydliga. 

En konkret beskrivning av vad parterna kan bidra med till nästa 
utvecklingssamtal. (Öhlmer, 2011) 

IUP tar upp väldigt många olika delar som eleven behöver göra för att 
skolgången skall gå så bra som möjligt. Det är dock klassläraren som har 
utvecklingssamtalen och har då ansvaret att samla in information ifrån de 
olika ämneslärarna för att få en så korrekt IUP som möjligt. Dock kan det vara 
olika beroende på kommun eller skola. En IUP kan även hjälpa lärarna att få 
en större insikt hur den aktuella elevens situation ser ut. Elevinformationen 
som finns i en IUP kan delas emellan berörda pedagoger för att sprida 
elevinformationen mellan varandra och pedagogerna får då större insikt i vem 
eleven är. I vissa fall kan även ämneslärare göra en form av IUP för att hjälpa 
eleven i det aktuella ämnet. 

Ekstål-Lundstedt och Magnusson (2013) skriver i deras arbete att det dock 
inte får framkomma värderingar och personliga egenskaper i en IUP då en IUP 
handling är en allmän handling. 

Innan 2006 så fanns det inga krav på en IUP men från och med 2006-01-01 så 
skall det enligt grundskoleförordningen finnas en sådan på varje elev (Öhlmer, 
2011). Förordningen riktar sig dock endast från åk 1-9. 
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2.3.1 Dexter 
Dexter är ett IT verktyg utformad som en databas av International Software 
Technology för att hjälpa skolan med att samla information på ett och samma 
ställe. Den litteratur som finns att tillgå är en handbok (Wallin, 2010) som 
visar hur detta program fungerar. På IST hemsida finns en förklaring (ist.com) 
som berättar hur det här programmet är tänkt att fungera men även varför det 
finns. Dexter är ett relativt nytt verktyg med endast några år på nacken. Dexter 
är en databas utvecklad av IST. IST arbetar åt statens läroverk med lösningar 
av olika IT problem. Kommunerna i Sverige kan ansluta sig till deras olika 
program för att få hjälp med olika saker. Dexter är ett sådant program. När 
kommunen har bestämt sig för att använda Dexter som en lösning, så köps 
programmet in och de berörda pedagoger får en utbildning i hur man arbetar 
med det, men även en handbok för varje brukare ingår i materialet skriven av 
Wallin (2010)  

Dexter är tänkt att hjälpa pedagoger med det enorma pappersarbete som 
förekommer i skolorna. Dexter samlar all information kring berörd elev på 
samma ställe, d.v.s. i Dexters databas. De delar som pedagogerna använder 
brukar variera från kommun till kommun. De delar som databasen behandlar 
är väldigt detaljrik och kan behandla i stort sett alla delar i elevens skolgång. 
Omdömen och betyg är 2 kataloger som används frekvent. Det finns även en 
katalog som används av pedagoger till elever för att få ut information av 
salsbyten och ändringar av lektioner, den är också väldigt frekvent använd.  

Dexter används olika beroende på vem som använder den. Pedagogerna 
använder flera olika kataloger för att hjälpa sig själv men även för att hjälpa 
kollegor, då kollegor kan gå in och titta på alla kataloger som används kring 
den aktuella eleven säger mina respondenter. Dexter används även av elever 
men då är många av de kataloger som pedagogerna använder blockerade. 
Eleven kan se vilka scheman, omdömen och betyg som eleven har, men även 
meddelande ifrån pedagogen används. I vissa kommuner kan även 
vårdnadshavare ha tillgång till olika kataloger, men detta varierar från 
kommun till kommun.  

Med tanke på att alla pedagoger har tillgång till alla elevers elevinformation så 
finns det stora möjligheter att hjälpas åt för att individualisera skolan och då 
främst med hjälp av katalogen dagbok. Dagbok är en katalog som kan spärras 
av pedagogerna för att sedan lämnas ut till andra berörda pedagoger. 
Pedagogens tankar om en elev är privata tills de väljer att dela med sig av de 
tankarna. Dagboken kan användas för att skriva detaljerad information kring 
elevens lärande och då hjälpa framtida pedagoger till att hjälpa den berörda 
eleven med dennes skolgång.  

Eleverna i sin tur kan även använda Dexter men då väldigt begränsad med 
tanke på att de i många fall inte kan skriva in egen information i Dexter 
förutom till sig själva och till pedagogen och då kan ingen förutom eleven och 
pedagogen se vad som skrivits. 

Integriteten hos Dexter är hög då brukarna av programmet har full kontroll på 
vad som delas och inte. 
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2.3.2 Åtgärdsprogram 
Inger Öhlmer (2011) skriver om åtgärdsprogrammet i sin bok IUP men 
behandlar det mer som en tillhörande del i IUP. Varför behöver en elev ett 
åtgärdsprogram är en av hennes stora frågor. Det är således inte att betrakta 
som en fullständig handbok för åtgärdsprogrammet.  

Asp-Onsjö (2010) skriver i sin bok på ett mer utförligt sätt hur pedagogen kan 
arbeta med åtgärdsprogram i skolan och anses av mig som ett bättre 
hjälpmedel att använda sig av. Till stor del så beskriver boken några olika fall 
där åtgärdsprogram har behövts för att hjälpa eleven. Hon berättar om varför 
och hur de arbetar med olika specifika elever för att utforma olika 
åtgärdsprogram. Alla åtgärdsprogram skiljer sig åt trots att de har samma 
ramar. Elever motiveras och finner intresse i olika saker, det är det som gör att 
åtgärdsprogrammen kan formas på olika sätt som gör att det kan passa alla 
elever utifrån deras egna egenskaper och behov.  

Pedagoger som läser denna bok kan få hjälp med att se åtgärdsprogrammet 
från olika synvinklar.  

Ett åtgärdsprogram tillämpas när en elev har problem att följa en IUP. Ett 
åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som behöver särskilt stöd. Inger 
Öhlmer (2011) nämner att åtgärdsprogrammen blev skärpta år 2006. Kraven 
som ställdes på åtgärdsprogrammen blev mycket högre ställda och rektorer är 
nu skyldiga att se till att en utredning görs. En skärpning som nu finns i nya 
skollagen. Ett åtgärdsprogram behandlar elevens svaga och starka sidor och 
även om någon bakomliggande orsak till att utredning görs, exempelvis 
sjukdomar såsom ADHD, Aspergers syndrom eller liknande.  

Elevinformationen som behandlas i ett åtgärdsprogram är emellan elev och 
pedagog men även vårdnadshavare. För att elevens skolgång skall bli så bra 
som möjligt så kan även ett åtgärdsprogram delas mellan pedagoger. 
Pedagogen som blir delaktig denna elevinformation får således lite nödvändig 
bakgrundsinformation och gör det lättare att hjälpa eleven med sina framtida 
studier. 

Det är viktigt att lyfta styrkorna för att motivera eleven till fortsatta studier och 
även att eleven ska få känna sig duktig. Det skall finnas konkreta åtgärder noga 
formulerade så att eleven lätt skall kunna tyda beskrivningarna. Det är även 
väldigt viktigt med kontinuerlig uppföljning så att de drivande pedagogerna 
kan hjälpa till på bästa sätt. 

Hur ett åtgärdsprogram ser ut kan variera mycket beroende på elevens 
svårigheter. Ekstål-Lundstedt och Magnusson (2013) säger även att arbetet 
kring eleven ska vara levande med uppföljningar och utvärderingar för att 
hjälpa eleven med att nå uppsatta mål. Dock så finns det ingen central styrning 
hur åtgärdsprogrammet skall se ut rent formellt. 

2.3.3 Innehåll i en elevinformation 
Birgitta Kullberg (2004) berättar i sin bok om hur man kan motivera elever 
med ett lust- och undervisningsbaserat lärande.  Lusten att lära är en stor sak 
att arbeta med. Birgitta berättar om olika situationer som har format hennes 
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sett att se på undervisningen som bedrivs i skolans lokaler. Vad är det som 
motiverar just dig till att lära är en fråga som hon lägger mycket tid på att 
fundera kring. Ett positivt förhållningsätt till alla elever är mer motiverande än 
ett negativt. 

Negativa förhållningsätt i den didaktiska omgivningen är inte utvecklande (B. 
Kullberg.2004, .s.25) 

Författaren skriver mycket om vad som kan tänkas motivera olika elever och 
varför och detta kan användas av alla pedagoger i den svenska skolan för att få 
ett positivt tänkande klassrum. Utan lust att lära blir det svårt att hjälpa 
eleverna framåt i deras kunskapsutveckling. 

2.4 Tidsaspekten 
Tiden som finns för lärare att klara av deras arbetsuppgifter är väldigt 
begränsad enligt mina respondenter. Runqvist (2001) har behandlat det i sitt 
arbete om lärarnas tid och arbetsbelastning.  Lärarnas arbetstid är indelade i 
olika fackliga avtal (Lärarförbundet, 2017), det gör det väldigt svårt för lärarna 
att påverka innehållet i respektive del (Runqvist, 2011), då arbetsuppgifterna 
som ingår i årsarbetstiden redan är bestämda av skolledningen i mina 
respondenters fall.  Spridning av elevinformationen nämns inte som en enskild 
arbetsuppgift utan är endast en del i elevövergången (Skolverket, 2011).  

2.5 Vikten av en bra övergång mellan årskurser 
Problemet med en elevinformations överlämning kan även vara att eleven 
byter klass då skolan på mindre orter är indelade i fler åldrar, exempelvis låg, 
mellan och högstadiet. Då kan informationen som behöver delas behöva gå en 
extra väg om lärarna som byter information inte befinner sig på en samma 
skola. Det kan således försvåra elevinformationsutbytet då det blir fler 
blanketter som måste skickas istället för att endast byta händer. Helena 
Ackesjö nämner detta i sin avhandling (2014). Hon betonar bl.a. vikten av 
kontinuitet i arbetet mellan lärare i bytet av klasser.  Övergångar tenderas att 
bli beskrivna som svåra och hotande för barnen och som en process där barn 
behöver extra hjälp (Ackesjö, 2014).  Barn behöver ofta en mjukstart i en ny 
klass eller skola. I den mån det går så är det bra om de går att hålla i bra 
kompisrelationer i skiftet emellan klasser då det oftast har en bra verkan i 
skiftet. Lärare behöver dela med sig av den elevinformationen till varandra för 
att få en ny klassindelning som främjar dessa kamratrelationer (Dockett & 
Perry, 2008).  Kommunikationen emellan lärare i skolan anses som en viktig 
faktor för att få till stånd övergångar med kontinuitet (Ackesjö, 2012). Att dela 
med sig av information om barnen mellan lärare är också en viktig aspekt i 
barns övergångar mellan klasser (Docket & Perry, 2008).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Den teori som jag stöder mina analyser och tolkningar på är formulerad av John 
Hattie (2012). Den går ut på att för att kunna skapa en brygga mellan elevers 
förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste 
läraren känna till elevers förkunskaper, lärandeförmågor, kognition, motivation och 
språkfärdigheter. 
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Detta innebär att för att kunna skapa en god individuell skolgång för alla elever 
behöver pedagoger veta mer om sina elever än bara det som betyget visar. Hattie 
(2012) säger att forskningen som han har genomfört visar på att pedagogen har 
höga förväntade lärandemål som eleverna skall nå upp till, men att läraren vet för 
lite om eleverna för att klara av att hjälpa eleverna dit (lärandemålen). Pedagogen 
har lättare att hjälpa eleverna om denne vet mer om eleverna än de vanliga 
uppgifterna som de redan vet om (betyg, utvecklingsplaner).  
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3 Metod 

3.1 Metodologi 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie då jag, som Stukát (2005) 
skriver, ämnar undersöka och belysa några enskilda fall. Denscombe (2009) 
skriver att en kvalitativ studie resulterar i ord och bilder och är passande när 
man använder sig av bland annat intervjuer som jag valt att göra i denna 
studie. 

Då syftet med detta arbete är att ta reda på vilka verktyg som pedagoger 
använder samt hur dessa används så kände jag att den kvalitativa studien var 
den som passade mig bäst. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Jag har i min studie enbart valt att använda mig av enskilda intervjuer då det 
passar min undersökning på ett bra sätt. Jag vill få in personlig information 
och inte information som diskuterats fram av en grupp. 

Intervjuerna har varit personliga där jag som frågeställare lagt fram en fråga 
för att sedan diskutera detta med respondenten för att lättare förstå svaret på 
frågorna.  

Mina intervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att jag som 
intervjuare tagit med mig frågor som skall besvaras, men varit flexibel då jag 
inte varit bunden av frågornas ordning.  

Alla mina intervjuer är inspelade på en diktafon och kommer att sparas ett tag 
framåt. Inspelningarna gjordes för att det kan vara svårt att minnas allt som 
har sagts under intervjuerna.  

3.3 Databearbetning 
När mina intervjuer var genomförda transkriberade jag dem för att lättare 
analysera och se vilket resultat de gett. Jag skrev ner mina forskningsfrågor 
och läste därefter igenom alla transkriberingar och tog ut allt som svarade på 
mina frågor. För att kunna analysera och tolka intervjusvaren på ett bra sätt 
användes olika former av rangordning på vissa frågor och svar. Detta är 
nödvändigt för att kunna synliggöra hur viktig pedagogerna anser olika former 
av överlämning av information är. Frågor som behandlade enbart verktygen 
(fråga 1.4.5) behövdes rangordnas i resultaten av svaren då olika verktyg 
användes olika mycket fick de verktyg som användes mest prioriteras först. 
Även de frågorna som behandlade för och nackdelar (fråga 4,5) behövdes 
rangordnas tillsammans för att se helheten.  

3.4 Urval 
Jag ville ha informanter som jag visste kan besvara mina frågor. Valet föll på 
skolor med äldre (år 5-9) elever då chansen var större att de arbetade med 
elevinformation. Skolorna som har yngre åldrar (f-4) behåller oftast eleverna 
en längre tid och de har dessutom inte lika många ämnen att ta hänsyn till. Jag 
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hade kontakter på flera skolor sedan tidigare, både gamla kollegor och andra 
bekanta. Jag bad dessa om kontaktuppgifter till respektive rektorer och tog 
kontakt med dessa för att kunna få informanter som var intresserade av att 
delta. Jag bad om 2 olika informanter på varje skola med olika åldrar för att se 
på olikheter samt även att begränsa antalet intervjuer. 

Deltagarantalet i min studie resulterade i fem skolors deltagande med 
sammanlagt 10 olika informanter med vilka jag genomförde intervjuerna. Alla 
skolorna ligger i samma kommun. 

1. Skola 1 – 2 pedagoger, år 6 och år 9. 
2. Skola 2 – 2 pedagoger, år 6 och år 7. 
3. Skola 3 – 2 pedagoger, år 7 och år 8. 
4. Skola 4 – 2 pedagoger, år 6 och år 7. 
5. Skola 5 – 2 pedagoger, år 6- och år 7. 

3.5 Forskningsetiska principer 
För att samhället och alla individer skall utvecklas så är det viktigt med 
forskning. Kraven på att få forska är dock väldigt höga, frågorna måste vara 
väsentliga och kvaliteten på forskningen måste vara hög. Med forskningskrav 
menas det att kunskaper som finns utvecklas så att olika metoder ska kunna 
förbättras. Det är också viktigt att tänka på att det finns ett individskyddskrav 
som är ett skydd för alla medlemmar som finns i samhället, med det menas att 
individerna måste ge sin tillåtelse för att allt material skall kunna få användas. 
Individerna får heller inte skadas fysiskt eller för den delen psykiskt samt även 
inte utsättas för kränkande behandling. Det är dock inget av dessa krav som 
står över något annat utan de vägs mot varandra. Den som är ansvarig forskare 
måste inför varje undersökning som är vetenskaplig måste väga värdet av det 
förväntade tillskottet av kunskap samt även de negativa konsekvenserna som 
skulle kunna uppstå för deltagarna i undersökningen amt även 
uppgiftslämnarna och i vissa fall en tredje person. Det är även viktigt att 
överväga de lång och kortsiktiga följderna som kan uppstå. 
Individskyddskravet tydliggörs i fyra huvudkrav för att man ska få kunna 
forska. Dessa krav är samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet 
och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2004). 

Jag tillämpade forskningskraven på följande sätt. 

1. Samtyckeskravet- Alla respondenter har samtyckt och även informerats 
om på vilka villkor de deltar samt även att de kan avbryta sin intervju 
när de vill utan att det ska kunna bli några konsekvenser eller påföljder 
av detta. Jag har inte utsatt någon av mina respondenter för någon form 
av påverkan i varken beslut eller val av att avbryta deras medverkan i 
intervjuerna 

2. Nyttjandekravet- Alla uppgifterna som framkom av alla intervjuer har 
bara används i min studie och varken uppgifter eller personuppgifter 
kommer under alla omständigheter inte att lämnas ut 

3. Informationskravet- Alla mina respondenter är informerade vad deras 
uppgifter var samt även vilka deras villkor var samt även hur momenten 
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skulle se ut i undersökningen.  Jag berättade att det var frivilligt att delta 
i min studie men även att de fick avbryta intervjuerna när de själva ville. 

4. Konfidentialitetskravet- Den här undersökningen är anonym och det 
framgår heller inte i vilka städer som undersökningen har ägt rum. Det 
är viktigt att mina respondenter och deras arbetsplatser måste vara 
anonyma. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i en studie visar om forskarna undersökt det de avsett att 
undersöka (Stukát, 2005). Jag anser att det resultat som min studie visar på är 
både trovärdig och relevant då mina respondenter säger samma sak angående 
vilka verktyg som används samt även varför det är viktigt att de används. 
Forskningen i ämnet finns inte riktigt än så då har studien handlat om att 
undersöka om det mina respondenter har att säga kan knytas till aktuella 
artiklar och debatter i det här fallet. Jag ser mina resultat från mina intervjuer 
trovärdiga då jag inte delade ut frågorna i förväg vilket gav mindre tid för 
respondenterna att hinna fundera ut ett svar på frågorna. Jag anser även att 
frågorna gäller deras arbete och deras egna tankar kring detta, som då gör att 
svaren blir trovärdiga. 

Reliabiliteten är ett mått som handlar om i vilken utsträckning studien är 
möjlig att upprepa. Är det lättare för en forskare att upprepa denna studie? 
Om svaret är ja, då är reliabiliteten högre menar Denscombe (2009). Då jag 
har beskrivit hur jag har gått tillväga för att få den information jag fått samt 
även vilka kriterier jag utgick ifrån i mitt urval av respondenter. Samt att jag 
även bifogat mina intervjufrågor så anser jag det som att denna studie går att 
upprepa.  
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4 Resultat  

Studiens frågeställningar och syftet med dessa ligger till grund för den empiri 
jag sammanställt. Jag visar även på vad det är som gör att pedagogerna inte 
hinner med att sköta de verktyg som finns för överlämning av elevinformation. 
Jag avslutar med enskilda resultat kring de olika verktygen som används och en 
sammanfattning av det sammanlagda resultatet. 

4.1 Empiri 
Forskningen kring vad för förkunskaper om eleven som läraren bör ha ligger i 
startgroparna. John Hattie (2012) forskar i ämnet och vill att pedagogerna 
tillförskaffar sig uppgifter om elevens förkunskaper, men hur det ska gå till 
framgår dock inte. 

4.2 Prioriteringar 
Pedagoger i grundskolans verksamhet använder den största delen av den tid 
de har till att planera lektioner. Den tiden vill inte mina respondenter minska 
på, ” Jag värnar om den lilla planeringstid jag har ”( respondent 2, skola 4). 
Det innebär att andra delar i deras arbetsuppgifter får mindre 
uppmärksamhet. Mina respondenter kom fram till följande uppgifter 
rangordnade i prioriteringsordning. 

1. Planering av lektionstillfällen. 
2. Genomförande av lektioner. 
3. Reflektion av genomförda lektionstillfällen. 
4. Resultatsammanfattning. 
5. Planering av omdömen. 
6. Betygsättning. 
7. Möten, både med kollegor och elever. 
8. Resterande pappersarbete. 

Problemet som mina respondenter anser det är att arbetsgivaren prioriterar 
annorlunda mot hur de själva vill arbeta, ”min rektor är med och petar i all 
min planeringstid” (Respondent 1, Skola 3). Alla kringuppgifter som är satt 
som resterande pappersarbete tar upp större tid. All förtroendetid som 
pedagogen får vill de styrande parter vara med att bestämma om och då 
försvinner tid från deras egna personliga prioriteringar (lärarnas tidning, 
2009). 

4.2.1 Tidsoptimering 
Respondenternas arbetsvecka i tid försvinner ganska snabbt om deras 
arbetsuppgifter ska hinnas med att genomföras. Alla respondenter arbetar 
enskilt och har ingen möjlighet att dela på arbetsbördan, ” tiden finns inte till 
att sammarbeta längre ” säger en av pedagogerna i intervjun (Respondent 2, 
skola 5). I yngre åldrar (år 1-4) arbetar pedagoger i arbetslag och har då 
möjlighet att samarbeta med de flesta arbetsuppgifter menar respondenterna. 
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4.2.2 Fördelar med elevinformation 
Elevinformation är till för att hjälpa pedagogerna att anpassa undervisningen 
så att det passar alla elever. Pedagoger kan aldrig veta för mycket om deras 
elever.  Respondenterna nämner även att ” klassrumssituationen kan bli bättre 
om de vet vad som eleverna anses som störande moment ” (Respondent 1 och 
2, skola 2). De mer de vet desto större möjligheter har de att skräddarsy 
utbildningen för varje enskild elev. En skräddarsydd utbildning är någonting 
som man borde sträva emot och styrdokumenten är tydliga på den punkten 
(Skolverket, 2011). Skolan skall främja att varje enskild individ utvecklas efter 
dennes egna förutsättningar. Det blir lättare för läraren att skapa 
lektionstillfällen som är anpassade för alla om pedagogen vet varför eleverna 
vill lära sig. Det blir lättare att motivera till ett lärande om pedagogen vet vad 
som intresserar eleven/eleverna (Hattie, 2012).  

4.3 Delgivning av elevinformation 
Respondenterna menar att det tar för lång tid att sprida den information som 
de vet av att ha lärt känna deras elever. Börjar pedagogerna med detta redan i 
starten av skolgången så gör det arbetet lättare för varje pedagog som blir 
delaktig. Hjulet behöver inte uppfinnas varje gång av varje ny pedagog som 
eleven träffar på. En uppfattning om en elev kan garanterat variera, men det är 
bättre att starta upp en ny klass med att få veta av andra pedagoger om vilka 
eleverna är oavsett om de delar uppgiftslämnarens åsikter medger mina 
respondenter. Många av mina respondenter medger även att de själva vill 
skaffa sig en uppfattning om vilka elever de har i sin klass, ” mina åsikter 
kanske inte är densamma som pedagogen som gav mig uppgifterna hade” 
(respondent 2, skola 4). Frågan kvarstår dock. Är det lättare för pedagogerna 
att bedriva en individuellt anpassad undervisning om de får reda på vilka 
eleverna är och vad som motiverar just dem? Alla pedagoger som svarade på 
mina intervjufrågor bad om mer information om alla elever. Pedagogerna ville 
ha information kring elevernas starka sidor för att på så sätt kunna få en 
möjlighet att motivera och hjälpa,”vi vill hjälpa och inte stjälpa” (respondent 1, 
skola 3). Få information av andra vill alla intervjuade respondenter ha men att 
ge är svårare då tiden för det inte finns enligt mina respondenter. 

4.3.1 Verktygen 
Alla verktyg för elevinformation som finns att använda sig av är till för att hjälpa 
pedagogen att planera en undervisning som passar alla elever. Den individuella 
utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet hjälper elever med särskilda behov. 
Dexter kan behandla alla elever oavsett kunskapsnivå att få en mer individuellt 
anpassad undervisning (Skola 2, Respondent 4).  Verktygen i sig är väldigt 
formbara att arbeta med tycker de flesta respondenter. Det var dock 2 
respondenter på samma skola (skola 4, respondent 7 och 8) som tycker att 
verktygen inte är så formbara då de tycker att verktygen är alldeles för strikta. 
Dock så framhåller de att Dexter är det verktyg som kan formas lättare än de 
andra (IUP, åtgärdsprogram). ”Dexter är ett bra verktyg då vi kan sammarbeta 
utan att prata med varandra” (respondent 1, skola 2 samt respondent 1, skola 3). 
Pedagogerna har tillgång till färdiga frågor som kan hjälpa dem att utforma 
både en IUP och ett åtgärdsprogram (Öhlmer, 2011). Dock så är det upp till 
pedagogen att utforma arbetssättet de bör tillämpa på IUP:n och 
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åtgärdsprogrammet (Öhlmer, 2011), ” vi utformar den tillsammans med eleven” 
(respondent 2, skola 1). Det vill säga, vad eleven bör göra för att ha en möjlighet 
att följa ämnets gång. Det är det som gör de här verktygen användbara för alla 
då pedagogernas arbetssätt kan variera från person till person. Respondent 1 
och 2 som arbetar med samma klass (skola 2) lyfter fram varandras arbete med 
dessa verktyg som lätt att samarbeta med tillsammans då de kan hjälpa 
varandra med samma dokument som verktyget innehåller. 

4.3.2  För och nackdelar 
Alla verktyg för spridning av elevinformation tar tid. Bara att skriva en 
individuell utvecklingsplan tar väldigt lång tid. Den tiden får dock pedagogen 
ta sig till att göra” då prioriteringen att hjälpa elever som har problem med det 
aktuella ämnet är väldigt viktig” (respondent 1, skola 5). Vad som krävs för att 
en individuell utvecklingsplan skall sättas i kraft är dock olika. Mina 
respondenter använder sig av den när en elev riskerar att hamna efter i ämnet 
eller redan hamnat där. Den borde användas innan tycker jag då pedagogerna 
redan vet om eleven har haft problem tidigare om de får reda på det av 
pedagogen som har haft ämnet innan de själv tar över eleven. På så vis 
minimerar man risken för att eleven ska halka efter återigen. Alla 
respondenter får inte överta den individuella utvecklingsplanen och blir då 
tvungna att besluta själva när det är dags att implementera den igen.  

Åtgärdsprogrammet tas i bruk när den individuella utvecklingsplanen inte 
fungerar eller om det är större problem som har att göra med att eleven inte 
kan följa den av olika orsaker. Eller om man helt tar bort utvecklingsplanen då 
man anser att den inte kommer att hjälpa i alla fall för att problemen är för 
stora. Nackdelen med ett åtgärdsprogram är att den är svår att skriva, då det 
kan vara svårt att lokalisera var problemet ligger någonstans och tar då 
följaktligen längre tid till att göra tycker mina respondenter. Fördelen med den 
är att den är väldigt konkret och ser till vilka problem som finns att jobba med. 
Den följer även automatiskt med eleven när eleven byter årskurs och det är 
väldigt bra då den inte behöver bearbetas om helt från början. 
Åtgärdsprogrammet är lätt att använda då den är väldigt konkret” (respondent 
2, skola 5). Några modifikationer kan fortfarande behöva göras då eleven 
utvecklas i de flesta fall. 

Dexter är en stor databas som pedagogen kan använda sig av för att sprida 
information till varandra. Om pedagogerna lyckas hitta tiden till att använda 
den ordentligt så är det ett väldigt bra hjälpmedel. Den är dock inte speciellt 
användarhandvänlig enligt mina respondenter då de endast fått en handbok 
som berättar hur den fungerar. Hade respondenterna fått en utbildning eller 
dylikt för att lära sig hur den fungerar, så hade den används mer. Verktyget är 
bra men för komplicerad anser respondenterna och det är just det som är 
problemet. Komplicerat betyder att det tar längre tid att använda sig av den 
när de väl får möjlighet att sitta med Dexter.” Dexter är det enda verktyget som 
behandlar alla elever och inte bara de elever som har svårigheter att följa 
lektionsundervisningen” (respondent 1 och 2, skola 5). Det är den största 
styrkan och då följaktligen det bästa verktyget enligt respondenterna att 
använda sig av om pedagogerna vill nå så många elever som möjligt. 
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4.4 Resultatsammanfattning 
Resultatet av min studie visar att verktygen för elevinformation finns till viss 
grad. Pedagogerna efterfrågar en enklare version av Dexter för att helt enkelt 
spara tid till att skriva elevinformationer till varandra. ”Databaser är lättare för 
oss att arbeta med då sammarbetet blir enklare när vi inte behöver prata med 
varandra, då vi kan gå in och skriva information om enskilda elever när vi 
själva har tid till det ” (respondent 1 och 2 skola 3). Respondenterna medger 
att det är en viktig punkt att veta så mycket om deras elever som möjligt. 
Därför tycker de att Dexter är det bästa verktyget för att det behandlar alla 
elever. En elev som är duktigt ska få lika mycket motivation till att röra sig 
framåt i ämnet som en elev som har det lite svårare. Det går inte att prioritera 
bort tid från eleverna, ”det är inget vi vill heller” (respondent 1, skola 1). Alla 
ska få samma möjlighet att lyckas med deras mål. Målet för alla elever oavsett 
kunskapsnivå måste få en chans att utvecklas och motiveras till att fortsätta att 
införskaffa sig kunskap. ”Klyftan i samhället mellan människor och deras 
kunskapssyn borde minskas då det fordras kunskapskrav att klara av att klara 
sig i dagens samhälle” (respondent 2, skola 5). Likvärdig utbildning till alla är 
att måste (Skolverket, 2011). 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Funderingen kring valet av enskilda intervjuer eller gruppintervjuer var inte så 
svår. Den enda anledningen till att en gruppintervju skulle varit bättre är det 
som Denscombe (2009) säger att det ökande antalet av respondenter kan leda 
till ett större spektrum av röster och det kan leda till större variation av 
erfarenheter och åsikter. Jag själv anser att resultatet skulle kunna blivit 
annorlunda då respondenterna skulle kunna påverka varandra till att svara 
andra saker en deras enskilda uppfattning om frågorna i sig. De enskilda 
intervjuerna gav mig ingående svar om deras situation. Med facit i hand så var 
det en lyckad strategi där respondenterna svarade nästan samma sak som 
varandra även fast de svarade enskilt på frågorna som ställdes. Det känns som 
att jag fick mer kött på benen och det blev lättare att urskilja vad som var 
viktigt för varje enskild respondent. Det visade sig att valet att använda sig av 
enskilda intervjuer vart väldigt lyckat. Pedagogerna som vart utfrågade 
utryckte även de att det kändes bättre att få tid och möjlighet att själva få svara 
på frågor i lugn och ro istället för att få dela på svarstiden med andra 
pedagoger då det var en annars vanligt förekommande situation för dem att bli 
intervjuade i. 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av min undersökning är tydlig. Verktygen är ok men skulle kunna 
utvecklas så att pedagogerna lättare kan arbeta med elevinformation. Förslag 
och olika lösningar verkar vara på väg då verktyget V-class har fått bra respons 
på andra orter där det introducerats i olika skalor. Verktyget v-class anses som 
lättarbetat ur pedagogsynpunkt och det kan vara det som är lösningen på 
problemet, eller en bit på väg i alla fall. Lättarbetat innebär oftast att det tar 
mindre tid och det är just tid som det är brist på. V-Class är även det en 
databas som är likgiltig med Dexter. V-Class är även kompatibelt med dagens 
telefoner. Det blir lättare att arbeta med och sparar tid då varken pedagoger 
eller vårdnadshavare behöver ha tillgång till en dator. Databasen blir mer 
lättillgänglig för alla brukare att arbeta med. Det som skulle kunna lösa 
problemet med tidsbrist är annars lärarassistenter. Problemet med 
lärarassistenter är dock att det kostar pengar att nyanställa personal, något 
som regeringen inte anser är en prioritering just nu. Längre fram i tiden om 
problemen med hög arbetsbelastning fortgår så kan verktygen komma att 
användas mindre. En IUP och ett åtgärdsprogram är saker som pedagogen 
måste skriva. Det kan dock bli så att pedagogen får mindre tid till att 
uppmärksamma problemen som finns hos eleven och då kommer det att 
skrivas mindre av IUP och mindre av åtgärdsprogrammen. Det kan sluta så illa 
att pedagogerna blir så överarbetade att eleverna kommer att glömmas bort 
och det är tyvärr dit vi är på väg om arbetsbelastningen fortsätter att öka. 
Jessica Runqvist (2010) nämner att det gjorts studier på detta i andra länder. I 
slutet på 80-talet fick lärarna i Kanada ett nytt avtal som innebar mindre 
undervisningstid och mer tid för övrigt arbetet. Resultatet visade vid en 
uppföljning ett par år senare att lärarna var överens om att deras undervisning 
hade blivit bättre och att de även kände en större arbetstillfredsställelse. Det 
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kan vara en lösning, dock så kan det bli svårt om kraven kring antal 
undervisningstillfällen kommer att ligga kvar. 

Det som kan diskuteras om verktygen som används nu är den som används 
mest och flest gånger av alla verktyg, den individuella utvecklingsplanen. 
Ekstål-Lundstedt och Magnusson (2013) påpekar en del av problemet. 
Skolverket säger att det är bra med kontinuitet i en individuell utvecklingsplan 
men det finns inget bestämt centralt hur den ska se ut, endast vilka delar den 
ska behandla. Det är konstigt att den inte är konstant då det skulle vara lättare 
för en pedagog att ta över en annans pedagog redan påbörjat arbete om den 
enskilda eleven. Det är även samma problem gällande åtgärdsprogrammet, 
men då den används i mindre omfattning är det viktigare att behandla 
strukturen av en individuell utvecklingsplan först. 

Möjligheterna för pedagogerna att utföra sina pedagogiska uppgifter blir 
svårare och svårare. Tiden är det som gör det svårt. Tiden räcker inte till att 
göra allt som behöver göras. Anna Kinberg-Batra (2016) är inne på att 
lärarassistenter skulle göra det lättare för pedagogerna i deras arbete.  Fler 
arbetstillfällen skulle skapas och det gynnas samhället av. Elevinformationen 
skulle bli lättare att sprida då mer tid skulle finnas för pedagogerna att 
tillgodose sig detta. Verktygen finns men inte tiden till att använda dem. Mer 
tid till pedagogerna kan lösas på många sett bl. a att anställa fler lärare eller 
lärarassistenter eller minska på elevantalet i klasserna. Allt detta har dock med 
pengar att göra som nu tyvärr är en bristvara i dagens skola. 

5.3 Slutsats 
Resultatet visar att verktygen för elevinformation finns men används för lite då 
tid inte finns. Även Informationen som verktygen behandlar som finns 
tillgängliga för pedagoger i elevinformationsöverlämningen anses otillräckliga 
av pedagogerna som blivit tillfrågade i intervjuerna. Det som John Hattie 
(2012) nämner om bryggan mellan elevers förkunskap och förväntade 
lärandemål blir då svårare att uppnå. För att pedagoger skall få förkunskap om 
elever så måste verktygen användas på ett sätt eller annat.  Tiden som inte 
finns för pedagogerna att sköta deras arbete ser lärarförbundet redan nu ger 
negativa resultat. Läraryrket är svårt nog som det är utan att flera 
arbetsuppgifter tillkommer. Fortsatt forskning 

Brist på tid till att klara av sitt yrke borde vara ett rimligt område för fortsatt 
forskning. Vad kan man göra för att pedagogerna skall hinna med sina 
arbetsuppgifter? En studie som involverar pedagoger och deras möjligheter 
ifråga om arbetsuppgifter och arbetsgivarens krav på vad som är viktigt.  Den 
studien skulle kunna involvera allt från pedagoger till rektorer och ända till 
politiker. Det är politikerna som fattar alla beslut som innefattar skolvärlden i 
Sverige. Det går även att göra en jämförelse emellan olika länder för att se på 
vilka arbetsuppgifter som är rimliga att hinna med att göra. 

Det skulle även kunna vara en rimlig fortsatt forskning att undersöka hur 
pedagogerna gör för att individualisera undervisningen. Alla elever i en klass 
är olika, alla behöver bli motiverade till att vilja lära sig. Studien skulle kunna 
behandla detta ur en pedagog/elev perspektiv där man även blandar in 
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eleverna för att se vad som läraren gör eller att eleverna vill att läraren skall 
göra. Vad motiverar just den enskilda eleven till att vilja gå till skolan? Det 
skulle även kunna handla om att jämföra pedagog mot pedagog för att se på 
olika sätt att motivera elever. 
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Bilaga – Intervjufrågor till pedagoger 

1. Vilka verktyg för elevinformations spridning använder ni er av idag? 

2. Använder ni dem eller inte? 

3. Varför inte i så fall? 

4. Vilka problem ser ni med verktygen? 

5. Vilka möjligheter ser ni med verktygen? 

6. Vilken information vill ni få om en elev? 

7. Vilket verktyg behandlar då den informationen på bästa sätt? 

8. Hur skulle ett verktyg kunna se ut för att hjälpa er på bästa sätt? 

9. Hur ofta arbetar ni med elevinformation på det här sättet? 

10. Finns tiden till att arbeta med detta? 

11. Om inte, varför i så fall? 

12. Arbetar ni med individuell anpassning i era lektioner? 

13. Om inte, varför? 

14. Hur ser en elevöverlämning ut idag hos dig? 

15. Hur skulle du vilja att den såg ut? 

 

 


