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Abstrakt 
 
Arbetet handlar om ny förordning som kommit till i januari 2006. Förordningen innebär att 

alla elever i skolåren 1 – 9 ska ha en individuell utvecklingsplan.  

Vi har undersökt hur arbetet med förordningen fungerar ute på fyra skolor i södra Halland och 

hur skolorna arbetat fram sin individuella utvecklingsplan samt hur den används i det 

vardagliga arbetet.  

Den viktigaste frågan för oss har varit att ta reda på om lärarna har ansett att arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen tagit tid från undervisningen eller om det är ett hjälpmedel. 

Vårt resultat visar att de intervjuade lärarna tyckte att från början tog arbetet med 

dokumentationen kring den individuella utvecklingsplanen mycket tid, men efter att ha arbetet 

med den en tid ser alla lärarna en stor fördel med att alla elever har en  individuell 

utvecklingsplan. Fördelarna lärarna ser är bland annat att det är lättare att individualisera 

undervisningen, eleven ser sitt eget lärande och vid eventuella skol/lärarbyten så underlättar 

den individuella utvecklingsplanen övergången. 

 

Nyckelord: “eget arbete”, portfolio, utvecklingssamtal 
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1. Inledning 
Sedan den 1 januari 2006 ska, enligt grundskoleförordningen, alla barn i grundskolan ha en 

individuell utvecklingsplan. (Öhlmér. I, 2006)  

 

Den individuella utvecklingsplanen, som vi kommer att förkorta IUP, används på grundskolan 

och gymnasiet men är endast obligatorisk i åren 1 – 9. IUP är en blankett som ska fyllas i på 

ett utvecklingssamtal, alltså det är inget som läraren kan skriva i förväg. En IUP ska alltid 

vara framåtsyftande och trycka på det positiva. Det betyder att fokus ligger inte endast på 

resultaten utan mer på elevens utveckling. Enligt skolverkets allmänna råd (2005) ska en IUP 

nnehålla ett långsiktigt mål och ett kortsiktigt mål samt en beskrivning av vilka åtaganden 

elev, vårdnadshavare och lärare har för att eleven ska kunna uppfylla dessa mål. IUP: n ska 

sedan användas av både lärare och elev i den dagliga verksamheten. En IUP skall alltid 

godkännas av elev och vårdnadshavare. Genom att både elev och vårdnadshavare får en chans 

att förbereda sig inför utvecklingssamtalet känner vårdnadshavaren sig mer involverad och att 

eleven ser på ett tydligare sätt sin egen inlärning. Enligt Öhlmér (2006) ska en IUP bidra till 

att det blir lättare med övergångar mellan lärare och mellan skolor. Hon säger också att det 

blir lättare, för läraren, att upptäcka de elever som inte når fram till strävansmålen och 

uppnåendemålen och kan därmed fortare kan sätta upp ett åtgärdsprogram.  

 

Ett åtgärdsprogram/en åtgärdsplan är till för elever som behöver extra stöd för att nå 

strävansmålen och uppnåendemålen. Ett åtgärdsprogram sätts ihop av vårdnadshavare, elev, 

lärare och eventuellt specialpedagoger som kommer att undervisa eleven. Ett åtgärdsprogram 

ska innehålla samma saker som en IUP men är mer detaljerad beträffande vad eleven ska 

göra. Har eleven ett åtgärdsprogram träffas elev, vårdnadshavare och lärare oftare för att se 

till att hålla målen aktuella. Ett åtgärdsprogram är en offentlig handling, men kan 

sekretessbeläggas. (Öhlmér. I, 2006) 

 

1.1 Bakgrund 
Med detta examensarbete vill vi ge läsaren en inblick i hur man kan integrera IUP: n i den 

dagliga verksamheten. Idag ska lärare, minst en gång per termin, upplysa elev och 

vårdnadshavare om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.  

I 7 kap. 2 § i Grundskoleförordningen står följande: 
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                                           ”Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 

individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser 

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

långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 

Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan 

lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 

utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna.” 

(Skolverkets allmänna råd, 2005, s. 8) 

 

Vi anser att för oss blivande lärare är denna förordning viktig att sätta sig in i. När vi kommer 

ut i skolan vill vi veta hur vi ska gå till väga för att kunna leva upp till denna förordning i 

praktiken. Vi anser att det var ett intressant ämne att fördjupa sig i. Genom att intervjua 

verksamma lärare hoppas vi få en ökad kunskap som kan ge oss de bästa förutsättningarna 

inför arbetet med IUP i vår kommande yrkesroll. Det för att kunna ge eleverna bästa möjliga 

förutsättning för utveckling. 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  

(Lpo 94) skall skolan sträva efter att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,  

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. (Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s.13). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), där våra handledare arbetar mycket med 

”eget arbete” har vi fått möjlighet att studera hur IUP kan integreras i den dagliga 

verksamheten. ”Eget arbete” betyder att eleverna jobbar efter en planering som de i samråd 

med läraren har bestämt. Planeringen innebär att eleven själv beslutar hur mycket/många 

uppgifter eller liknande de ska göra i ett visst ämne under veckan. Eleverna väljer även själva, 

på ”eget arbete” – timmarna, vilket ämne de vill jobba med. Detta arbetssätt utvecklades 

under 1990 – talet för att göra eleven mer delaktig i sitt eget lärande och för att läraren skulle 

få större frihet att stötta eleverna i behov av hjälp. (Carlgren. I, Österlind .E (red.), 2005)  

 

I Lena Buckhöj – Lagos bok (2000) finns ett antal intervjuer där detta med föräldrarnas 

medverkan diskuteras. Där framgår det att eleverna själva vill ha ett eget utvecklingssamtal 

med bara sin mentor, då de tror att föräldrarna tar över samtalet annars. För barn i de yngre 

åldrarna är utvecklingssamtalet fortfarande mest för föräldrarna, men med IUP är tanken att 

eleven ska bli mer delaktig, till och med leda utvecklingssamtalet. 
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På högstadiet och gymnasiet måste mentorn för eleverna få in omdömen från de andra lärarna 

och utifrån de materialet tillsammans med eleven skriva ihop en IUP. Ju äldre eleverna är 

desto större ansvar kan de ta själva, och föräldrarna behöver kanske inte vara engagerade i 

lika stor grad.  

 

Våra VFU – lärare förklarade för oss att elevens IUP ska finnas dokumenterad och 

lättillgänglig i klassrummet. Det kan göras på många olika sätt till exempel på vår ena VFU – 

skola skriver läraren ner målen på en pappersstjärna som lamineras och sätts fast på elevens 

plats, för att både elev och lärare ska kunna ta del av den i det dagliga arbetet. På en annan 

skola används planeringsböcker och där finns elevens IUP klistrad på första sidan efter det 

kommer uppnåendemål och strävansmål. 

 

En del av förarbetet, som underlättar arbetet med IUP, är ”eget arbete” och portfolio.  

Portfolio innebär att under elevens skolgång dokumenterar läraren vad eleven gör i skolan 

genom att till exempel sätta in olika arbeten från olika ämnen i en pärm eller att använda sig 

av en digital portfolio. Portfolion är elevens egen och ska alltid finnas tillgänglig för eleven så 

att eleven kan följa sin egen utveckling. Med dagens teknik kan eleven till exempel läsa in en 

text till sin portfolio eller scanna in en skriven text. Detta för att eleven senare ska kunna gå 

tillbaka och reflektera över sina framsteg.  

”Generellt kan man säga att en portfolio ska stå på tre p: n – produkt, 

process och progression. Produkt är en samling färdiga arbeten. 

Process innehåller en beskrivning av hur lärandet går till och en 

reflektion över hur man gjort och varför. Progression visar 

kunskapsutvecklingen över tid.” (Ellmin. B & Ellmin Cederholm. U, 

2006, s.21) 

Portfolio är ett arbetsredskap för både lärare och elev. Läraren ska finnas som en ledare för 

det hela men eleven måste också vara delaktig. Det är ett arbetssätt som gör det möjligt både 

för lärare och elev att se på elevens lärande, samt vilka mål eleven har och hur de ska nås. I 

portfolioarbetet är det viktigt att fokus ligger på det positiva, för det är när eleven får positiv 

kritik som det sker en utveckling.  

Det som skiljer en portfolio från annan dokumentation som finns och har funnits under lång 

tid i skolan, är att eleven är delaktig. Att eleven får en förståelse för sitt eget lärande och kan 

prata och berätta om det.  

När en elev tittar i sin portfolio så får de ett bevis på att de utvecklas. Eleven ser på ett konkret 

sätt vad den har för starka och svaga sidor som den har. På detta sätt blir eleven mer medveten 
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om vad som han/hon behöver träna mer på. De starka sidorna är det som portfolioarbetet 

bygger vidare på och de svagare sidorna blir i en positiv anda ett mål att nå fram till och 

förbättra. En portfolio berättar en historia om ägaren. Vad kan denna elev?, Hur har just 

han/hon lärt sig detta? När lär sig denna elev som bäst?  

Det viktigaste är att eleven har lärt sig något. (Ellmin. R, 2006) 

 
 
I Ellmin (2006) och Buckhöj – Lagos (2000) böcker kring portfolio och utvecklingssamtal 

står det att när skolan arbetar med ”eget arbete” eller portfolio är det mycket viktigt att både 

uppnående - och strävansmål finns dokumenterade (på ett sätt så att eleverna förstår 

innebörden) i elevens planeringsbok eller liknande.  

 

Buckhöj – Lago (2000) menar att tanken med dagens utvecklingssamtal, är att alla parter ska 

få lika stort utrymme. I det gamla utvecklingssamtalet var risken stor att läraren tog över hela 

samtalet och man hade mer ett enpartssamtal. I det gamla utvecklingssamtalet var man mer 

inriktad på elevens resultat/betyg och detta gjorde att läraren hade en mer framträdande roll än 

idag när eleven själv ska i största möjliga mån leda samtalet. 

 

Samtalet ska idag vara ett trepartssamtal.  

 

Både arbetet med ”eget arbete” och portfolio är till stor fördel inför utvecklingssamtal och 

skrivandet av IUP, eftersom det finns samlat material kring elevens kunskaper och utveckling. 

Det kan både lärare, elev och föräldrar ta del av och därmed blir innehållet i 

utvecklingssamtalet och IUP mer relevant. (Buckhöj – Lago. L, 2000, Ellmin. R, 2006) 

  

1.2 Tidigare forskning  
Anledningen till förordningen att om IUP kom till är att: 2001 fick regeringen veta från en 

expertgrupp som i rapporten Elevens framgång – Skolans ansvar (DS 2001:19) skrev att  

Lpo 94 inte används på rätt sätt av lärare i den svenska skolan. Expertgruppens förslag var att 

alla elever skulle ha en egen IUP, detta för att lärarna skulle börja arbeta mer med Lpo 94 och 

då framförallt med uppnåendemålen. Forskning har visat att en välskriven IUP kan vara till 

stor hjälp för elever, speciellt de som har problem och behöver få tydliga mål att arbeta efter. 

Ska det gå att utföra i praktiken måste lärare och skolledning få en ordentlig fortbildning på 

området kring IUP, vilket man idag ännu inte nått upp till. Eftersom den svenska skolan ska 
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vara likvärdig över hela landet behöver alla lärare ha en likvärdig utbildning och det ansvaret 

måste staten ta. Får inte lärare och skolledning en ordentlig kompetensutveckling, är risken 

stor att IUP bara blir en extra börda för läraren och inte ett pedagogiskt hjälpmedel. Det kan 

även vara så att vårdnadshavare upplever att läraren framstår som oprofessionell om läraren 

inte kan förklara hur en IUP ska användas i den dagliga verksamheten. Det finns även en risk 

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

(Moreau. H & Wretman. S, 2006) 

 

Lena Buckhöj – Lago skriver att Lpo 94 har gjort att lärarna, för att kunna följa läroplanen, 

fått ändra sitt arbetssätt. Begreppet klassföreståndare finns inte längre utan numera kallas det 

handledare eller mentor. Mentorerna arbetar mer ämnesinriktat det vill säga en lärare har inte 

alla ämnena i ”sin klass” utan olika lärare undervisar i olika ämnen och det påverkar även 

utvecklingssamtalet. 1994 blev utvecklingssamtalet obligatoriskt för grundskolelärare vilket 

medförde att lärarna måste hitta nya arbetssätt för att uppfylla läroplanens mål. 

Utvecklingssamtalet blev därmed inte längre så resultatinriktat utan behandlade mer elevens 

förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Buckhöj - Lagos definition av ett utvecklingssamtal är att det ska vara 

utvärderande/utvecklande och inte bara ett möte där föräldrarna får information om elevens 

kunskapsläge. Det är viktigt att samtalet är väl förberett och att alla parter ska ha möjlighet att 

påverka/utvärdera innehållet i samtalet. För att detta ska fungera behöver utvecklingssamtalet 

ha tydliga och konkreta mål. 

Det viktiga med utvecklingssamtalet är att det ska ge eleven en chans att utvecklas och läraren 

ska kunna använda sig av informationen från samtalet i sin undervisning. 

Vi anser att Buckhöj – Lagos bok lika gärna kunde ha handlat om dagens IUP, då dagens 

arbetssätt kring IUP och bokens innehåll stämmer väldigt väl överens. 

 

1.3 Teori om undervisning i relation till IUP 
Enligt Wretman. S, Moreau & Wretman (red.), (2006) ska skolan idag genomsyras av det 

kognitiva och metakognitiva lärandet samt de sociokulturella teorierna kring undervisning och 

lärande.  

 

Imsen (2000) säger att kognitivt lärande innebär att det är ett individuellt lärande som ska ske 

genom ett samspel mellan individen och dess omgivning, individen lär sig genom att utforska 
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sin omkringliggande miljö. För att individen ska skaffa sig kunskaper måste omgivningen 

stimulera till lärande. 

Metakognition är när individen reflekterar över sitt eget lärande. Det innebär att individen är 

medveten om sina egna tankar och känslor, vilket inte är så lätt i unga år utan individen 

behöver en viss mognad för att kunna reflektera.  

 

Enligt Hensvold (2006), Imsen (2000), Moreau & Wretman (2006) framhävs det att inom det 

sociokulturella perspektivet, som förespråkas framförallt av Lev Vygotsky, att eleven lär sig 

genom att både arbeta självständigt och få lärarledd undervisning. Vygotsky beskriver barns 

lärande i den så kallade proximala utvecklingszonen. Han menar att barnen kan utvecklas på 

olika sätt, dels genom att upptäcka och lära på egen hand, dels genom att lära av andra barn 

eller vuxna i omgivningen. På dagens utvecklingssamtal ska eleven med stöd från vuxna leda 

samtalet, det bidrar till att eleven kan vidareutvecklas. Det är precis det som Vygotsky 

förespråkar när han beskriver den proximala utvecklingszonen.   

 

Hensvold (2006), Imsen (2000) och Moreau & Wretman (2006) säger vidare för att uppnå den 

nivå som Vygotsky kallar den ”högre” nivån, som leder till barnets vidare utveckling måste 

barnet genomgå tre steg inom den proximala utvecklingszonen. Steg ett innebär att barnet 

härmar personer i sin omgivning, till exempel det lilla spädbarnet i samspel med sina 

föräldrar. I det andra steget försöker barnet själv men tar fortfarande stöd och hjälp av 

personer i sin omgivning. I det sista steget har barnet utvecklat sådana färdigheter att barnet 

kan utföra handlingen på egen hand, det vill säga barnet har nått upp till den ”högre” nivån.  

 

Enligt Hensvold (2006), Imsen (2000) och Moreau & Wretman (2006) är det viktigt för en 

lärare att veta var eleven befinner sig i sin utveckling, för att kunna planera bra 

undervisningssituationer. Det är viktigt att tänka på vem som har ansvaret för undervisningen 

när den planeras, eftersom många lärare idag låter eleverna ta ett alltför stort ansvar. Lärarna 

måste vara delaktiga i elevernas planering för att kunna hjälpa eleverna att uppnå målen.  

”När en orienterare tar sig fram i naturen med hjälp av karta och kompass måste de veta var 

de befinner sig just nu och vart de ska – var målet är. När dessa två punkter kan sättas ut på 

kartan kan den nya kompasskursen tas ut.” (Moreau & Wretman, 2006, s.26) 

 

Enligt Moreau & Wretman (2006) är det viktigt att inte bara läraren vet målet med 

undervisningen, utan även elev och vårdnadshavare, för att en elev ska kunna utvecklas enligt 
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den proximala zonen. En bra undervisning, enligt Vygotsky, ska alltid läggas på en lite högre 

nivå än där eleven befann sig, för att barnet skulle få en ”utmaning”. IUP: n gör det lättare för 

läraren att veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Läraren kan planera undervisningen 

utifrån varje elevs kunskapsnivå så att alla få den ”utmaning” de behöver för att 

vidareutvecklas.  

 

Wretman. S, Moreau & Wretman (red.), (2006) menar att i dagens undervisning ska eleven 

utveckla sina förmågor att arbeta självständigt och mer målinriktat än före Lpo 94 när skolan 

var mer resultatinriktad.  

Undervisningen i dagens skola där ”eget arbete” förekommer i stor utsträckning, visar på att 

skolan försöker följa föreskrifterna i Lpo 94.  ”Eget arbete” används för att eleverna bland 

annat ska kunna uppnå sina mål i IUP: n och för att vara delaktiga i sitt eget lärande. 

 

Hensvold (2006), Imsen (2000) och Moreau & Wretman (2006) säger också att det är svårt att 

veta när en elev har förstått syftet med undervisningen. Hur välstrukturerad undervisningen än 

är kan läraren aldrig vara säker på att eleven förstått syftet med undervisningen, då det alltid 

finns en osäkerhet i elevens förståelse och utveckling. Både lärare, elever och vårdnadshavare 

måste vara medvetna om var eleven befinner sig i sin utveckling och vilka mål som måste 

uppnås för att eleven ska kunna utvecklas inom den proximala utvecklingszonen. 

Vygotsky menar att eleven aldrig kan få hela ansvaret för sin inlärning utan det är alltid 

läraren som har huvudansvaret.  

 

1.4 Problemformulering 
En IUP är till för att både elev, lärare och vårdnadshavare ska få en klar överblick på var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt. Vårdnadshavare och lärare kan därmed hjälpa och 

stödja eleven med till exempel information och material som eleven behöver för att 

vidareutvecklas. I en IUP tydliggörs även att det är läraren som har huvudansvaret för elevens 

vidareutveckling, inte bara eleven själv. Vi vill ta reda på om det är så här IUP:n används ute 

på skolorna. 
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1.5 Syfte och avgränsningar 
Vårt syfte är att genom fyra kvalitativa intervjuer för att ta reda på om: IUP är en, tidstjuv 

eller ett pedagogiskt hjälpmedel, i undervisningen. 

Vi har avgränsat detta arbete genom att ta reda på hur den enskilde läraren har uppfattat sitt 

uppdrag angående den nya förordningen om IUP och hur de integrerar IUP:n i den dagliga 

verksamheten. Vi ville även ta reda på hur de på skolorna arbetat fram sin IUP och hur de ser 

ut jämfört med skolverkets allmänna råd.  

 

1.6 Frågeställningar  
Hur går utvalda lärare till väga för att integrera IUP:n i vardagsarbetet? 

Hur gör läraren för att tillgodose att varje elevs IUP integreras i vardagsarbetet? 

Hur ser skolornas IUP – blanketter ut, jämfört med skolverkets allmänna råd (2005)? 
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2. Metod 
Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer med hög strukturering för att få lärarens 

egen beskrivning av hur de arbetar med IUP, då kvalitativa intervjuer gör att väldigt 

uttömmande svar kan erhållas om frågorna ställs på rätt sätt. (Trost. J, 1997 

Vi tror att denna form av undersökningssätt kan ge oss bäst svar på våra frågeställningar. Vid 

analysen av våra intervjuer kommer vi att använda oss av hemeneutistisk tolkning, se 2.1. 

Detta för att vi genom intervjuer vill ta reda på hur lärarna uppfattat att de ska arbeta med 

IUP, vilket innebär deras personliga tolkning av förordningen. 

 

2.1 Hermeneutik 
Det finns många olika sätt att se på hermeneutik, men i det stora hela går hermeneutiken ut på 

att tolka delarna och helheten i en text. 

”Ordet kommer av Hermes, namnet på gudarnas budbärare. Det innebär att man i 

hermeneutiken söker ett budskap”. (Starrin. B & Svensson. P-G (red.), 1994, s. 74)  

Gudarna uttryckte sig på ett, ofta för människorna på ett obegripligt språk. Hermes hjälpte till 

att översätta detta språk så att människorna förstod innebörden. (Starrin. B & Svensson. P-G, 

1994) 

I hermeneutikens begynnelse användes hermenutistiskt tolkning för att finna guds ord i 

bibelns texter. Senare har denna metod används för att leta efter undertexten i litterära verk, 

till exempel en roman. (Stensmo. C, 2002) 

 

”Idag används hermeneutik för tolkning av alla typer av texter, inklusive människors 

berättelser om olika livserfarenheter.” (Stensmo. C, 2002, s. 113) 

De som förespråkar hermeneutiken menar att man kan tolka och förstå människor och deras 

livssituation genom deras språk och handlingar. I forskning där intervjuer används är 

hermeneutiken relevant för att användas både när frågeställningar skapas inför intervjuer och i 

analysen efteråt. (Kvale. S, 1997) 

 

När analyser sker efter den hermeneutistiska metoden utgår intervjuaren ifrån sina frågor och 

tittar på svaren och ser om frågan blivit besvarad. Många gånger har intervjuaren en 

föreställning om vad svaret kommer att bli. Det finns då en risk att ledande frågor ställs. Om 

intervjun bandas är det lätt att upptäcka detta misstag. Det måste intervjuaren vara medveten 

om när materialet ska analyseras. Ofta blir svaren på de ledande frågorna de svar intervjuaren 
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önskar utifrån sin egen förutfattade mening, vilket inte är meningen med intervjuerna.  Därför 

är det viktigt att se på helheten av allt insamlat material. (Starrin. B, 1994) 

 

”Den hermeneutistiska cirkeln” innebär att inte bara delar eller bara helheten av en text kan 

tolkas utan de är beroende av varandra. (Föllesdal. D, Wallöe. L & Elster. J, 2001)  

 

Vid analysen av våra intervjuer kommer vi att utgå från vår egen förförståelse kring IUP, 

vilket de hermeneutistiska forskarna också gör. Utförs en hermeneutisk studie, så vill 

forskaren ge en bild av den studerade verkligheten, vilket vi också är ute efter att uppnå.  

När resultatet av kvalitativt material ska redovisas är det viktigt att tänka på, att på ett tydligt 

sätt visa var resultatet och tanken med redovisningen av resultatet kommer ifrån, så att läsaren 

kan bedöma trovärdigheten. 

När vi analyserar vårt material kommer vi både att titta på den enskilde lärarens svar (delen) 

och jämföra det med de övrigas svar, vilket representerar helheten, i enlighet med ”den 

hermeneutistiska cirkeln”.   

 

2.2 Urval 
Vi valde att intervjua fyra lärare i årskurs 5 på fyra olika skolor i södra Halland. Tre av 

skolorna är F – 9 skolor och den fjärde är en F – 5 skola. Två av skolorna ligger centralt, en i 

utkanten av stan och den sista ligger ”på landet”. Skolorna ligger i tre olika rektorsområden 

vilket gör att lärarna vi intervjuat inte fått samma fortbildning. Vi kommer att benämna 

skolorna och lärarna med A, B, C och D. Fokus kommer att ligga på hur dessa fyra lärare 

individualiserar sin undervisning. Från början intervjuade vi tre lärare, men efter diskussion 

med våra handledare gjorde ytterliggare en intervju. Då vi fick liknande svar på alla fyra 

intervjuerna valde vi att nöja oss med det material vi fått in. Vi inser att vi inte kan dra några 

generella slutsatser av detta i analysen, men hoppas ändå kunna bidra till forskningen kring 

IUP.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjun kommer att vara kvalitativ med hög strukturering. Trost (1997) skriver att det finns 

två olika sätt att se på strukturering. Det ena sättet är när frågorna i en intervju har fasta 

svarsalternativ, det kallas då strukturerad.  Det andra sättet, som vi kommer att använda oss 

av, är att vi väljer ordningen på frågorna som ställs, men den intervjuade kan svara utifrån 
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sina egna erfarenheter. Det finns alltså inga fasta svarsalternativ. Detta för att inte få med 

information som inte är relevant för vår forskning. Enligt Trost (1997) är denna intervjuform 

ett bra sätt att få komplexa och innehållsrika svar på raka och enkla frågor. Det vi vill med 

våra intervjuer är att de vi intervjuar ska få svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter.  

”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.” (Patel. R 

och Davidsson. B, 2003, s. 78)   

 

2.4 Procedur 
Intervjuerna utfördes på följande sätt: Lärare A och Lärare C kände vi till sedan vår VFU. 

Redan under vår VFU-period, tidigare i vår, frågade vi om det fanns möjlighet att intervjua 

dem inför detta arbete. Lärare B fick vi kontakt med via en studiekamrat och henne sökte vi 

upp per telefon. Lärare D är en tidigare kurskamrat som vi kontaktade per telefon. Lärarna 

fick bestämma datum, tid och plats, då vi ansåg att vi hade lättare att anpassa oss till deras 

schema. Enligt Trost (1997) är det viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg i sin 

situation, därför fick de själva välja tid och plats. När vi kontaktade dem för att bestämma 

datum och tid fick lärarna informationen att intervjun skulle handla om frågor kring IUP, och 

att vi gärna ville se skolans material. För att kunna visa skolornas IUP- blanketter, som 

bilagor (3-6), har vi skrivit av blanketterna (så likt som möjligt) för att de inte ska gå att 

identifiera vilken skola det rör sig om. Vid intervjun började vi med att fråga om tillåtelse att 

spela in intervjun. Ingen av lärarna hade något emot det. Vi poängterade även att vi i arbetet 

varken skulle lämna ut deras namn eller skolans namn. Vi beslutade före intervjuerna att en av 

oss intervjuade och den andra förde korta anteckningar av vad den intervjuade svarade. 

Anteckningarna gjorde vi för att för att ha stöd vid eventuella problem med bandspelaren, 

samt för att notera speciella händelser som inte kan fångas på band. Efter intervjuerna 

transkriberades dessa för att vi lättare skulle kunna göra en bra analys. 

 

Lärare A är en manlig lärare och vi intervjuade honom i hans klassrum. Intervjun tog ca 20 

minuter. Vid ett tillfälle under intervjun kom en elev in i klassrummet för att hämta en boll i 

en korg. Läraren noterade detta och tecknade åt eleven att vara tyst, men det störde inte 

intervjun nämnvärt.  
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Lärare B är en kvinnlig lärare och vi intervjuade henne i ett grupprum på hennes skola. 

Intervjun tog även här cirka 20 minuter. 

 

Lärare C är en kvinnlig lärare och vi träffade henne i hennes klassrum. Intervjun tog cirka 15 

minuter. Hon gav kortare mer exakta svar då hon jobbat med IUP:n länge.  

 

Lärare D är en kvinnlig lärare och vi träffade henne i hennes hem, då det passade henne bäst.  

Lärare D ville gärna sitta ute och vi tyckte utemiljön var lugn. Därför ansåg vi att det gick bra. 

Intervjun tog cirka 15 minuter, då hon precis som lärare C gav oss korta men utförliga svar.  

 

Tiden för intervjuerna har varierat. Det kan bero på att de intervjuade har gett oss olika långa 

svar, för det varierar ju från person till person. Detta också enligt hermeneutikens 

förhållningssätt där tiden för intervjun inte är viktig utan att där säger man att intervjutiden 

varar tills ”man fått den information man behöver” (Starrin. B & Svensson. P-G, 1994, s.80). 

 

2.5 Databearbetning och tillförlitlighet 
Vid transkription av intervjuer påverkar ofta författarna materialet genom att ofta hoppa över 

att bilda meningar, pauseringar samt att tonfall, gester mm missas. För att få ett bättre analys 

material hade det varit bra att skriva ut kommatecken, punkter, tonfall mm. Det är viktigt att 

tänka på vid analysering av det bearbetade materialet. Kvalitativa studier kan variera mycket 

och då kan det vara svårt att uppnå en god kvalitet. Alla kvalitativa studier är på något sätt 

unika och detta gör att forskaren mycket noga måste beskriva hur denna gått tillväga så att 

den som läser rapporten kan bilda sig en uppfattning om forskarens val. Utförs inte detta kan 

resultaten bli svåra att förstå. (Patel. R & Davidsson. B, 2003) 

Det finns ett antal risker då kvalitativa intervjuer utförs. Vi har valt att analysera efter ett 

hermeneutistiskt perspektiv och där är förförståelsen viktig.Vår förförståelse grundar sig på 

den kunskap vi skaffat oss genom läst litteratur och VFU. Vår egen förförståelse kan spela 

roll då frågorna ställs, då vi som författare har en uppfattning om hur vi tror att den 

intervjuade kommer att svara, vilket kan påverka sättet att ställa frågorna. Även vårt 

förhållande (för oss kända eller okända personer) till de intervjuade kan spela roll. Våra 

intervjuer var, med för oss tre kända lärare (två VFU – handledare och f.d. studiekamrat) och 

en för oss okänd lärare. Vi har inte upplevt att det spelat någon roll vid intervjutillfällena, men 
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givetvis kan det omedvetet ha funnits faktorer som påverkat intervjuerna som till exempel vår 

inställning till ämnet och att vi sedan tidigare haft lite insikt i två av lärarnas arbetssätt.  

 

Trost (1997) säger att vid intervjuer är det bra om samma person utför intervjuerna och just så 

har vi gått tillväga, enligt beskrivningen under rubriken 2.4 procedur.     

 

Redovisningen av resultaten gör vi genom att med egna ord i en löpande text sammanfatta 

intervjusvaren. Vi har grupperat resultaten utifrån våra intervjufrågor. När vi sedan har tolkat 

resultaten har vi först läst igenom den transkriberade versionen av de intervjuades svar. 

Därefter så letade vi efter gemensamma eller avvikande drag och utifrån det har vi skrivit en 

sammanfattning. Det finns även i resultatavsnittet citat från lärarna, för att vi ibland vill 

poängtera deras åsikter.  

I analysen har vi utgått från de sammanfattade resultaten och kopplat dem till teorin.  

Diskussionsavsnittet börjar med en sammanfattning, där vi kommer att kommentera resultatet 

och analysen samt svara på våra frågeställningar och vårt syfte. Därefter kommer en 

slutdiskussion där vi beskriver arbetets gång.  

 

En anledning till att vi inte intervjuat fler lärare är examensarbetets lilla omfattning. En annan 

orsak är att efter våra fyra intervjuer såg vi att vi inte fick så varierande svar. Därför ansåg vi 

att fler intervjuer förmodligen inte hade gett mer variation. Hade vi gjort fler intervjuer så 

hade det insamlade materialet varit mer omfattande och då hade vi hade kunnat göra en mer 

tillförlitlig generalisering, därmed hade vårt resultat gett mer för forskningen. Även om vi 

hade fått liknande svar på flera intervjuer så hade vi fått ett mer övergripande resultat. Detta 

har vi varit medvetna om när vi analyserat vårt material.   
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3. Resultat och tolkning 
Där vi i texten syftar på våra fyra intervjuade lärare kommer vi att benämna dem på följande 

vis: Lärarna. 

 

För att det praktiska arbetet i undervisningen ska fungera behöver lärarna information och 

kompetensutveckling. Med information menar vi den allmänna information, som till exempel 

att det har kommit en ny förordning om IUP och att alla ska arbeta med den. 

Kompetensutveckling är till exempel föreläsningar och arbete i arbetslag/grupp. 

På skola A, B och C har personalen arbetat både i arbetslaget och hela skolan gemensamt för 

att plocka fram förslag och riktlinjer för hur skolans IUP ska se ut. På skola A har de har tittat 

på hur andra skolor har arbetat fram sin IUP och utgått från de förslag de tyckte var bra. De 

använde sig av dessa förslag när de utformade skola A:s IUP. Skola C fick en föreläsning där 

personal från en skola i Hallands län berättade och visade hur de gjort och hur de arbetar med 

IUP. Skolan har även haft kompetensutveckling utanför skolan, där personalen fick arbeta 

med IUP i grupper under ett par dagar. Personalen på skola B har fått en föreläsning som mest 

handlade om läroplaner men även IUP diskuterades. På skola D arbetar de i tvärgrupper i ett  

F – 9 - perspektiv (vilket innebär att det finns en lärare från varje årskurs representerad i 

gruppen) och arbetar med olika frågeställningar kring IUP. Detta gör personalen varannan 

månad. I grupperna diskuteras först arbetet med IUP utifrån en fråga gruppen fått av rektorn 

vid förra tillfället och sedan reflekterar personalen gemensamt över vad de kommit fram till. 

Inför nästa tillfälle lämnar rektorn ut en ny frågeställning som ska diskuteras till nästa gång. 

Personalen på skola D har också fått gå på två föreläsningar som handlat om IUP. Arbetet 

med IUP på lärare D:s skola utgår från materialet som Moreau & Wretman (2006) skrivit.  

 

 

När vi fått reda på vilken information/kompetensutveckling Lärarna fått, ville vi även ha 

reda på om de ansåg sig nöjda eller om de ville ha mer kompetensutveckling och i så fall 

vad/hur. Lärare A är nöjd med den information och kompetensutveckling han har blivit 

erbjuden. Han hoppas att skolan gemensamt ska utvärdera arbetet med IUP för att se om det 

går att förbättra ytterligare. Lärare C har haft ett IUP- liknande arbetssätt i flera år så det var 

inga nyheter för henne, bara en ny blankett. Hon känner sig trygg och nöjd med att få arbeta 

med IUP. Lärare D är mycket nöjd med informationen hon fått och känner att hon utvecklas i 

och med att personalen regelbundet arbetar med det i tvärgrupper. Lärare B skulle mycket 

gärna vilja få mer information om IUP. Hon kände att hon inte hade fått tillräckligt med 
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information och skulle framförallt vilja få reda på var skillnaden mellan IUP och tidigare 

portfoliodokumentation ligger. 

”Jag hade behövt mer handfast, mer alltså nån föreläsare som berättar vad IUP:n ska gå ut 

på för jag kan känna ibland att det känns som en omarbetning av det vi redan har gjort.” 

Lärare B säger enligt ovan att hon vill ha föreläsningar, men föreläsningarna borde 

kompletteras med diskussioner i arbetslaget med föreläsaren eller kunnig person på området, 

då detta ger chansen till att bland annat ställa specifika frågor som lärare B kanske inte hade 

gjort på en föreläsning.  

 

Här kan man se ett tydligt samband. De lärare som har fått både föreläsningar och ordentlig 

kompetensutveckling på skolan och utanför skolan är nöjda. Lärare B däremot känner sig inte 

nöjd och lärarna på skolan har, enligt henne, inte fått mycket kompetensutveckling. Lärare B 

är dessutom relativt ny på skolan och har haft det svårt att sätta sig in i deras arbete med IUP.  

 

Skola B, C och D har inte utarbetat några specifika riktlinjer för hur deras IUP ska fyllas i. På 

skola A har personalen däremot utarbetat riktlinjer som beskriver hur skolans IUP ska fyllas i, 

vilket underlättar för nya lärare och vikarier som kommer till skolan och ska ta del av 

elevernas IUP. Under våra intervjuer fick vi reda på att det trots förordningen gällande IUP 

finns lärare som inte arbetar med den. 

Lärare C säger: ”Det finns till och med dom som inte använder IUP fortfarande, finns det fast 

det är en lag.” 

 

Vi frågade också våra intervjupersoner om hur de upplevt att deras kollegor uppfattat  IUP – 

arbetet. Svaren vi fick var väldigt överensstämmande, Lärarna upplevde att det var mycket 

arbete i början. Det som upplevdes som mest arbetsamt och tidskrävande, framför allt av den 

äldre generationen lärare, var dokumentationen.  

Lärare A säger: ” Ja det är nog blandat. Jag tror att från början så var det nog många som 

såg jobb, alltså det här med att skriva ner och du ska liksom, det blir mycket dokument som 

ska göras och så här. Och  det var nog det som man såg som en liten fara. Men när man väl 

har provat och gjort det någon gång eller några gånger, så tror jag att dom flesta ser 

fördelen med de.” 

Lärare C berättar att många lärare vill ha med så mycket information som möjligt om eleven 

på IUP – blanketten, att det lätt blir en ”roman”, själv försöker hon hålla sig så kortfattad som 

möjligt. Har läraren många elever blir det mycket skrivande och det tar både tid och energi 
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från undervisningen. Lärare A berättar att en nackdel i förberedelserna inför 

utvecklingssamtalet, är när eleverna har flera olika lärare. Det kan då vara svårt (framförallt i 

de högre årskurserna) att få kommentarer från alla lärare, speciellt slöjd och 

hemkunskapslärarna som har alla skolans elever. Lärarna har ett par olika blanketter som ska 

fyllas i av både elever och vårdnadshavare före samtalet. Dessa blanketter ska läraren ha tagit 

del av innan utvecklingssamtalet för att veta om det är något speciellt som behöver tas upp på 

samtalet.  

 

Tiden för utvecklingssamtalen har även de blivit längre, tidigare varade de cirka trettio 

minuter nu kan de lätt bli upp till en timme långa. Det upplevs som både positivt och negativt, 

enligt lärare A. Lärarna är överens om att efter en tids arbete med IUP så upplever de flesta 

lärare, på våra intervjuskolor, att IUP är ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Lärare A och B 

poängterar att överlämnande av elever mellan både lärare och andra skolor underlättas med 

hjälp av IUP:n, då innehållet i alla IUP blanketter ska vara lika, men blanketterna kan se olika 

ut.  

Lärare B säger: ”Men nu när vi väl har jobbat med det, så tror jag faktiskt att vi alla känner, 

för det är det som är så skönt med den här blanketten eller vad man nu ska säga, är ju det att 

har en annan lärare haft dom i trean så ser blanketten likadan ut. Jag kan mycket lättare följa 

blanketten när jag får den i fyran eller när läraren i sjuan får och det tror jag vi tycker så 

känns det överhuvudtaget. Jag tycker det är rätt skönt att vi behöver inte börja att försöka 

förstå hur den andre läraren tänkte och så där. Så det känns som det är rätt så skönt den 

sätter verkligen saker på pränt. Du kan inte glömma bort någonting, det kunde man  göra 

tidigare, så de är fördelen med det här. Att vi har vi måste följa den så vi kan inte tappa bort.  

Vi har både kunskapsmässigt och sociala utvecklingen det kunde vara lite si och så förr .” 

 

Resultaten från intervjuerna visar att Lärarna har uppfattat arbetet med IUP, som mycket 

tidkrävande i början och inför utvecklingssamtalen, men är totalt sett är mycket positiva med 

arbetet kring IUP.  

 

För att få svar på våra frågeställningar hade vi även fyra frågor om hur Lärarna går tillväga, 

rent praktiskt, för att integrera IUP:n i vardagsarbetet. Mycket av arbetet kring IUP handlar 

om vad som beslutas under utvecklingssamtalet då IUP:n skrivs. Lärarna använder sig av 

olika blanketter inför utvecklingssamtalet. Lärare A, B och C har en blankett som behandlar 

elevens sociala situation i skolan, denna blankett ska kommenteras av både elev och 
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vårdnadshavare innan den lämnas till läraren. Lärare A berättar att han endast skickar hem 

denna blankett en gång om året och inte inför varje utvecklingssamtal, men lärare B och C 

skickar hem den en gång per termin. Lärare A, C och D:s elever får tid till att fylla i en 

blankett, under lektionstid, som handlar om hur eleven vill beskriva sina kunskaper i de olika 

ämnena. Denna blankett ska kommenteras av berörd lärare och vårdnadshavare. Lärare B:s 

elever har en liknande blankett, men den ska fyllas i hemma. Lärare A har även en blankett till 

vårdnadshavare beträffande det mesta kring elevens skolgång och även den fylles i en gång 

om året. 

 

Resultaten visar tydligt att det blir mycket merarbete för läraren med alla blanketter som ska 

skickas hem och sedan läsas igenom före utvecklingssamtalet. I dagsläget är blanketterna ett 

bra stöd för läraren när den ska förbereda sig inför utvecklingssamtalet. 

 

Lärarna börjar utvecklingssamtalet med att gå igenom elevens gamla IUP och utvärderar 

den. Finns det några mål på den gamla IUP:n som inte är uppnådda, tas de med i den nya, 

samt nya mål som eleven själv vill ha med. Läraren kan också komma med förslag på mål 

som bör stå med. Lärare B visar också material som eleven gjort sedan förra samtalet för att 

se om någon utveckling skett. Lärare D:s elever ska tillsammans med sina vårdnadshavare ha 

gjort upp ett förslag på en IUP hemma inför utvecklingssamtalet. Den diskuteras igenom på 

samtalet och läraren ser om läroplanen och kursplanens mål är uppfyllda. Annars ger hon 

förslag på kompletterande, relevanta uppgifter, utifrån elevens önskemål.   

Lärarna avslutar sina samtal med att en ny IUP skrivs och godkänns av alla inblandade 

parter. För att få reda på om vårdnadshavare och eleven är nöjda med samtalet, är Lärare A 

den enda som har en utvärderingsblankett som skickas till hemmet. Lärare A får på det viset 

feedback och eventuella saker som kan förbättras till nästa utvecklingssamtal kommer fram.  

 

Lärarna genomför sina utvecklingssamtal och skrivandet av en ny IUP på ett bra sätt. Alla 

låter eleverna vara delaktiga/leda samtalet och både elever och vårdnadshavare är nöjda med 

skolornas arbete kring IUP.    

 

Efter genomförda samtal kopierar Lärarna den nyskrivna IUP:n, dels för att ha tillgång till 

den själv, dels för att vårdnadshavare ska få hem ett exemplar och eleven ett att ha tillgängligt 

i klassrummet.  
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Lärare C säger: ”Allt det då framförallt mina åtagande, antecknar jag ju på den kopian jag 

har, om det handlar om att jag ska förse dom med någon uppgift eller så. Så skriver jag 

kanske ”klarade den utmärkt den sjätte april”. Så att jag liksom hela tiden håller alla dom 

bitarna med, annars är det lätt att man glömmer bort.”  

 

Lärarna går till väga på olika sätt när det gäller att hålla elevens exemplar, av IUP:n, 

tillgängligt. Lärare A:s elever har en planeringsbok, som används dagligen, där IUP:n klistras 

in tillsammans med strävans- och uppnåendemålen. Lärare D har en skoldagbok som följer 

med eleven hem varje dag, där IUP:n klistras in. Lärare D:s elever har också en kopia av 

IUP:n uppsatt i sitt bänklock, för att dagligen bli påminda om just deras mål. Lärare B 

använder sig av samma metod. Lärare C:s elever har en kopia av sin IUP liggande på lärare 

C:s skrivbord. Alla Lärarna är överens om att eleverna ständigt behöver bli påminda om vad 

som står i deras IUP.  

Gemensamt för Lärarna är att de går runt i klassrummet och pratar om den enskilde elevens 

IUP. Frågorna som ställs då är till exempel: Hur går det? Hur känns det? Får du den hjälp du 

behöver, till exempel med material med mera?  

Lärare D säger att ”När det finns en ledig stund över så fångar man det barnet och så säger 

man hur har det gått med din IUP? Känner du att du liksom är på gång? eller går det trögt? 

eller har vi glömt bort dig? eller så här att man liksom har kontinuerlig koll på det hela” 

 

Arbetet efter utvecklingssamtalet ser ut på lite olika sätt men gemensamt är att alla Lärarna 

arbetar med ”eget arbete”. Upplägget på ”eget arbete” skiljer sig skolorna emellan.  

Lärare A säger: ”Man försöker, man lyckas väl inte alltid, men man försöker ge varje elev den 

bit som dom behöver. Man vet ju deras svagheter och oftast eller svårigheter och det är där 

man får ge dom en extra bit,  titta till dom, och lyssna på dom när dom läser, kanske inte får 

lika mycket läxa som någon annan beroende på hur dom är i kunskapsmässigt så att man 

försöker ge varje elev den biten dom behöver, så kan man väl säga, oftast.” 

På skola A arbetar eleverna med sin planeringsbok och lärare A individualiserar 

undervisningen utifrån den kunskap han har om sina elevers starka och svaga sidor. Under 

vissa lektionstillfällen uppmanar lärare A sina elever att arbeta med sina mål som till exempel 

kan vara att sitta vid datorn och träna tabeller. Lärare C är den av de fyra lärarna vi intervjuat 

som arbetat längst med ”eget arbete”. Hon använder sig av en egen målstyrd planering för 

varje elev, där eleven dels planerar för hela terminen dels för varje vecka, mot mål som står i 

den enskilde elevens IUP. Hela lärare C:s undervisning genomsyras av ”eget arbete”.  
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Lärare D arbetar på ett liknande sätt som lärare C. Hon berättar att eleverna når sina mål vid 

lite olika tidpunkter beroende på hur de ligger kunskapsmässigt. Målen kan bland annat vara 

att träna på att sätta punkt, skriva stor bokstav, lästräna. Då vet eleverna eftersom dessa mål 

står med i IUP:n så kommer lärare D att se till att material för att träna på ovanstående finns 

tillgängligt. Även lärare B poängterar att det är viktigt att få fram material som eleven önskat 

vid IUP- samtalet så snabbt som möjligt. Det kan till exempel handla om att eleven vill arbeta 

mer med engelska, lära sig klockan eller multiplikationstabellen. Detta för att eleven 

verkligen ska känna att det händer något och inte bara att det är något som skrivs ner på ett 

papper. 

Lärare B:s arbete skiljer sig från de övriga lärarnas eftersom hon inte är ensam mentor för sin 

klass utan bara har ett antal timmar, i klassen, per vecka. Hon har ett pass i veckan som hon 

kallar ”eget arbete” och där ska eleverna arbeta efter sina IUP mål. Hade hon haft möjlighet 

hade hon gärna arbetat mer med detta arbetssätt men i dagsläget är det inte möjligt. Lärare B 

använder sig istället av ett tematiskt arbetssätt, där hon försöker individualisera genom att 

anpassa uppgifterna utifrån varje elevs kunskaper.  

 

Ett tematiskt arbetssätt innebär att eleverna till exempel ska arbeta med Gustav Vasa och på 

olika sätt ta reda på så mycket fakta som möjligt om hans liv och omgivning. Eleverna får 

själva välja hur fakta ska samlas in, men läraren har oftast redan bestämt hur redovisningen 

ska se ut. Här kan läraren individualisera genom att ge elever med svårigheter anpassade 

frågor och specifik litteratur. Starkare elever får vidare frågeställningar och tips på var de kan 

finna svaren.         

 

Lärarna arbetar med IUP utifrån skolans förutsättningar. Arbetet skiljer sig från skola till 

skola, beroende på bland annat hur långt de kommit i arbetet med IUP, hur lärarens schema 

ser ut och vilken information och kompetensutveckling de blivit erbjudna. Det gemensamma 

för alla är att när en ny IUP skapats ska det snabbt finnas tillgängligt material att arbeta med 

så att målen kan uppnås. 
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4. Analys 
I analysen återkopplar vi resultaten till teorin. 

 

Det första resultat vi fick fram är att alla skolor på ett eller annat sätt arbetar med IUP. Det är 

positivt för det visar att skolorna har börjat arbeta efter Lpo94 med uppnående- och 

strävansmålen. Skolorna har inte gjort det tidigare, enligt expertgruppen som regeringen 

tillsatte, för att studera om skolorna använde sig av målen som beskrivs i Lpo94. Eftersom 

den enskilde läraren kan tolka och arbeta med kursplaner och läroplaner på olika sätt är IUP 

bra, för den gör att alla måste utgå från de gemensamma mål som skolan satt upp. 

 

De flesta lärarna var nöjda med den information och kompetensutveckling de blivit erbjudna. 

Skola D:s sätt att arbeta med kompetensutveckling gör att lärarna utvecklas hela tiden i och 

med att de regelbundet diskuterar IUP och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper 

från det dagliga arbetet. De får en chans att reflektera över det arbetssätt de använder sig av, 

vilket är en viktig process i lärandet. Övriga skolor arbetar inte kontinuerligt med IUP i 

arbetslag/grupper, vilket gör att lärarna får inte möjlighet att gemensamt reflektera och utbyta 

erfarenheter.   

Enligt Imsen (2000) är det viktigt att reflektera över sitt eget lärande för att förstå hur 

kunskapen ska omvandlas i praktiken. En lärare måste reflektera varje dag över bland annat 

sina lektionsplaneringar, situationer som skett i klassrummet med mera, för att kunna 

vidareutveckla sin professionalitet som lärare.  

Moreau & Wretman (2006) säger att en lärares professionalitet är viktig för att 

vårdnadshavarna ska känna en trygghet när de samtalar med läraren. Det inger förtroende om 

läraren kan beskriva/förklara innebörden av till exempel en IUP på ett enkelt sätt.    

 

Idag har alla fyra skolorna varsin IUP som de arbetar utifrån (bilaga 3 – 6). Alla IUP – 

blanketter har samma innehåll men är utformade på olika sätt. Vid en jämförelse med vad som 

står i Skolverkets allmänna råd (bilaga 2) om vad en IUP ska innehålla, kan vi efter en ha tittat 

på de fyra skolornas IUP – blanketter dra följande slutsatser: 

Skola A:s blankett (bilaga 3) har ett tydligt upplägg. Blanketten har endast rubriken 

kortsiktiga mål och den ska enligt de allmänna råden även ha en rubrik som heter långsiktiga 

mål. En tydlig uppdelning av elev, vårdnadshavare och skolans ansvar saknas också.   

Skola B (bilaga 4) saknar också en konkret uppdelning av vem som har vilket ansvar, när det 

gäller elev, vårdnadshavare och skola.  
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Vygotsky menar att alla parter måste vara medvetna om var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och vilka mål som ska uppnås för att kunna utvecklas inom den proximala 

utvecklingszonen. Därför är det viktigt att även vårdnadshavare vet vad deras ansvar är, så att 

eleven kan nå den ”högre” nivån inom den proximala zonen, för detta sker i ett samarbete 

med vuxna. (Imsen. G, 2000) 

Skola D (bilaga 6) har en bra uppdelning av ansvarsbiten, men saknar rubrikerna för 

kortsiktiga och långsiktiga mål. På blanketten ska elevens personnummer skrivas in. Enligt 

skolverkets allmänna råd får inte identitetskänsliga uppgifter stå med vilket detta är. Skola C 

(bilaga 5) har den bästa blanketten då alla punkter från skolverkets allmänna råd tydligt står 

med. Det intressanta här är att lärare C är den som haft det mest IUP - liknande arbetssättet 

redan långt innan förordningen kom, vilket kan ha bidragit till att blanketten ser ut som den 

gör idag.  

 

Resultatet på vår fråga, kring hur våra intervjupersoners kollegor har uppfattat arbetet med 

IUP, var att den del som upplevs som jobbig är all dokumentation. Lärarna arbetar alla med 

portfolio i någon form och därför upplevde de inte IUP som något speciellt jobbigt, när det 

gäller dokumentationen.  

Ellmin (2006) säger att de lärare som har arbetat med portfolio har en fördel när de ska börja 

arbetet med IUP. Ellmin (2006) och Buckhöj-Lago (2000) menar att portfolio kan ses som en 

sammanfattning av elevens kunskaper och därmed har läraren en stor del av dokumentationen 

klar inför ett utvecklingssamtal och skapandet av en IUP. Eleven har alltid tillgång till sin 

portfolio och kan därmed själv se sina framsteg vilket är en fördel i arbete med IUP:n också, 

då det blir lättare för eleven att se när kunskapsmålen är uppfyllda. Det är även lättare för 

vårdnadshavare att följa elevens utveckling, vid diskussioner på ett utvecklingssamtal, om det 

finns en portfolio tillgänglig.  

 

”Eget arbete” är som undervisningsmetod ständigt återkommande på alla skolorna, i olika 

skepnader och omfattning. Enligt Imsen (2000), som beskriver Vygotskys teorier, och 

Wretman (2006) så lär sig eleven genom att både arbeta självständigt och genom lärarledd 

undervisning. De menar också att barnen dels lär sig själva dels genom andra barn och vuxna 

som finns i barnets omgivning.  

Vid ”eget arbete” är det viktigt att läraren vet var eleven befinner sig kunskapsmässigt för att 

kunna hjälpa eleven att uppnå sina mål i IUP:n samt att lägga upp en bra undervisning så att 

alla elever får det de behöver. Vygotsky säger att läraren måste vara ytterst ansvarig för 
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undervisningen och får inte låta eleven ta över allt planerande själv. Eleverna har i de yngre 

skolåren ännu inte lärt sig reflektera över sitt eget lärande och behöver därmed lärarstöd i sin 

planering. 

Ellmin (2006) och Buckhöj – Lago (2000) påpekar att det är viktigt att uppnående – och 

strävansmål finns dokumenterade i elevens planeringsbok. Viktigt är att målen måste vara 

formulerade på ett sätt så att eleven förstår innebörden.  

  

Gemensamt för alla Lärarna är att de är noga med att försöka tillgodose de önskemål 

eleverna har när det gäller bland annat arbetsmaterial och lärarstöd. Ellmin & Ellmin 

Cederholm (2006) lyfter fram de tre p:n som portfolio bygger på. Ett p betyder produkt och i 

detta fall kan det härledas till att, för att eleven ska få fram en produkt måste den ha tillgång 

till relevant arbetsmaterial.  
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5.Diskussion 
Inför arbetet hade vi föreställningen att lärare ute på skolorna tyckte att arbetet med IUP var 

tidskrävande och jobbigt. Denna föreställning stämde inte helt, då Lärarna endast tyckte 

dokumentationen var jobbig i början men sen såg Lärarna bara fördelar med arbetet.  

Elevens skolsituation blir direkt påverkad av hur en lärare arbetar med IUP. Om läraren måste 

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

lidande för att läraren lägger mindre tid på lektionsplaneringen. Det är trots allt viktigt att 

dokumentera elevernas utveckling för att kunna individualisera undervisningen på bästa sätt. 

Enligt Hensvold (2006), Imsen (2000), Moreau & Wretman (2006) så är det viktigt att läraren 

vet var eleven befinner sig i sin utveckling, för att kunna planera bra undervisningssituationer.  

Det kan även vara så att läraren känner sig stressad och inte är lika engagerad i 

undervisningen. Detta kan leda till att eleven kanske inte får den hjälp, de material den 

behöver, för att utvecklas och elever med behov av särskilt stöd kanske inte får den hjälp den 

behöver i form av ett åtgärdsprogram. Öhlmér (2006) skriver att det blir lättare för läraren, att 

med en IUP,  upptäcka de elever som inte nå fram till uppnående – och  strävansmålen och 

kan därmed fortare sätta upp ett åtgärdsprogram.   

 

Det kan också vara det motsatta. Läraren upplever att dokumentationen är till hjälp vid 

lektionsplaneringen. Eleverna får då en bättre chans till lärande eftersom läraren är engagerad 

i undervisningen. Våra resultat visar att trots mycket dokumentation är IUP:n till hjälp när 

läraren ska individualisera undervisningen. Vi upplever, från vår VFU, att de lärare som 

arbetar med ”eget arbete” och IUP har elever som är engagerade i sitt eget lärande. 

 

Ser vi på vilken kompetensutveckling Lärarna får/har fått så skulle vi vilja arbeta på skola D 

där personalen får en chans att reflektera/vidareutvecklas hela tiden. Vi har under vår studietid 

fått lära oss att reflektion är viktigt inom läraryrket för vidareutveckling. För att arbetet med 

IUP ska vara till hjälp för läraren måste blanketterna de använder sig av diskuteras och 

utvärderas för att kunna ändras och förbättras.  

Vi tycker att alla blanketter, Lärarna använder sig av, inför utvecklingssamtalen är 

nödvändiga, men i vissa fall många till antalet. Men vi har förstått att de är till bra hjälp och 

stöd för den undervisande läraren. Av  IUP – blanketterna skulle vi vilja använda oss av skola 

C:s blankett eftersom den innehåller alla kriterier för hur en IUP ska se ut, enligt skolverkets 

allmänna råd. Det enda negativa vi kan se är att det finns lite utrymme att skriva på. Där hade 

de andra skolornas blanketter ett bättre upplägg. Enligt vad vi kommit fram till i analysen av 
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skolornas IUP – blanketter använder sig skolorna av Lpo94 och skolverkets allmänna råd 

utom i ett par specifika fall, som är kommenterade i analysen. I övrigt upplever vi att målen 

och de allmänna råden klart och tydligt genomsyrar alla skolornas arbete.  

 

Ett arbetssätt som är bra för att integrera IUP i vardagsarbetet är ”eget arbete” som alla 

Lärarna arbetade med. Vi har kommit i kontakt med arbetssättet under vår VFU och upplevt 

att det fungerat mycket bra. Genom den kunskap vi har tillägnat oss idag, upplever vi att det 

är en arbetsform vi själva kommer att utöva i vår kommande yrkesroll. I åldersblandade 

grupper, ges ofta tillfällen i veckan då läraren till exempel bara har halva eller delar av 

gruppen medan övriga elever har något annat eller samma ämne med en annan lärare. Då blir 

gruppen väldigt liten. Läraren får på så vis en bättre chans att individualisera undervisningen, 

än de lärare som arbetar på ”det gamla viset” där alla ska följas åt med samma slags 

planering/undervisning, nästan uteslutande i helklass. Med det ”gamla viset” menar vi 

lärarledda lektioner där läraren undervisar framme vid tavlan och alla elever ska arbeta med 

precis samma uppgifter.  

Lärare som arbetar efter en planering där alla ska följas åt har enligt vår tolkning 

missuppfattat läroplanen där budskapet är att läraren ska individualisera undervisningen 

utifrån varje elev.  
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6. Slutdiskussion 
Inför valet av ämne till examensarbetet hade vi lite olika funderingar men vi ville att det 

skulle handla om kontakten hem, skola och elevens utveckling. Efter den första 

handledarträffen hade vi fått lite olika förslag på ämnen.Vi fastnade för arbetet kring den 

individuella utvecklingsplanen. Ett relativt nytt redskap att använda i skolan och ett för lärare 

mycket relevant ämne. Vi tror att IUP:n är ett hjälpmedel i kontakten med vårdnadshavarna då 

både vårdnadshavarna och lärarna vet innehållet och kan diskutera eventuella problem som 

uppstår utifrån det som står skrivet i IUP:n. Det behöver nödvändigtvis inte bara ske under 

utvecklingssamtalet utan kan även ske i den dagliga kontakten. Vi som lärare för de tidigare 

åren kommer i kontakt med elevernas vårdnadshavare på ett annat sätt än vad till exempel en 

lärare på de högre stadierna gör. Som lärare för de tidigare åren träffar du dagligen 

vårdnadshavare vid hämtning och lämning av elever både i skolan och på fritids. Det är 

viktigt att, som lärare, ha en bra relation till vårdnadshavarna. 

 

Vi upplevde att trots de föreläsningar vi fått om IUP på Högskolan och informationen om 

ämnet från våra VFU – handledare så ville vi veta mer.  

Något vi också trodde kunde bli ett problem var att hitta litteratur kring ämnet, men efter lite 

efterforskning så fanns det en hel del trots att förordningen är så pass ny. Det har varit svårt 

att hitta utländsk forskning och det mesta vi hittat inom svensk forskning handlar om portfolio 

som är en del av IUP.  

Då ingen av oss båda författare har skrivit någon uppsats tidigare valde vi att göra hela arbetet  

gemensamt. Det enda enskilda vi gjort är djupläsning av litteratur, då det hade blivit för 

omfattande om båda skulle ha läst allt. Vi har redovisat litteraturen för varandra så båda fått 

en överblick av all litteraturen. 

Under arbetets gång har inte bara vår kunskap kring ämnet ökat, utan vi har även fått många 

positiva kommentarer om vårt val av ämne både från studiekamrater och verksamma lärare.    

7. Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att jämföra om två lärare från samma skola, gärna en nyutexaminerad 

och en som är nära pensionen, arbetar på samma sätt kring IUP. 

Vi har hört att förordningen om IUP eventuellt ska tas bort. En intressant aspekt hade varit att 

undersöka, om de lärare som arbetar med IUP idag och tycker det fungerar bra, kommer att 

fortsätta att arbeta med IUP i framtiden. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide     Bilaga 1 

På intervjun kommer vi be om att få ta del av deras IUP material, detta kommer att läggas 

som bilaga i rapporten. 

 
1. Vad anser du om den information och kompetensutveckling som ni har erbjudits om 

IUP? 

2. Anser du att du fått tillräckligt med information om hur arbetet med IUP ska se ut? 

      Om nej, hur skulle du vilja utbildas och vilken information skulle du önskat? 

3. Hur lägger du upp undervisningen för att eleven ska arbeta med målen i sin IUP? 

4. Hur använder du dig av IUP vid ett utvecklingssamtal? 

5. Vad händer efter utvecklingssamtalet och skapandet av en ny IUP? 

6.   Hur arbetar ni vidare fram till nästa utvecklingssamtal? 

7.   Hur upplever du att dina kollegor har tagit till sig arbetet kring IUP? 
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9.2  Skolverkets allmänna råd    Bilaga 2 
Skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om varje elevs 

kunskapsmässiga och sociala utveckling.  

Elevens lärare bör  

• dokumentera elevens utveckling och lärande  

• utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen 

• ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevens utveckling och 

lärande 

• ge elev och vårdnadshavare möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet. 

• vid utvecklingssamtalet ge elev och vårdnadshavare information om hur elevens 

utveckling och lärande förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål 

• skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet är ett möte där elev, vårdnadshavare 

och lärare ses som jämlika parter 

 

Utvecklingssamtalet bör 

• vara en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta lärande 

kan främjas samt vad var och en kan bidra med och ta ansvar för. 

(www.skolverket.se ” Allmänna råd och kommentarer  Den individuella utvecklingsplanen 

2005”, s.10) 

 

Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör 

• ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna 

utvecklingen 

• ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier 

• konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning 

mot målen 

• stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen  

• skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola 

(www.skolverket.se ” Allmänna råd och kommentarer  Den individuella utvecklingsplanen 

2005”, s.13) 
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Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka 

insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra 

för att eleven ska ha framgång i skolarbetet och att planen 

• utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor 

• uttrycker positiva förväntningar på eleven  

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

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

inför utvecklingssamtalet 

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

• innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare 

• utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga 

(www.skolverket.se ” Allmänna råd och kommentarer  Den individuella utvecklingsplanen 

2005”, s.14) 
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9.3 Skola A     Bilaga 3 

IUP – Individuell utvecklingsplan 

Namn:____________Klass:_____   

 

Socialt      Kunskap 

Vad fungerar bra 

 

 

 

 

Vad har jag för mål till nästa samtal? 

 

 

 

 

Hur kan jag klara detta? 

 

 

 

 

Vem/vilka behöver jag hjälp av? 

 

 

 

Nästa samtal _________ 

Ort __________________________________ Mentors/klassföreståndares underskrift_______________ 

Elevens underskrift ____________________    Målsmans underskrift___________________________________ 
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9.4 Skola B     Bilaga 4 
 

Individuell Utvecklingsplan 

För______________________________________________________________ 

Datum ________________ skolår __________ termin _______________ 

 

Social utveckling 

Uppnådda mål  

 

 

Vad är jag bra på? (förmågor, intressen, starka sidor mm) 

 

 

 

Långsiktiga mål  

 

 

Kortsiktiga mål 

 

 

 

Hur arbetar vi vidare?   Ansvarig (elev, förälder, skola) 
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Kunskapsutveckling 

Uppnådda mål 

 

 

Vad är jag bra på? (förmågor, intressen, starka sidor mm) 

 

 

 

 

Långsiktiga mål 

 

 

Kortsiktiga mål 

 

 

 

 

Hur arbetar vi vidare?   Ansvarig (elev, förälder, skola) 

 

 

 

 

 

 

 

Elevens underskrift ________________________  Vårdnadshavarens underskrift _________________________ 

Mentors underskrift ________________________ 
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9.5 Skola C     Bilaga 5 
 

IUP för .................................................................................................................... 

Datum ............................... Närvarande .................................................................. 

 

Mitt nuläge 

 

 

Långsiktiga mål 

 

 

Kortsiktiga mål – vad är det som ska uppnås? 

 

 

Metod – hur ska det göras? 

 

 

 

 

Elevens ansvar 

 

 

 

Hemmets ansvar 

 

 

 

Skolans ansvar 

 

 

 

Uppföljning 

 

 

 

Utvärdering 
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9.6 Skola D     Bilaga 6 
 

Individuell utvecklingsplan 

Datum:  Namn:   Pers.nr: 

Strävansmål: Att barnet/eleven utvecklar tillit till sin egen förmåga 

Jag har självförtroende och självkänsla. Jag vågar försöka för att utvecklas. 

Jag kan något 

Jag vill lära mig något nytt 

Jag vågar prova, testa 

Jag kan något mer 

 

Att utveckla: 

 

Hur ska barnet/eleven uppnå målet? 

 

 

Hur ska pedagogerna hjälpa till? 

 

 

Hur ska föräldrarna hjälpa till? 

 

 

När, var och hur ska uppföljning ske? 

 

 

Elev __________ Förälder __________ Pedagog __________ 


