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Abstract 
 
This report is about Individual Development planes (IUP). From 1/1-06 a new law requires all 
schools to draw an IUP for all pupils in primary schools; schools for dysfunction, ethnic 
schools and special schools. The purpose of this study is to examine what information 
teachers and pupils have about the IUP and find out what their adjustment and comprehension 
are to the IUP. 
I decided to interview five teachers and five pupils. The teachers have 3-20 years of 
experience in teaching. The pupils are seven, ten and twelve years old and go to the regular 
Swedish school.  
In the literature I studied different kind of cognitive approaches, how teachers think about 
new development planes and how it all turns out in reality.   
 
The result of my interwjues was rather negative. Only one of the teachers I interviewed has 
been working IUP inspired for some years. All the others haven’t started yet. Therefore they 
couldn’t assert that IUP did any marks in the daily schoolwork. The pupils gave the same 
answers.  
The IUP has not been realized in the daily schoolwork and you can also see that the teachers 
miss common discussions about cognitive approaches. 
Although I have made the conclusion that all the teachers and pupils are positive to the IUP. 
The teachers think about the IUP as a working tool and a guarantee to attain good results in 
school.  
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Sammanfattning 
 
Den här rapporten handlar om Individuella utvecklingsplaner (IUP). Från 1/1-06 gäller en 
förordning om att alla barn i grundskolan, särskolan, sameskolan och specialskolan ska ha 
IUP. Syftet med rapporten är att undersöka vilken information lärare och elever fått om IUP, 
men också ta reda på deras inställning till och uppfattning om IUP.  
För att få reda på detta har jag intervjuat fem lärare och fem elever. Lärarna har mellan 3-20 
års erfarenhet av skolarbete. Eleverna går i skolår 1-6. Jag har utifrån litteraturen studerat 
synen på lärande, hur lärare ställer sig till nya utvecklingsplaner och hur det sedan faller ut i 
praktiken. 
 
Resultatet av intervjuerna blev något nedslående med tanke på att förordningen om IUP redan 
trätt i kraft. Endast en av de fem lärare jag intervjuat hade kommit igång med sitt IUP arbete. 
Därför kunde de andra fyra inte svara annat än att de inte märker av IUP i skolans vardagliga 
arbete. Eleverna gav ungefär samma svar.  
Trots det har jag dragit slutsatsen att samtliga lärare och elever har en positiv inställning till 
IUP och dess införande. Lärarna uppfattar IUP som ett hjälpmedel och en garanti för 
måluppfyllelse.  
Däremot har IUP inte implementerats i det vardagliga arbetet i skolan.  
Man kan också se att det saknats gemensamma diskussioner om synen på kunskap och 
kunskapsutveckling.  
    
 
 
Nyckelord: implementering, individuella utvecklingsplaner, kunskapssyn, styrdokument 
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Inledning 
 
Jag har nu läst Särskild Lärarutbildning (SÄL) i snart tre år. Under tiden jag studerat har jag 
även arbetat som lärare i de tidigare skolåren. Det har varit och är mycket att sätta sig in i när 
det gäller arbetet med barnen, men även när det gäller att tolka läroplan, kursplaner, lokala 
arbetsplaner mm. Allt detta är ett mycket givande arbete, men också tidskrävande. När jag 
hösten -05 fick höra talas om att Individuella Utvecklingsplaner (jag kommer i fortsättningen 
att benämna dem IUP), skulle införas från årsskiftet blev jag nyfiken och intresserad. Hur 
skulle detta tas emot i skolans redan pressade värld? Vad är IUP och vad innebär det? Skulle 
även detta hinnas med i det vardagliga arbetet? Ytterligare en arbetsuppgift som skolans 
personal måste klara av? Skolan har redan fullt upp med antimobbningsplaner, 
disciplinsvårigheter, kvalitetsredovisningar samt rapporter om elever som lämnar skolan utan 
att kunna varken läsa eller skriva, vilket också uppmärksammats i media.  
Passande nog fick vi på min arbetsplats tillfälle att åka på ett studiebesök med hjälp av s.k. 
”mål 3- pengar” som rektor ansökt om hos EU. Meningen var att man själv skulle söka en 
plats för sitt besök. Kravet var att besöket skulle ha anknytning till skola eller barnomsorg och 
att det skulle gynna alla på skolan på ett eller annat sätt. Jag valde då att besöka en skola som 
jag hört talas om och som jobbade med IUP. Besöket blev mycket lyckat. Där fick jag se hur 
IUP ingick i det vardagliga arbetet i skolan på ett mycket konkret sätt. Väl hemma i min egen 
kommun igen, insåg jag att det jag sett under mitt studiebesök inte praktiserades på alla 
skolor. Jag började fundera över vad det kunde bero på. Om nu en förordning om IUP införs, 
varför har vi då inte börjat förbereda oss för detta?  
 
 

Syfte 
 
Jag vill undersöka vilken information lärare och elever fått om IUP. Utifrån detta vill jag 
också ta reda på lärares och elevers inställning till, och uppfattning om IUP. Jag vill också ta 
reda på om och hur de använder sig av IUP i sitt arbete. 
 
 
 
 

1 



 

Bakgrund 
 
Regeringens avsikt med IUP  
 
Efter beslut av regeringen ska det from 1/1 2006 finnas IUP för alla elever i grundskolan, 
särskolan, sameskolan och specialskolan. Syftet med de allmänna råden om IUP är att de ska 
vara till hjälp och stöd ute i verksamheten. De ska också förtydliga det som står i 
förordningstexten. 
Redan 2001 tillsatte regeringen en expertgrupp som fick i uppdrag att undersöka elevers 
arbete och framgång i skolan. Orsaken till att regeringen utsåg denna grupp var de problem 
som man ansåg att den svenska skolan hade. Expertgruppen menade att alltför många 
ungdomar lämnar skolan med bristfälliga kunskaper samt att läroplaner och kursplaner i 
mycket liten grad styr svensk skola. Regeringen har under senare år flera gånger påpekat att 
den svenska skolan inte arbetar mot sina mål. Man har inom skolan fortfarande inte någon 
större kunskap om de förändringar som LPO 94 borde ha inneburit, nämligen en förändrad 
kunskapssyn och en förskjutning av kunskapsmålen. Man kan spekulera i orsaken till detta då 
riktlinjerna klart uttrycks i LPO 94.  

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden 
och om hur kunskapsutveckling sker”. (LPO 94, s 8) ”Skolan skall ansvara för att 
eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem”.  
Vidare ska skolan sträva efter att ”… varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära…”.  
(LPO 94, s 11)  

 
Om ett utvecklingsarbete ska lyckas är det en förutsättning att skolans ledning initierar, stöttar 
och ger sin personal tid att genomföra arbetet. Skolministern, Ibrahim Baylan, menar att 
själva arbetet och upplägget med IUP ska skolledare ta ansvar för. Även utbildningsråd Mona 
Bergman håller med om detta, 

”Skolledaren har ett stort ansvar för att IUP ska kunna bli till. Han måste ge tid 
för diskussion, se till att personal får kompetensutveckling samt ansvara för att 
IUP blir införlivat i verksamheten”. (Bergman, 2005) 

  
Regeringens expertgrupp lämnade rapporten: ”Elevens framgång - skolans ansvar” i vilken 
man bl.a. påpekade att krav för en individuell utvecklingsplan endast fanns för de frivilliga 
skolformerna. Man menade vidare att ett sådant krav borde vara utgångspunkt för arbetet med 
alla elever i alla skolformer. Skolans styrdokument borde konkretiseras så att alla elever ges 
de bästa möjligheterna till måluppfyllelse. För att kunna uppnå det, menade man, krävs att alla 
elever har en IUP och att deras utveckling noga planeras och följs upp under hela skolgången. 

Utvecklingsplanen får dock inte uppfattas som att undervisningen skall vara 
inriktad på individuellt arbete utan ska ses som en process, där elevens hela 
situation dokumenteras, följs upp och utvärderas. Lärandet sker i ett socialt 
sammanhang”. (DS: 2001:19, s 46) 
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Skolminister Ibrahim Baylan utvecklar sina tankar om IUP i följande intervju. 
”Regeringen har länge sett behovet av att införa IUP. Syftet är en kontinuerlig 
dialog kring elevernas studieutveckling. IUP är en vidareutveckling av 
utvecklingssamtalet där man genom dokumentation kan se elevens behov och ge 
rätt hjälp från både hem och skola. Vilken form av hjälp som skall ges kommer 
man överens om under utvecklingssamtalet. IUP omfattar både 
kunskapsutveckling och social utveckling. Man skulle kunna kalla IUP för ett stöd 
och utvecklingsplan där det viktiga är att den är framåtsyftande. Den ska alltså 
vara ett utvecklingsdokument men får inte innehålla betygsliknande omdömen. För 
15 år sedan hade vi en detaljstyrd skola, nu är skolan mål och resultatstyrd. Det 
innebär att staten sätter upp mål, men även rättigheter för eleverna, där man har 
ett nationellt intresse av likvärdig utbildning. En likvärdig skola betyder därmed 
inte att alla skolor måste se likadana ut. Genomförandet ute i verksamheterna ska 
vara lokalt anpassade och en IUP bör inte se likadan ut för alla”.  
(www.skolutveckling.se/skolnet/skoledare/hetastolen_dialogen.shtml) 

Skolministern menar alltså att varje skola måste föra en diskussion och utifrån det komma 
fram till en gemensam grundsyn på kunskapsutveckling. Han menar vidare att IUP inte måste 
se likadan ut för alla elever. IUP:s huvudsyfte är att den är framåtsyftande och att den leder 
till en dialog om eleven och dennes studieutveckling så att rätt hjälp kan sättas in. 

 

IUP och dess innehåll 
 
Vad är IUP?  
Högberg (Moreau/Wretman, 2005 s 41) uttrycker det på följande sätt: 

”Det är enklare att säga vad en IUP inte är.   
En IUP är inte ett utvecklingssamtal. 
En IUP är inte en ”katalog” över delmål. 
En IUP är inte en genomgång av elevens resultat i ämne efter ämne”. 

 
Man kan egentligen inte tala om IUP utan att samtidigt tala om utvecklingssamtalet. 

”Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell 
utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska 
nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen 
och kursplanerna.” (Skolverkets allmänna råd, 2005 s 8)  

Lärare, elev och förälder sätter tillsammans upp nya mål för eleven utifrån det som redovisats 
i utvecklingssamtalet. Här är det viktigt att komma ihåg att IUP inte är ett 
bedömningsinstrument, men IUP bygger på utvärdering av elevens lärande i förhållande till 
målen. Planen ska alltså handla om vad eleven ska uppnå med utgångspunkt i strävansmålen 
och hur skolan på bästa sätt kan stödja eleven. (Moreau/Wretman, 2005) 
”En förutsättning för att kunna bedöma elevens kunskaper och utveckling är att målen är 
kända för dem som deltar i utvecklingssamtalet.” (Skolverkets allmänna råd, 2005 s 11) 
 
Vad ska en IUP innehålla? 
Planen bör innehålla en kartläggning av de kunskaper eleven har inom olika ämnesområden, 
strategier för måluppfyllelse och utvärdering, kort- och långsiktiga mål för elevens lärande, 
elevens sociala och emotionella utveckling samt elevens individuella förutsättningar för 
lärande. Den ska vara realistisk med uppnåbara mål för eleven och den ska beskriva hur 
eleven ska nå dessa mål. IUP ska konkret beskriva vilka insatser som ska göras av skolan, 
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vårdnadshavare och elev för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. Den ska innehålla 
eventuella överenskommelser mellan vårdnadshavare, elev och lärare. Eftersom IUP är en 
allmän handling ska den inte innehålla känsliga uppgifter om eleven. 
(Skolverkets allmänna råd, 2005) 
Bilden vill visa hur allt hör samman och pågår i 
en ständig process. Det finns ingen början och 
inget slut. Under utvecklingssamtalet 
formuleras en IUP som man sedan utvärderar 
och följer upp genom dokumentation. Detta 
ligger sedan till grund för den bedömning och 
analys som görs inför nästa utvecklingssamtal 
osv. Om en elev har särskilda behov eller 
svårigheter upprättas ett åtgärdsprogram, men 
eleven har ändå kvar sin IUP. 
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Litteraturgenomgång 
 
Skolan har som uppdrag att främja lärande. Zetterström (2005) menar att det många gånger är 
svårt att på ett tydligt sätt visa hur själva processen lärandet ser ut. IUP kan vara ett redskap 
för att synliggöra detta. Genom att se lärandet som en process kan man bryta ner lärandet i 
delar som därmed gör dem mätbara över tid och, framför allt, mycket tydligare att se. 
Processen delas in i de huvudområden som finns i läroplanen: normer, värden och omsorg – 
utveckling och kunskap – ansvar, inflytande och samverkan. IUP beskriver vägen fram till 
målen och vill visa på alla steg som behövs för att nå dit. Eleven måste också själv reflektera 
över sitt lärande och sin egen kunskap för att sedan kunna planera vidare.  

”Vår IUP sammanför huvudprocessen lärandet, dvs. det som beskrivs i läroplaner 
och kursplaner, med den dagliga verksamheten. Detta ser vi som oerhört viktigt. 
Om vi saknar sådana länkar är risken stor att styrdokument och visioner lever sitt 
liv långt från den verklighet som vi arbetar i.” (Zetterström, 2005, s 23) 

 
En vanlig uppfattning, enligt Dysthe (1996), hos de flesta människor och även inom skolan, 
har varit att kunskap och inlärning kan förmedlas och överföras från lärare till elev. Man har 
liknat eleven vid ett tomt kärl som väntar på att fyllas med kunskap. Men det finns också en 
konstruktivistisk syn på kunskap. Med det menar man att kunskap inte kan existera oberoende 
av den som lär sig något. Kunskap skapas på nytt av varje enskild individ och är beroende av 
vad individen kan och vet sedan tidigare. Därför blir kunskap aldrig likadan för alla, utan 
kommer att variera beroende på vem det är som lär sig. Det väsentliga är alltså att var och en 
måste lära sig på sitt eget sätt. Man kan inte ta över eller kopiera andras kunskaper. Istället 
byggs den upp i samspel med andra. Om man lägger vikt vid socialt samspel i undervisningen 
kommer förhoppningsvis eleverna att både lära av andra människor och sedan göra kunskapen 
till sin egen.  

”… utifrån en konstruktivistisk teori ser man det som att tänkandet går före eller 
är samtidigt med faktainlärningen. Detta är en viktig åtskillnad som får 
konsekvenser för hur man lägger upp arbetet i klassrummet. Det kan exempelvis 
innebära att man börjar med att etablera en konsistent helhetsuppfattning av en 
dikt istället för att ge detaljförklaringar”.(Dysthe, 1996, s 48)  

Dysthe (1996) hänvisar också till Jean Piaget och hans utvecklingsteorier där en 
konstruktivistisk elevsyn grundar sig på att världen konstrueras utifrån strukturella regler. 
Utveckling består enligt Piaget, av olika stadier  

”där det på varje stadium finns en dialektik mellan å ena sidan assimilera 
erfarenheter som är anpassade efter reglerna och å den andra sidan anpassa 
reglerna efter erfarenheterna”. En konstruktivistisk syn medför också en 
självinitierad inlärningsaktivitet, men det läggs vikt på sådana aktiviteter som gör 
det möjligt för eleven att integrera ny kunskap i sina egna strukturer. Ingen kan 
överta strukturer för det som ska läras. I det synsätt som går ut på att man ska ta 
”ansvar för den egna inlärningen” är det t ex helt grundläggande att det endast är 
den lärande själv som kan göra inlärningsarbetet. Ingen kan därför överföra 
kunskap till någon annan, kanske inte ens ”förmedla” kunskap, eftersom den 
måste byggas upp av eleven själv”. (Bjørgen, se Dysthe, 1996, s 53-54)  

Dysthe menar alltså att eleven måste göra kunskapen till sin egen inom de strukturer och 
ramar som just den eleven har. Eleven är inget tomt kärl som bara kan ta emot kunskap. 
Eleven måste istället själv bygga upp sin kunskap. Lärarens roll är att se till att eleven har 
lämpliga aktiviteter att göra för detta ändamål. 
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Boström (1998) menar att de elever som idag lär sig på ett effektivt och meningsfullt sätt, är 
de som lättare kan klara av att handskas med förvirring och osäkerhet i både skola och 
samhälle. De är trygga i sig själva och vet vad de kan och vad de behöver göra för att hamna 
rätt igen. Både föräldrar och pedagoger i skolan har en viktig uppgift i att visa på olika vägar 
till självinsikt och personligt lärande. Det handlar alltså om att själv kunna bedöma och 
värdera sitt arbete. Genom hela mänsklighetens historia har vi till största delen lärt oss genom 
att iaktta hur andra gjort för att sedan själva göra på liknande sätt. Kunskap fördes från 
generation till generation, men nu i vår tidsålder fungerar det inte riktigt på samma sätt. Nu 
ställs det plötsligt krav på oss att vara flexibla, att snabbt kunna orientera oss i komplexa 
sammanhang och att kunna förstå och bedöma vad som händer. Det kommer helt enkelt att 
krävas andra kvalitéer av oss i framtiden t.ex. att snabbt kunna lära om och lära nytt. Detta 
innebär också att man som pedagog måste reflektera över sitt eget lärande, att skifta fokus, att 
mentalt ändra synsätt. Våra egna attityder och värderingar styr vårt beteende och om vi ska 
kunna förändra något måste vi våga ifrågasätta det vi försvarar. 

 ”Det sätt vi undervisar och leder andra på bottnar ytterst sett i mer eller mindre 
medvetna modeller. Verklig, meningsfull inlärning leder automatiskt till 
förändringar i en persons liv.” (Boström, 1998, s 14)  

 
Enligt Pramling (1991) kan man utifrån detta resonemang utgå från att man som lärare bör ta 
ställning till didaktikens grundfrågor – ”vad”, ”hur” och ”varför” inför varje nytt område man 
väljer att arbeta med. ”Vad-frågan” innebär i detta sammanhang att utveckla barns förmåga att 
lära sig och verkligen förstå inom olika områden. ”Hur” avgör det arbetssätt man väljer och 
”varför” får ses som en värdering av det faktum att det för barn inte är lika viktigt att lära sig 
ett specifikt ämne, utan det viktiga för dem är att lära sig att lära. Det handlar också om att, 
som barn, bli bekräftad på sina egna villkor. Det gör att motivationen och viljan till att 
fundera vidare ökar hos barnet.  

”Genom att ta barns värld på allvar skapar man förutsättningar för att barn skall 
lära sig, och en tillit till barnets egen förmåga. Att lära barn lära borde vara den 
viktigaste uppgiften för förskolan. Detta är dock inget barn gör automatiskt genom 
att man låter deras fantasi och lek råda fritt. Inte heller lär sig barn att lära 
genom att tvingas koncentrera sig och lyssna på fakta som någon försöker 
överföra till en. Att lära barn att lära är en fråga om att lära barn uppfatta vissa 
aspekter av verkligheten genom att tänka”. (Pramling, 1991, s 106) 

 
I det här sammanhanget finns det enligt Korp (2003) många exempel på uppgifter som elever 
klarar av i verkliga livet, men inte i skolan. De har en oförmåga att tillämpa kunskaperna de 
tillägnat sig i skolan i verkliga problemsituationer. Man skulle kunna fördjupa sig i varför det 
blir på det viset, men vi kan nöja oss med att konstatera att pedagogens kanske viktigaste roll 
utifrån detta är att hjälpa eleven att flytta fram gränserna för sin egen förmåga.  
Dysthe (1996) talar om den ryske forskaren Vygotskijs idé om hur detta ska gå till. Han 
använder sig av begrepp som ”zonen för proximal utveckling” eller ”den nära 
utvecklingszonen”. Med detta menar han  

”… avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå eleven befinner sig på (som 
visar sig vid själva problemlösningen) och nivån på den möjliga utveckling som 
skulle kunna vara för handen genom en problemlösning under den vuxnes ledning 
eller i samarbete med andra elever som kommit längre”(Dysthe, 1996, s 55)  

Man kan alltså inte lämna elever åt sitt öde och tro att allt ordnar sig av sig självt. Läraren har 
som uppgift att se till att klassen förs framåt med uppgifter och aktiviteter ”… som ligger en 
bit ifrån eleven”. (Dysthe, 1996, s 55) Utmaningarna ska alltså ligga ”nästan inom räckhåll” 
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för eleven för att sedan ytterligare flyttas fram när målet är nått. Hittills har skolan, enligt 
Dysthe (1996), mest varit intresserad av vad eleven redan kan och vilken utvecklingsnivå han 
eller hon befinner sig på. Det vore bra om man, utifrån detta, också intresserade sig för vad 
eleverna ska kunna lära sig i framtiden, hur långt de kan sträcka sig.  

”Den potentialen blir läraren medveten om när han eller hon upptäcker vad 
eleven kan göra med hjälp och vägledning i samarbete med läraren eller med en 
annan elev. Ett sådant samspel kommer att främja lärandet, men utmaningarna 
måste då ligga inom den nära utvecklingszonen”. (Dysthe, 1996, s 55) 

 
Detta är inte alltid så enkelt i en klass på 20-30 elever.  

”Kraven på optimala inlärningsbetingelser är nästan omöjliga att uppfylla i de 
flesta klasser. Detta kan förklara varför de flesta inlärningsteorier har fått så liten 
praktisk betydelse i skolan”. (Ogden, 1993, s 146)  

Men det handlar ändå om att försöka att anpassa undervisningen till de individuella olikheter 
som finns i klassen. Man måste ta hänsyn till elevernas begåvning, utvecklingsnivå, 
läsfärdighet, personlighet och arbetsvana.  
Ett sätt att göra detta, enligt Kimber (1996), är att använda utvecklingssamtalen på ett 
effektivt och meningsfullt sätt De bör vara noggrant förberedda och bygga på att både lärare, 
föräldrar och eleven själv vet var eleven befinner sig i förhållande till målen. En förutsättning 
för detta är att samtliga parter känner till vilka målen är. Skolan bör därför bryta ned 
uppnåendemål och strävansmål i delmål som är så konkreta som möjligt. Elev och föräldrar 
bör också få reda på vilka arbetsformer läraren tänker använda, dvs. hur man tänker sig att 
uppnå målen. Detta ger föräldrarna möjlighet att komma med synpunkter på hur 
undervisningen fungerar för just det barnet. Föräldrarna känner ju sitt barn på ett sätt som inte 
läraren gör och ser hur det fungerar i andra sammanhang. Det kan vara så att läraren behöver 
hitta andra former och sätt att lära på för en elev. Om man kan uppnå detta under ett 
utvecklingssamtal har man skapat en bra grund för ett fortsatt gott samarbete mellan skolan 
och hemmet. Samtalet bör avslutas med att någon form av kontrakt upprättas där strategier för 
fortsatt arbete och måluppfyllelse skrivs ned.  

”Det är också viktigt att vi formulerar det så att vi kan utvärdera om vi nått dit vi 
ville vid nästa samtal. Det är m.a.o. dags att formulera ett slags kontrakt där vi 
skriver ner våra gemensamma mål. De bör vara konkreta och klart formulerade så 
att de är möjliga att utvärdera. Målen måste vara realistiska så att misslyckanden 
undviks men samtidigt utvecklande och ibland också utmanande så att lusten att 
utvecklas stärks eller väcks”.(Kimber, 1996, s 66)  

 
Zetterström (2005) menar för att kunna utvärdera arbetet behövs någon form av 
dokumentation. Här räcker det inte enbart IUP som dokumentationsmaterial. Därför kan det 
vara lämpligt att även jobba med portfolio. Här kan eleverna spara arbeten som visar att de 
uppnått målen inom vissa områden. Det kan sparas i lådor, pärmar, kassettband, eller digitalt. 
Det viktiga är inte hur en portfolio ser ut, utan vad den innehåller. 

 ”Allt eftersom elevernas förståelse för målen ökar, kan de ta ansvar och bli mer 
medvetna om vad de måste arbeta med för att nå just de målen…” . ”Det är i IUP 
som barnet/eleven har exempel från hela sin tid i förskolan och skolan. På detta 
sätt knyts IUP och portfolio samman”. (Zetterström, 2005, s 48) 

Det är ett stort ansvar vi har, att kunna visa på måluppfyllelse. För detta behövs tid, något som 
vi ofta ropar efter och anser oss ha alldeles för lite av.  

”Tiden är vad den är, lyckligtvis fylls den på, men det är upp till oss att disponera 
och ta oss tid till mer övergripande diskussioner och problemställningar. Det är 
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lätt att dränkas i daglig verksamhet och akuta problem, men då är risken stor att 
vi aldrig kommer någonstans med vårt uppdrag”. (Zetterström, 2005) 

Enligt Ogden (1993) slits man som lärare mellan behovet av stabilitet och behovet av 
utveckling. Stabilitet uppnås genom skolans traditioner och olika rutiner. Många lärare vill 
verkligen förändra sin undervisning, vill pröva nya idéer, fortbilda sig och utvecklas på olika 
områden.  
Men det finns lärare som är nöjda som det är. De saknar inget och önskar ingen förändring 
eller utveckling. Möjligheterna till att få med skeptiska lärare beror på utvecklingsarbetets 
innehåll och arbetsform.  Man talar ibland om olika skolkoder som gör att man, även om man 
deltagit i ett förändringsarbete, återgår till det gamla arbetssättet efter en tid. Orsaken till detta 
är att skolans utvecklingsarbete ofta begränsats av projekt som inte på djupet förändrat något. 
De har aldrig nått in i själva verksamheten, i vardagen. Skolan har aldrig tvingats att ta 
ställning eller att ändra kurs.  
För att lyckas med ett förändringsarbete måste själva idén vara så konkret som möjligt. Lärare 
vill se hur förändringsarbetet ska kunna användas i det vardagliga skolarbetet.  
En annan avgörande faktor för att ett utvecklingsarbete ska lyckas är hur skolans ledning 
stödjer arbetet. Skolledningen kan uppfattas som mer negativt eller mer positivt inställd till 
utvecklingsarbetet. Det bästa är om rektor aktivt deltar i arbetet från början. Sedan bör han stå 
som garant för utvecklingsarbetet. När rektor tar upp arbetet i lärarkollegiet och ser till att tid 
frigörs kan han påverka arbetet i positiv riktning. Om rektor däremot intar en avvaktande 
hållning till arbetet brukar det medföra att det inom kort rinner ut i sanden, menar Ogden 
(1993). 
 

 

Problemformulering 
Syftet med det här arbetet var att undersöka vilken information lärare och elever fått om IUP. 
Jag ville också ta reda på vilken uppfattning och inställning lärare och elever har till IUP. Jag 
har utifrån litteraturen också studerat synen på lärande, hur lärare ställer sig till nya 
utvecklingsplaner och hur det sedan faller ut i praktiken.  
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Metodbeskrivning 
 

Argument för val av metod 
 
Jag bestämde ganska tidigt att jag ville få svar på mina frågor genom att göra intervjuer. Jag 
har i tidigare arbeten gjort enkätundersökningar och min erfarenhet från det var att det inte var 
lätt att få in svar från alla. Det var också svårt att tolka de enkäter som kom in. Jag kände att 
jag skulle ha behövt ställa följdfrågor för att få mer exakta svar, men det var naturligtvis inte 
möjligt. Därför ville jag istället prova att göra intervjuer. För att lära mig mer om intervjuer 
och intervjuteknik använde jag mig av ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av  
Kvale (1997). I mitt arbete har jag också haft stor nytta av ”Problemformulering 
undersökning och rapport” Winter (1979) och ”Examensarbete i lärarutbildningen” 
Johansson/Svedner (2004). Denna litteratur har hjälp mig med både intervjuteknik och 
utformandet av rapporten.  
Kvale (1997) tar upp hur viktigt det är att intervjuaren är väl förberedd eftersom det betyder 
mycket för utgången av intervjun. Han menar också att intervju är ett hantverk där 
intervjuaren är redskapet och resultatet är beroende av intervjuarens kunnande, känslighet och 
empati. I litteraturen sökte jag därför bl a hjälp med hur jag skulle formulera frågorna och hur 
jag kunde följa upp med följdfrågor.  
Syftet med kvalitativa intervjuer, enligt Kvale (1997), är 

 ”… att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 
tolka deras mening”. ( Kvale, 1997, s 117)  

Jag ville med mina intervjuer få reda på om de olika lärarna och eleverna fått information om 
IUP och vad de hade för inställning till, och uppfattning om IUP.  
 

Urval  
 
Urvalet av deltagarna gjordes med tanke på hur lång erfarenhet de hade av läraryrket. Jag ville 
inte ha personer som var alltför nya som lärare eftersom jag ville att de skulle kunna jämföra 
tiden före och efter IUP:s införande. Urvalet gjordes också med tanke på vilken bakgrund de 
olika lärarna hade. Dels att de tidigare jobbat på flera olika skolor, dels att några jobbat i 
ålderblandade klasser. Utifrån detta valde jag sedan ut dem som intervjuades. Lärarna valde 
sedan i sin tur ut elever ur sina respektive klasser som jag också fick intervjua. Jag har 
intervjuat fem vuxna och fem barn. De vuxna jag intervjuat är alla utbildade lärare och har 
mellan 3-20  års erfarenhet av arbete i skolan. Alla är kvinnor i 30-50 årsåldern. (Några 
manliga klasslärare fanns inte.) De jobbar med elever i olika åldrar och kommer från två olika 
skolor i kommunen. En ligger i tätorten, den andra i ett mindre samhälle ca två mil från 
huvudorten. Av eleverna är tre flickor och två pojkar. Två går i skolår 1, två i skolår 4 och en i 
skolår 6. Jag tog kontakt med lärarna både personligen och via telefon. Då informerade jag 
om mitt arbete och talade om att intervjuerna redovisas anonymt trots att jag bandade dem. 
Sedan bestämde vi tid för intervjuerna. De ägde rum på eftermiddagstid för lärarna. Eleverna 
blev tillfrågade genom sina lärare om de ville delta och de som tackade ja fick en tid och plats 
(ett rum på deras skola) då de skulle träffa mig. Valet av elever skedde alltså inte av mig 
direkt, utan blev mer ett slumpartat val av lärarna. Intervjuerna med eleverna skedde under 
skoltid, utom för en elev som självmant stannade kvar efter att skolan slutat. Lärarna hade på 
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min inrådan berättat för eleverna att jag ville fråga dem om IUP. Lärarna gav inte eleverna 
några fler detaljer om intervjuns innehåll utan upplyste dem endast om tid och plats för själva 
genomförandet. De elever jag intervjuade gick i de klasser vars lärare jag också intervjuade. 
Detta valde jag med tanke på att det var ett smidigt tillvägagångssätt. 
 

Genomförande  
 
Under intervjuerna använde jag mig av bandspelare. Det fungerade bra ända tills sista 
intervjun då den plötsligt slutade att fungera. Den intervjun, med en av eleverna, fick därför 
genomföras med papper och penna. 
När intervjuerna skulle göras satt vi i ett rum med stängd dörr för att inte störas. Trots det 
hände det vid två tillfällen att dörren rycktes upp av någon. Det blev då ett avbrott i intervjun, 
men vi försökte snabbt fånga upp tråden igen. Som tur var hände det inte när det var elever 
som intervjuades. Det hade säkert varit svårare för dem att fortsätta igen utan att tappa 
koncentrationen. Frånsett detta gick intervjuerna bra att genomföra. 
 
När det gällde reliabilitet och validitet försökte jag vara så noggrann som möjligt när jag 
formulerade intervjufrågorna så att inga onödiga missförstånd skulle uppstå. Jag var extra 
medveten om detta då jag intervjuade barnen. Därför var tre av frågorna något förenklade till 
eleverna (se bilaga 1). Innan jag började intervjua de utvalda lärarna gjorde jag en testintervju 
med en annan lärare. Jag tyckte att frågorna jag valt fungerade bra vid intervjutillfället. 
I testintervjun fick jag också prova på att ställa några följdfrågor, men också försöka leda in 
samtalet på rätt spår igen då vi var nära att komma från ämnet. Det var en nyttig erfarenhet 
som jag tog med mig in i de riktiga intervjuerna. 
Validiteten eller giltigheten, vad som är sant och riktigt i intervjuerna kan däremot diskuteras. 
Det ju är åsikter och uppfattningar hos de enskilda personerna som speglas i intervjun och 
som därefter tolkats av mig.   
 
När alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom samtliga och skrev sedan ut dem på 
dator. Jag har sökt efter gemensamma punkter i intervjusvaren och försökt sammanfatta dem.  

10 



 

Resultat 
 

Intervjuer med lärare och elever 
 
Här följer en sammanställning av intervjuerna.  
 
Fråga 1. Vilken information har du fått om införandet av IUP från 1/1 2006? 
 
Svar lärare: Alla lärare, utom en, har under vårterminen fått Skolverkets broschyr ”Allmänna 
råd om IUP”. De har diskuterat IUP i sina arbetslag men tycker ändå att informationen från 
skolledningen varit bristfällig. De flesta av lärarna har därför på eget initiativ sökt information 
på olika sätt, t.ex. genom att gå på föreläsningar, söka på Internet, genom att delta i olika 
utbildningar mm. 

”Jag har fått broschyren ifrån Skolverket, sen har vi pratat om det på jobbet, men 
så mycket information kan jag inte säga att det är”. 

 En lärare har inte uppfattat att förordningen gällde från 1/1-06, 
”Egentligen känner jag inte att jag fått information att det ska användas nu, utan 
IUP har jag känt till och använt redan för 4-5 år sedan”. 

 
Svar elever: Den enda av eleverna som visste vad IUP var och själv tyckte att han fått 
information var eleven i år 6.  

”Vår lärare berättade om skolplanen och IUP” . 
De övriga hade inte fått någon information om IUP, men visste ändå att det skulle handla om 
”målpapper” som man skulle använda sig av på utvecklingssamtalet.  
De yngsta eleverna kallar IUP för ”måljobb” 

”Min fröken berättade om måljobb. Man fick kolla på olika grejer i ett litet häfte 
som man fick välja mål i. Det heter ”Jag kan”. Det står olika mål som man kan 
jobba med”. 

 
 
Fråga 2. Av vem/vilka fick du information? 
 
Svar lärare: Tre av lärarna har fått information antingen av specialpedagog, rektor eller genom 
Skolverkets skrift. 

”Det måste vara av vår specialpedagog, tror jag”. ”Kanske rektor har sagt att det 
ska gälla från 1/1”. 

En har fått information på den förläsning hon deltog i och en har själv sökt sin information. 
”Jag har själv läst mig till det. Vi har varit engagerade själva”. 

 
Svar elever: Samtliga elever har fått information av sin lärare. Två fick veta det på 
utvecklingssamtalet. 
 
 
Fråga 3. Varför ska man ha IUP? (Till elever: Varför tror du man ska ha IUP?) 
 
Svar lärare: Här är samtliga eniga om att IUP behövs ”för att garantera måluppfyllelse”. Det 
är en trygghet för eleverna, men också för lärarna när allt finns nedskrivet och dokumenterat. 
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Man kan i efterhand plocka fram dokument om det skulle bli frågor om sådant. Eleverna 
måste känna till vilka mål de ska nå och hur deras väg dit ska se ut. 

”För mig är det en säkerhetsåtgärd kan man säga”.  
Eleverna bör invigas i sitt eget lärande och vänjas vid att själva ta ansvar för det. IUP ses som 
ett redskap i detta arbete. Det är ett sätt att konkret visa elever och föräldrar vad och hur 
eleven lär. 

”Jag tror på att ge barnen ökad kunskap om sitt eget lärande”. ”Därför att vi 
jobbar med individer… behöver alla träna på olika saker och stanna olika länge 
vid olika stationer. Så känner jag”. 

 
Svar elever: Här säger fyra elever att IUP är till för att lära sig bli bättre och veta vad man kan 
och inte kan. 

”För att kunna gå vidare och klara engelska och matte om man t.ex. ska jobba 
med ekonomi”.  

En elev vet inte varför man ska ha IUP. 
 
 
Fråga 4. Vilka möjligheter ser du med IUP? (Till elever: Vad är det mest positiva med IUP?) 
 
Svar lärare: Tre av lärarna talar om pedagogens roll. Man får möjlighet att formulera både 
sina egna och elevens tankar på ett konkret sätt. Man ser IUP som en väg för pedagogen att 
komma fram till hur man ska göra för att eleven ska nå målet. 

”Målet för klassen är att vi ska göra det här och det här, men när man lägger upp 
en IUP då blir det ju fokus på individen och det tar jag ju med mig i min 
planering”. 

Med hjälp av IUP måste pedagogen fundera på sin delaktighet i barnets utveckling, vilka krav 
som ställs, hur planeringen ska läggas upp och vilken utvärderingsform man ska använda sig 
av.  

”Det var det klurigaste att hitta på så att varje barn själv kan se att det faktiskt 
har gått framåt”. 

Glädjen i arbetet nämns också som en av IUP:s möjligheter. 
”Jag är glad att jag äntligen känner att det här är rätt. Tidigare har jag gjort som 
alla andra. Skrivit en utvecklingsplan som är ett vanligt samtal och när det blivit 
dags för nästa undrar man om vi gjort det vi lovade. Nu vet jag att jag gör det jag 
lovar. Jag känner mig ärligare rent ut sagt”. 

Även eleverna är glada när vi ska jobba med IUP. Man kan undra varför, men de måste ju 
tycka att det är väldigt annorlunda. 
 
Svar elever: Tre av eleverna tycker att det är positivt att de lär sig olika saker. Jobbar man 
med måljobb, som de yngre eleverna, har man en viss tid på sig innan jobbet ska vara gjort. 
Det kan kännas både lättare och svårare samtidigt, säger en av eleverna. Det bästa är ändå att 
man lär sig mer och man tänker mer.  

”Om det är något som man inte kan så bra då tar man det. Då blir man duktigare 
och duktigare. Det är bra”. 

En elev tycker att det är bra att fröken får se vad man kan. En elev vet inte något positivt med 
IUP. 
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Fråga 5. Vilka hinder ser du med IUP? (Till elever: Vad är det mest negativa med IUP?) 
 
Svar lärare: Det största hindrat är allt ”kringarbete”. Papper som ska fyllas i, dokumentation 
som ska göras på papper, eller digitalt, vilket man nu väljer. Alla anser att det är svårast i 
början och att man efter hand får mer rutin på det. 

”Jag tror att det kan bli väldigt bra när man kommit på riktigt hur man ska 
använda det”. ”Egentligen är inte IUP en så stor grej för det har jag gjort innan 
de här blanketterna kom,(se bilaga 2) utan det handlar mer om att vara noggrann 
med dokumentation och att visa målen och sådana grejer, tycker jag”.  

Ett annat hinder kan vara rädslan för att inte hinna med att göra IUP med alla elever. Det 
krävs att eleverna kan jobba självständigt om man ska ha en chans att hinna. Kanske ska inte 
alla jobba med IUP vid samma tidpunkt?  

”Jag har inte prövat mig fram än. Jag får se hur jag gör, eller om hela klassen ska 
jobba med IUP samtidigt, men det tror jag blir svårt”.  

Något som också kan ställa till bekymmer är IUP blanketter som ska skickas mellan skolan 
och hemmet för föräldrars underskrift. Risken finns att de aldrig kommer tillbaks.  

”Där måste jag bli strängare på att jag kanske behåller dem på något sätt. Men 
jag behöver ju ändå föräldrarnas underskrift i dem på något sätt, så det är lite 
sådana här praktiska saker som hindrar”. 

 
Svar elever: En elev svarar att det kan vara tråkigt ibland, men det finns en förklaring, ”Vi 
jobbar med IUP i slutet av dagen då är man ofta trött”. 
Övriga elever ser inget negativt med IUP. 
 
 
Fråga 6. Hur tycker du att IUP påverkar det vardagliga arbetet i skolan? 
 
Svar lärare: De flesta tycker att arbetet med IUP inte kommit igång än, men man har blivit 
mer medveten om vad man gör och varför. Man tar också vara på tillfällen som kommer, då 
man kan samtala om mål för det individuella arbetet. Man tror att den stora förändringen 
kommer att bli hur dokumentationen av IUP utförs, men även hur man visar målen för elever 
och föräldrar. Någon har IUP jobb en timme i veckan då tränar alla på olika saker. 

”Likaväl som man säger ta din bänkbok och läs, kan man säga vad har du i din 
IUP?, jobba med det en kvart”. 

 En av lärarna tror att det måste bli ändringar i vardagen, ”… men inte jättedramatiska. Men 
det påverkar inte undervisningen på så sätt”. Det finns en önskan om att IUP inte bara ska bli 
ett papper i en pärm. ”Vi vill att det ska bli användbart”. 
En av lärarna har kommit igång på allvar med sitt IUP arbete i klassrummet. Det syns konkret 
genom att en stor fotbollsplan i kartong sitter uppklistrad på väggen. Där har varje barn ”sin” 
boll. På den har alla barn sin egen boll som flyttas uppåt, ju närmre sitt IUP-mål man 
kommer, ju närmre kommer man fotbollsmålet. För att barnen enkelt ska komma ihåg vad de 
tränar på just nu står deras IUP mål och datum för målgång, skrivet på en liten lapp som sitter 
fast på bollen. Till sist är man i mål. Då har man en liten ceremoni där man får medalj och 
applåd och eleven berättar vad det var för mål. Sedan väljs ett nytt IUP-mål och bollen flyttas 
ner och börjar sin vandring uppåt igen.  

”De här målen vill sedan ofta någon annan ha, man kommer på att man själv 
behöver träna på t.ex. tio-kompisar. Det är mycket praktiska mål som de tar 
utifrån Jag kan-boken som är ett läroplansbaserat portfoliomaterial”.  
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Läraren har många olika material framme då det jobbas med IUP.  
”För att få det att fungera måste man alltid se till att man har materialet färdigt. 
För det var ett kaos först i början. Då hade jag två, tre stycken som hängde på mig 
och sa: jag har inget material, vad ska jag göra?”. 

För att undvika detta arbetar man med IUP tisdag-torsdag. Blir någon elev klar med sin IUP 
får den vänta tills nästa vecka för att börja med en ny. Under tiden arbetar eleven med sitt 
gamla skolarbete. På så sätt vinner läraren lite tid till att hitta material till det nya målet. Till 
material används både gammalt och nytt, som skrivhäften, palin-spel, plockmaterial, 
kopierade sidor och ibland egenhändigt tillverkat material. I en s.k. ”mål-pärm” förvaras allt 
som behövs till administration. Även dator används för att förenkla det hela.  
 
Svar elever: Tre elever märker ingen skillnad mot tidigare. En elev tycker att det är bättre 
eftersom man tränar mer nu med IUP. En elev säger  

”Förut visste inte fröken att man kunde göra så, men sedan så gjorde någon så i 
någon klass och då började vi med det också”.  

 
 
Fråga 7. Hur använder du dig av IUP på din skola? 
 
Svar lärare: Samtliga lärare talar om en gemensam blankett, dels för själva IUP:n, dels för 
dokumentation. Blanketten används vid utvecklingssamtalet tillsammans med elev och 
förälder. 

”Då skriver vi vad barnet ska träna på härnäst, hur lång tid behövs och när vi ska 
stämma av”.  

En av lärarna är samtidigt kritisk till blanketter och menar att de inte efterlevs. Tre lärare 
berättar att de jobbar med IUP i klass vid några tillfällen i veckan. Det finns också synpunkter 
på att de elever som riskerar att inte nå målen i läroplanen ska arbeta med detta i sin IUP. De 
får vara med och påverka hur det ska gå till, 

”men man kan inte välja att jag vill spela fotboll. Det har med svenska, matte och 
engelska att göra”.  

 
Svar elever: En elev vet inte. En har just börjat med IUP och har målat framsidan på sitt IUP 
häfte. 

”Sedan har vi inte använt dem mer. Nu ska jag träna lite mer svenska och 
engelska”. 

En elev övar på papper eller i häften och målar en blomma när det är klart. Datum för 
målgång bestämmer man själv. De två yngsta eleverna berättar att de jobbar med IUP tre 
dagar i veckan. 
 
 
Fråga 8. Har ni någon gemensam syn på hur man kan jobba med IUP?  
I arbetslaget, på skolan, i kommunen? 
 
Svar lärare: I arbetslagen och på skolorna har man börjat få en gemensam syn på IUP. 

”Vi är många olika personer, men vi har samma syn på att vi alla är angelägna 
om att börja med detta”. 

 Men arbetet med IUP kommer inte att se likadant ut överallt. 
”Sedan är det nog inte meningen att alla ska ha samma sorts lösning i det här 
arbetet”. 
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Ingen av lärarna uppger att kommunen har någon gemensam syn på IUP ännu. 
”Det skulle vi behöva ta itu med på våra nätverksträffar tillsammans med 
specialpedagoger, resurs och speciallärare”. 

 
 
Övriga synpunkter från lärarna: IUP är egentligen inte så stort och nytt som många tror. 
Många har säkert jobbat på liknande sätt, men nu ska det vara mer gemensamt hur man gör 
det.  
Gruppstorleken kan vara ett hinder för genomförande av IUP. Svårt att hinna med om du har 
25 elever som alla är olika. En lösning är kanske mer resurser? Vi har ju målen att sträva mot, 
det är vår skyldighet att se till att eleverna når dit. 
 
IUP bygger på att man har ett strukturerat sätt att ”pricka av” vad eleverna kan och inte kan.  
Det bygger också på att man har god relation till sina elever.  

”Vara ärlig och öppen och säga: du har svårt med det här. Raka besked, vänligt 
framfört är det bästa, tycker jag”.  

 
Det har varit väldigt svårt att förklara för föräldrar vad IUP är.  

”Jag gav ett utdrag ur informationsskriften till föräldrarna, men det är väldigt 
luddigt. Det är ju jag själv som ska forma det. Jag hoppas att det ska bli bra. Vi 
får se”. 
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Sammanfattning av intervjuerna 
 
Informationen om IUP:s införande har enligt samtliga lärare inte varit tillfredställande. Alla 
lärare, utom en, har fått Skolverkets informationsbroschyr om IUP. Trots det saknar de 
information och allra främst en gemensam diskussion på skolan om IUP. Skolans ledning har 
inte aktivt deltagit i arbetet och informationen kring IUP. Det finns en önskan om att fler 
tillfällen och mer tid hade avsatts för detta. 
Eleverna har fått sin information från sin lärare som visat eleverna den blankett och det 
målhäfte som de tillsammans ska fylla i antingen under utvecklingssamtalet eller när de nått 
sina mål.  
 
Samtliga lärare vill att arbetet med IUP ska bli så bra som möjligt. De har en positiv syn på 
IUP. Det finns också en gemensam grundtanke om elevers ansvar och inflytande över sitt 
lärande. Man anser att syftet med IUP är att garantera måluppfyllelse.  
Eleverna är också positiva till IUP. De säger att IUP är till för att man ska lära sig bli bättre 
och veta vad man kan och inte kan. De tycker att arbetet med IUP är roligt, även om det 
egentligen inte skiljer sig så mycket från det vanliga skolarbetet. En elev vet inte varför man 
ska ha IUP. 
 
När det gäller möjligheter med IUP har både lärare och elever mycket positivt att säga. Större 
delaktighet för eleverna, att man känner sig mer ärlig i sitt jobb och glädjen i arbetet, är något 
av det som nämns. Hos eleverna finns en önskan om att ”bli duktigare och duktigare”. Alltså 
kan man utgå ifrån att de skulle gynnas av att ha en pedagog som hjälper dem att tänja sina 
gränser för att nå högre mål.  
  
Det som upplevs som det största hindret i arbetet med IUP är allt pappersarbete och känslan 
av att inte hinna med. Det finns också en rädsla för att IUP ska bli ytterligare en 
”hyllvärmare” som inte får någon genomslagskraft i skolans vardag. IUP blir bara ett papper i 
en pärm och inget levande dokument som det är tänkt att vara. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 
Det har varit mycket intressant att göra detta arbete. Det var många gånger svårare att skriva 
om IUP än jag trodde från början. 
För det första var det svårt att hitta litteratur i ämnet. IUP som begrepp är ju så nytt, därför var 
det svårt att hitta något om just det. Jag fick istället närma mig frågan genom att läsa om olika 
sätt att lära, kunskapssyn, inlärningsstilar, och vikten av konkret formulerade mål mm. 
 
För det andra var intervjuerna med lärare och elever inte så enkla att genomföra som jag hade 
trott. Allra svårast var det att intervjua eleverna. Det var svårt att få dem att uttrycka sig i 
längre ordalag. Deras svar blev ofta bara ja eller nej även om jag försökte med följdfrågor. Jag 
hade ju testintervjuat en lärare, men ingen elev. Det borde jag ha gjort. Det är troligt att jag då 
formulerat mig annorlunda till dem i intervjuerna och varit mer förberedd på att ha många fler 
följdfrågor till hands. Nu kändes frågorna alldeles för abstrakta, trots att jag försökt förenkla 
dem. Jag borde istället ha bett dem visa mig hur deras IUP-arbete såg ut. Då hade det kanske 
blivit mer som en dialog och jag hade utifrån det kunnat utläsa svar på mina frågor. Jag 
känner att jag var, och är, ganska oerfaren när det gäller intervjuteknik. Det är som Kvale 
(1997) säger  

”Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua. Att läsa böcker kan ge 
vissa riktlinjer, men praktiken förblir det viktigaste sättet att lära sig behärska 
konsten att intervjua”. (Kvale, 1997, s 136)  

Jag tycker också att mina kvalitativa intervjuer mer gled över till att bli strukturerade 
intervjuer. Detta blev särskilt tydligt då jag intervjuade eleverna. Jag ställde en fråga och de 
svarade kortfattat, jag ställde nästa fråga, de svarade osv. Det blev ingen dialog kring 
frågorna. Vid intervjuerna med lärarna blev det mer som de kvalitativa intervjuer, jag hade 
tänkt. Vi samtalade och hade frågorna mer som ett stöd för samtalet. Jag har under dessa 
intervjuer lärt mig att det är oerhört viktigt att vara mycket väl förberedd när man intervjuar 
barn. Det går inte att ha nog konkreta frågor. Allra bäst är om eleverna kan visa sina egna 
arbeten. 
 
En annan sak som hände var att bandspelaren krånglade vid några tillfällen. Det är sådant som 
”inte får hända”, men det gjorde det ändå. Jag skulle naturligtvis ha haft en extra sladd till 
bandspelaren. Jag tror att det påverkade svaren från den elev som jag då intervjuade. Just då 
tänkte jag inte på det, men nu så här efteråt kan jag tycka att svaren blev onaturligt korta. Det 
kan bero på att jag inte fick med allt när jag antecknade. Det kändes inte heller lika naturligt 
att ställa frågorna med ett block i handen. Det var mycket svårare att få eleven att bli 
avslappnad och prata fritt.  
Jag borde också tänkt på att sätta upp en lapp på dörren med texten: ”stör ej, intervju pågår”. 
Vid två tillfällen kom det in andra personer i rummet där vi satt. Jag blev då tvungen att 
stänga av bandspelaren. Som tur var hände detta bara när det var vuxna jag intervjuade. 
Därför tycker jag inte att det påverkade resultatet av intervjun. 
 
När det gäller reliabiliteten, hur säker metoden är i undersökningen, anser jag den vara ganska 
säker när det gäller de vuxna jag intervjuat. De hade lätt för att uttrycka sig och förklara vad 
och hur de menade. Det var också enkelt att ställa följdfrågor till dem. Även urvalet av lärare 
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är jag nöjd med förutom att det endast var kvinnor. Orsaken till detta är att det inte finns 
någon manlig klasslärare i år 1-6 i kommunen. Däremot när det gäller eleverna känns det inte 
lika säkert. När det gällde att t.ex. svara på hur IUP påverkar det vardagliga arbetet var det 
svårt för de elever vars lärare infört IUP redan från skolstarten. De hade ju inget att jämföra 
med utan uppgav därför att det inte var någon skillnad före och efter IUP:s införande. Det gör 
att svaret på frågan blir missvisande. En annan av eleverna hade bara använt sina målpapper 
en gång och visste därför väldigt lite om IUP överhuvudtaget. Därför kunde den eleven inte 
ge svar på alla frågor. I och med detta är det svårt att dra några slutsatser om vad eleverna 
egentligen tycker. Sammanlagt ger intervjusvaren en överdrivet negativ och, tror jag, felaktig 
syn på huruvida IUP märks i skolans vardag eller inte.   
 
Det man kan konstatera är att validiteten, sanningen, i mitt arbete är låg. Dels med tanke på 
elevernas svar, dels för att fyra av fem lärare inte kommit igång med IUP- arbetet än. Det är ju 
självklart att de lärare som inte börjat med IUP inte upplever någon skillnad i vardagen ännu.  
Frågan är vad lärarna egentligen uttalar sig om eftersom de saknar konkret erfarenhet. De 
redovisar sina olika uppfattningar om IUP, men att säkert veta hur IUP implementeras i 
skolan är svårt då man själv ännu inte provat.  
 

Resultatsdiskussion  
 
Man skulle kunna säga att IUP inte ”lever” på våra skolor, att IUP inte märks i vardagen 
överhuvudtaget, med undantag av några få klasser med eldsjälar till lärare. Om vi stannade 
vid det skulle den här rapporten bara bli ännu ett bevis på ett misslyckande inom skolan.  
Jag vill inte vara så negativ, utan vill istället lyfta fram den nyfikenhet och vilja till förändring 
som det gavs uttryck för i intervjuerna. Det finns också skolor runt om i landet som redan 
kommit långt i sitt arbete med IUP. Även någon av de lärare jag intervjuade har jobbat IUP -
inspirerat i flera år. Man kan också säga att det finns en önskan om att IUP ska kunna bli 
startskottet för skolorna att äntligen få prata ihop sig om en gemensam grundsyn. Att man fått 
ett dokument som legitimerar att man faktiskt prioriterar pedagogiska frågor på sina 
arbetslagsträffar och konferenser. Att man som Zetterström (2005) säger, ” inte drunknar” i 
daglig verksamhet och akuta problem.  
 
Men för att IUP ska ha någon genomslagskraft i undervisningen krävs det även att 
skolledningen tar sitt ansvar för arbetet med IUP. Man kan inte förvänta sig att det plötsligt tar 
form och börjar fungera av sig självt. Rektor är den som ska se till att tid och tillfällen skapas 
för diskussion om IUP och de pedagogiska frågor som det för med sig. Ogden (1993) säger 
t.o.m. att rektor bör stå som garant för utvecklingsarbetet. 
När det gäller elevernas syn på IUP kan den inte vara annat än bristfällig. De har ju inte fått 
mer information än sina lärare, det vill säga, inte mycket alls. Jag tror att ju större inflytande 
över och förståelse för sitt eget lärande en elev får, desto mer engagerad och målinriktad blir 
eleven. Skolverkets avsikt med IUP är ju att eleverna ska få ökat inflytande och ökad kunskap 
om sitt eget lärande och sin egen utveckling. Man vill också att eleverna själva ska ta större 
ansvar för sina studier. I resultaten av intervjuerna ser man att eleverna inte vet så mycket om 
IUP och dess syfte. Man kan med säkerhet säga att de hittills inte fått någon chans till 
inflytande eller eget ansvarstagande. Inte heller lärarna har fått bästa möjliga start på sitt 
arbete med IUP pga. bristande information.  
Jämför man detta med Zetterströms (2005) tankar om hur viktigt det är att styrdokument och 
vår egen verklighet har nära anknytning, kan man bli fundersam. Hur är det med vår läroplan 
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och våra kursplaner? Har vi dem levande för oss, eller är de bara ”hyllvärmare”? Och var har 
Allmänna råd om IUP någon plats i vår vardag? Implementeras IUP i våra skolor?  
Det finns risk: 

”… att styrdokument och visioner lever sitt liv långt från den verklighet som vi 
arbetar i” (Zetterström, 2005)  

 
Vidare kan man i intervjusvaren konstatera att eleverna vill bli ”duktigare och duktigare”. Det 
finns en möjlighet till detta i och med IUP:s införande. Vad som är viktigt för pedagogen att 
tänka på är att inte se eleven som ett ”tomt kärl” som ska fyllas med kunskap, utan som en 
egen kapabel individ, oavsett ålder, som i samspel med andra bygger upp sin egen kunskap. 
Detta kräver att man har en helhetssyn på barnet och dess möjligheter till att lära. Här kommer 
Vygotskijs idé om ”den nära utvecklingszonen” och Piagets utvecklingsteorier (Dysthe, 1996) 
naturligt in i bilden. Dysthe (1996) talar om en konstruktivistisk elevsyn dvs. att kunskap inte 
kan existera oberoende av den som lär sig något utan skapas på nytt av varje individ. Jag tror 
att det är just den här känslan eleverna har när de säger att de vill bli ”duktigare och 
duktigare”. Eleverna är så unga ännu att de kanske har svårt att sätta ord på vad de exakt 
menar. Men de känner på sig att de skulle klara mer om de fick hjälp att sträcka sig ytterligare 
en bit i sitt lärande. Eleverna måste få göra erfarenheter och kunskaper till sina egna. Då 
skulle de kanske nå länge än vad de själva trott.  
 
Pramling (1991) går så långt att hon menar att det viktigaste för ett barn är att lära sig att lära 
– inte vad det lär sig. Det tycker jag stämmer överens med vad en av lärarna uttryckte i 
intervjun. Hon kunde egentligen inte förstå vad det var som gjorde arbetet med IUP, eller 
”måljobben” som eleverna kallade det, så roligt. Själv tyckte hon att det var som vilket annat 
skoljobb som helst, men eleverna blev jätteglada varje gång hon sa att: ”nu är det måljobb”. 
Jag tror att det är just här själva poängen ligger, nämligen att eleverna i det här fallet känner 
att de har större inflytande över ”måljobbet” eftersom de valt det själva. De vill ”bli 
duktigare” och här vet de att de tränar på något som de har möjlighet att nå och som de 
dessutom själva valt. De har målet i sikte. Allmänna råd (Skolverket, 2005) påpekar också hur 
viktigt det är att målen är kända. Elever, föräldrar och lärare ska veta vad som krävs av eleven 
och vad målet är. IUP kan hjälpa eleven med detta genom att få eleven att se sitt arbete som 
meningsfullt, begripligt och hanterbart.  
 
Samtliga lärare upplever att det största hindret för IUP är rädslan för att inte hinna med och att 
drunkna i allt pappersarbete. Man är rädd om den tid man har och tycker inte att den är 
tillräcklig. Om ett utvecklingsarbete ska lyckas krävs det att skolans ledning initierar, stöttar 
och ger sin personal tid att genomföra arbetet. Ogden (1993) menar att utvecklingsarbetet 
också måste vara så konkret som möjligt. Om det inte är så återgår man snart till gamla 
invanda mönster och rutiner igen.  Detta tror jag stämmer väl överens med verkligheten. Om 
IUP ska få genomslagskraft måste det förankras väl i skolans vardag. Pedagoger på skolorna 
måste få tid till diskussioner om hur IUP ska se ut just på deras skola. Det handlar också om 
att pedagogerna själva måste ta sig tid (Zetterström, 2005) och vara mer disciplinerade på sina 
konferenser. Man får helt enkelt lov att prioritera pedagogiska frågor på ett annat sätt än man 
kanske gjort tidigare.  En av lärarna tog t.ex. upp att det vore bra att diskutera frågor om IUP 
på nätverksträffar där fler yrkeskategorier är närvarande så som speciallärare och 
specialpedagoger. Det tror jag är en bra början för att få IUP konkret förankrad och 
implementerad på skolan. Ogdens (1993) tankar om att de flesta lärare trots allt vill ha 
förändring stämmer överens med resultatet av intervjuerna. Även om endast en av lärarna jag 
intervjuade börjat med IUP i sin klass, uttryckte de övriga en önskan om att komma igång och 
få struktur för arbetet.  
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Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att ingen av lärarna jag intervjuat direkt nämner 
synen på kunskap som en positiv effekt av IUP. Man talar om blanketter, ”avpricknings-
scheman ”och måljobb. Alla elever ska ha sina egna utvecklingsplaner och arbeta i sin egen 
takt och hitta sin egen inlärningsstil osv. Det kan finnas en risk för att IUP uppfattas som den 
enda ”räddningen” för den svenska skolan. Är inte faran att vi då rör oss bort från den 
konstruktivistiska kunskapssynen och kvar blir bara kontroll av enskilda kunskapsmål. Detta 
är en balansgång att gå och det gäller att inte glömma bort att kunskapsutveckling först och 
främst sker i sociala sammanhang. 
Min förhoppning är att IUP på sikt ska implementeras i det vardagliga arbetet i skolan på ett 
positivt sätt för både lärare, elever och föräldrar. Då jobbar eleverna både med sina 
individuella mål men också tillsammans i ett socialt sammanhang. Jag tror också att IUP kan 
bli ett verktyg för skolan att tidigt upptäcka de elever som är i behov av särskilt stöd.   
 

Slutsats 
 
 
Det här arbetets syfte var att utifrån litteraturstudier och intervjuer ta reda på vad lärare och 
elever har för inställning till och uppfattning om IUP. Jag ville också ta reda på vad de fått för 
information om IUP samt hur IUP implementeras i skolan. 
 
Samtliga lärare och elever har en positiv inställning till IUP och dess införande även om de 
själva ännu inte kommit igång med arbetet än. Lärarna uppfattar IUP som ett hjälpmedel och 
en garanti för måluppfyllelse. Jag anser att man bör gå ett steg till och se IUP som en ny 
påminnelse om att skolan faktiskt redan har krav på sig att anpassa undervisningen till varje 
enskild elev. Alla elever borde egentligen redan ha individuella utvecklingsplaner om vi bara 
följde LPO94 fullt ut. 
 
Resultatet av intervjuerna säger att IUP hittills inte implementerats i det vardagliga arbetet i 
skolan. Det märks ännu inte nämnvärt i skolans vardag. Av intervjuerna kan jag se att det är 
för tidigt att uttala sig om huruvida IUP gör avtryck i skolans vardagliga arbete eller inte. Det 
återstår att se om några år. Det är den slutsats jag kommit fram till.  
   
När det gäller information har alla lärare, utom en, har fått ”Allmänna råd” från Skolverket. 
Samtliga önskar ändå att de fått mer information om IUP. De tycker också att skolledningen 
ska ta större ansvar för att informera om nya förordningar som IUP. Det borde också ges mer 
tid och tillfällen för information och diskussion om IUP.  
Utifrån detta drar jag slutsatsen att det saknas gemensamma diskussioner om synen på 
kunskap och kunskapsutveckling. Detta är nödvändigt innan man startar ett nytt 
utvecklingsarbete på en skola. Jag tycker att skolledningen inte bara ska informera om IUP 
utan också initiera och driva implementering och utveckling av IUP i skolan. 
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Fortsatt forskning  
 
Om man skulle fortsätta forska inom detta område vore det intressant att ställa samma frågor 
till lärare och elever om några år. Man kan undra hur svaren skulle komma att se ut då? 
Har alla kommit igång med sitt IUP-arbete i klasserna? Är IUP implementerat i skolan? Har 
det skett någon utveckling av IUP? Har man fått den tid till diskussion och förberedelser som 
man behövde? Har skolledningen varit delaktig på ett önskvärt sätt?  
 
Den delen av IUP som ger föräldrarna ett större inflytande har jag inte berört i min rapport. 
Det skulle vara intressant att höra vad de tycker. Vad säger elever och deras föräldrar? Har de 
fått större insyn i elevernas arbete? Lyssnar skolans personal på föräldrarna under 
utvecklingssamtalen då IUP ska skrivas? Tycker föräldrarna att IUP gör någon nytta i barnets 
utveckling och framgång i skolan? I så fall hur? 
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Bilagor 
 
Intervjufrågor till lärare     bilaga 1 
 
 
1. Vilken information har du fått om införandet av IUP från 1/1 2006? 
 
2. Av vem/vilka fick du information? 
 
3. Varför ska man ha IUP? 
 
4. Vilka möjligheter ser du med IUP? 
 
5. Vilka hinder ser du med IUP? 
 
6. Hur tycker du att IUP påverkar det vardagliga arbetet i skolan?  
 
7. Hur använder du dig av IUP på din skola?  
 
8. Har ni någon gemensam syn på hur man kan jobba med IUP?  
    I arbetslaget, på skolan, i kommunen? 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor till elever 
 
 
1. Vilken information har du fått om införandet av IUP från 1/1 2006? 
 
2. Av vem/vilka fick du information? 
 
3. Varför tror du att man ska ha IUP? 
 
4. Vad är det mest positiva med IUP? 
 
5. Vad är det mest negativa med IUP? 
 
6. Hur tycker du att IUP påverkar det vardagliga arbetet i skolan?  
 
7. Hur använder du dig av IUP på din skola?  
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