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Sammanfattning 
Den här studien handlar om individuella utvecklingsplaner (IUP). Sedan januari 2006 
har IUP varit ett obligatoriskt verktyg i skolans värld. I studien kommer jag att intervjua 
lärare för att ta reda på deras erfarenheter gällande IUP och jag vill även ta reda på vilka 
för- och nackdelar de ser i sitt arbete med de individuella utvecklingsplanerna. Jag 
hoppas även att lärarna kan jämföra deras tidigare arbetssätt med det nya. De som 
arbetat fram förslaget om IUP ansåg att reflektion till det egna lärandet var en viktig 
punkt i en individuell utvecklingsplan, därför kommer jag även att granska tidigare 
forskning kring barns lärande/inlärning. 

Lärarna som blivit intervjuade har en positiv inställning till införandet av IUP. De ser 
flera fördelar än nackdelar med det nya arbetsverktyget. De kan redan se en ökad 
måluppfyllelse och elever som i större grad är medvetna om sitt eget lärande. Det 
negativa de kan se är tiden och då menar de brist av tid att få in de individuella 
utvecklingsplanerna i det vardagliga arbetet. De lärare som intervjuats saknar alla en 
nationell mall att följa, de individuella utvecklingsplanerna blir så olika från skola till 
skola. Detta medför i sin tur att eleverna får olika förutsättningar för att lyckas nå de 
uppsatta målen. 

Nyckelord 
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Att arbeta med individuella 
utvecklingsplaner 
”Fyra lärares uppfattningar om IUP: s för och nackdelar” 

1. Bakgrund 
Efter beslut av regeringen ska det finnas en individuell utvecklingsplan (IUP) för alla 
elever i grundskolan, särskolan, sameskolan och specialskolan from den 1/1 2006. 
Syftet med IUP och de allmänna råd som skrivits är att de ska vara till hjälp och stöd ute 
i verksamheten, de ska även tydliggöra det som står i förordningstexten. 
En expertgrupp tillsattes redan 2001 av regeringen för att undersöka elevers arbete och 
framgång i skolan. Anledningen till att denna expertgrupp tillsattes var för att 
regeringen ansåg att den svenska skolan hade stora problem. Expertgruppen menade att 
alltför många ungdomar lämnar skolan med bristfälliga kunskaper samt att läroplaner 
och kursplaner i mycket liten grad styr den svenska skolan. Regeringen har under senare 
år flera gånger påpekat att den svenska skolan inte arbetar mot sina mål. Inom skolan 
finns det 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, hur kommer det sig att så många lärare ute på våra skolor inte har satt sig in i 
denna ”nya” läroplan.  

 

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)  

 

I Lpo 94 beskrivs det att skolan har en kvalitativ kunskapssyn, grundad på kognitiva, 
metakognitiva och sociokulturella teorier om lärande. Men i praktiken ser det ofta ut på 
ett annorlunda sätt. Många skolor genomsyras fortfarande av den gamla kunskapssynen, 
kunskap som information, istället för de kursplaner som nu ska styra skolan.  Wretman 
(2005) menar att lärarna inte har fått den information som krävs för att implementera det 
nya uppdraget. Med hjälp av IUP ska skolan ändra riktning så att arbetet riktas mot den 
syn på kunskap och lärande som beskrivs i Lpo 94. Kommer detta att lyckas när 
kunskapssynen är så olika? Elevers förutsättningar för att nå de uppsatta målen blir 
väldigt varierande beroende på vilken syn på lärande och kunskapsutveckling som finns 
på respektive skola och till vilken utsträckning skolan/läraren använder sig utav de 
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individuella utvecklingsplanerna i det vardagliga skolarbetet. Enligt före detta 
skolministern Ibrahim Baylan måste skolledarna ta sitt ansvar för att utvecklingsarbetet 
ska lyckas och det är även skolledaren som ska stå för upplägget gällande IUP. Det 
måste ges tid till personalen att genomföra detta arbete. Före detta skolministern menar 
alltså att varje skola måste föra en diskussion och utifrån det komma fram till en 
gemensam grundsyn på kunskapsutveckling och lärande. Han menar vidare att en 
individuell utvecklingsplan inte måste se likadan ut för alla elever. Regeringens avsikt 
med IUP är att den ska vara framåtsyftande och att den ska leda till en dialog om eleven 
och dennes studieutveckling så att rätt hjälp kan sättas in. Utvecklingsplanen ska 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 (URL:1 2005-12-20). 

 

Det som regeringens tidigare nämnda expertgrupp kom fram till i sin rapport var bland 
annat följande: Det borde finnas krav på individuella utvecklingsplaner i alla 
skolformer. Och dokumenten borde göras så konkreta så att eleverna blir mer medvetna 
om de mål de ska uppnå under sin skolgång, detta för att de ska få de bästa 
möjligheterna för att uppfylla dem. För att nå detta anser expertgruppen att alla elever 
borde ha en IUP under hela sin skolgång och att deras utveckling noga planeras och 
följs upp (Utbildningsdepartementet 2001).  

En individuell utvecklingsplan bör innehålla en kartläggning av de kunskaper eleven 
besitter inom de olika ämnesområdena, 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. En 
IUP ska konkret beskriva vilka insatser som ska göras av skolan, 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 offentlig 
handling ska den inte innehålla känsliga uppgifter om eleven (Skolverkets allmänna råd, 
2005). 

 

Dagens skola, med alla dess skolformer är en del utav ett föränderligt samhälle. Vårat 
samhälle ställer höga krav på både kunskap och social kompetens. Ett livslångt lärande 
framhålls med start i skolans värld. Vi lär oss bäst på olika sätt både i grupp och enskilt 
och skolans ska vara ett stöd för eleverna i deras utveckling. Vi måste nu i högre grad se 
till varje person som en individ. Individen ska få chansen att utveckla sig efter sina egna 
förutsättningar och med hjälp av det nå skolans mål. 

 

Läroplanen handlar till stor del om att lärandet ska utgå ifrån elevens eget behov, eleven 
ska ta ansvar för sin egen inlärning och skolan ska tydligare samarbeta med hemmen för 
att främja elevens utveckling. Skolan ska fungera som ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran och utveckling. Att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll 
och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande 
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och påverkan. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Med individuella 
utvecklingsplaner ämnar man att i till högre grad se till varje person som en individ. 
Individen ska få chansen att utveckla sig efter sina egna förutsättningar och med hjälp 
av det nå skolans mål:  

 

Individuella utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. Läraren 

ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare. Med 

hjälp av denna kan läraren, som representant från arbetslaget, tillsammans med eleven och 

vårdnadshavaren komma överens om mål och insatser så att eleven utvecklas i den riktning 

mot de mål att sträva mot som är formulerade i läroplanen och kursplanerna. (Skolverket, 2005 

s.6)    

 

Det har nu gått ett år sedan IUP blev ett obligatoriskt verktyg i skolan och i denna studie 
vill jag höra med lärare som arbetat med detta verktyg, hur de har uppfattat denna 
period med IUP. Jag vill ta reda på vad dessa lärare anser om IUP, vilka för och 
nackdelar de finner i detta verktyg? I dagens läge finns det ingen nationell mall eller 
dokument som vägleder lärarlagen ute på de svenska skolorna hur en individuell 
utvecklingsplan ska vara utformad eller hur den ska användas. Därför kan det se väldigt 
olika ut både mellan olika skolor, men också mellan lärarna, detta beroende på hur man 
använder sig av IUP. Jag kommer därför att intervjua lärare från två olika skolor 
eftersom de troligtvis arbetar med IUP på olika sätt. Går det att se IUP: s intentioner i 
praktiken? I hur stor utsträckning har lärarna fått in det nya verktyget i det vardagliga 
arbetet? I studien kommer fyra lärare att djupintervjuas, detta för att ta reda på vad dessa 
lärare anser om IUP och sedan se om teorin lyser igenom i praktiken. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Mitt huvudsakliga syfte med denna fallstudie är att undersöka vilka för- och nackdelar 
verksamma lärare ser i sitt arbete med de individuella utvecklingsplanerna. Jag ämnar 
även undersöka om detta verktyg kommit att påverka elevernas medvetenhet om sitt 
eget lärande. Syftet med IUP: s införande var bland annat att öka måluppfyllelsen och 
att Lpo 94 skulle komma att styra skolan ytterligare. Jag är intresserad av att studera hur 
detta ser ut i praktiken, kan man se spår av detta verktyg och dess avsikter ute på våra 
skolor? För att nå fram till dessa syften har jag genom djupintervjuer med lärare tagit 
reda på vad respektive lärare anser/har för tankar kring nedanstående frågeställningar. 
Genom intervjuerna kommer jag att ta reda på vad dessa lärare har för uppfattningar 
kring IUP. Jag kommer även att försöka jämföra IUP: s intention mot verkligheten, hur 
det ser ut i praktiken. Resultatet kommer inte att vara jämförbart eftersom jag vill få 
fram lärares uppfattningar/åsikter. Syn på lärande kommer även att beröras.  

2.2 Frågeställningar 
• Vad anser lärarna om IUP? 
• Vilka fördelar ser lärarna med IUP som metod/verktyg i skolan i relation till det 

tänkta syftet med IUP? 
• Vilka nackdelar ser lärarna med IUP som metod/verktyg i skolan i relation till 

det tänkta syftet med IUP? 
• Anser lärarna att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas 

medvetenhet om sitt eget lärande?  
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3. Teori 
Teoridelen kommer att ta upp hur olika myndigheter ser på IUP. Relevant litteratur och 
relevanta teorier kommer att knytas an. En viktig del i IUP som nämns i arbetet är att 
elevernas individuella utvecklingsplaner ska stödja eleverna till reflektion kring det 
egna lärandet. För att få en så bra bild som möjligt om elevers medvetenhet kring sitt 
eget lärande kommer jag att titta närmare på teorier som är relevanta för studien, 
nämligen ”Kognitiv inlärningsteori” och ”Sociokulturella teoriperspektiv” på kunskap 
och lärande. En grundsten i den kognitiva inlärningsteorin är att man integrerar 
reflektion och metakognition (förmågan att reflektera över sitt eget tänkande) i 
undervisningen. När IUP togs fram var expertgruppen väldigt tydliga med att elevernas 
individuella utvecklingsplaner inte skulle leda till att eleverna arbetade mer med enskilt 
arbete. Helt avgörande, enligt den sociokulturella teorin, är att kunskap och lärande 
skapas genom samarbetet och inte genom individuella processer. 

3.1 IUP: s innehåll 
En individuell utvecklingsplan 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, vårdnadshavare och elev för att eleven 
ska nå framgång i skolarbetet. Den ska innehålla eventuella överenskommelser mellan 
vårdnadshavare, elev och lärare. Eftersom IUP är en offentlig handling ska den inte 
innehålla känsliga uppgifter om eleven. (Skolverkets allmänna råd, 2005)  

 

Enligt Mona Bergman, författare till Allmänna råd och Individuella utvecklingsplaner, 
är dessa punkter nedan viktiga att ta fasta på i sitt arbete med IUP (URL:2 2007-01-12): 

 

• Ökat fokus på individen  

• Reflektion kring det egna lärandet  

• Dokumentation skapar synlighet och struktur 

3.2 De allmänna råden till IUP 
Skolverket fick i uppdrag att ta fram allmänna råd och kommentarer för att stödja 
skolorna i arbetet med att ta fram individuella utvecklingsplaner. Uppdraget resulterade 
till en rapport: Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen 
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(2005). De allmänna råden fungerar som ett stöd för hur skolans författningar kan 
tillämpas och dess rekommendationer utgår ifrån grundskoleförordningen. 

 

Råden anger hur man bör eller kan handla och syfta till att påverka utvecklingen i en viss 

riktning och främja en enhetlig rättstillämpning (Skolverket 2005 s. 5). 

 

Enligt skolverket är utgångspunkterna för den individuella utvecklingsplanen 
uppföljning, utvärdering och utvecklingssamtal. Skolan ska ha inblick i varje elev för att 
kunna delge elever och vårdnadshavare dennes sociala och kunskapsmässiga utveckling. 
På elevens lärares ansvar ligger det att hon/han dokumenterar elevens utveckling. 
Skolverkets råd är att läraren bör använda sig av ett gemensamt språk och gemensamma 
rutiner i dokumentationen för elevens utveckling och lärande. Vårdnadshavaren och 
eleven bör få möjligheten att vara väl förberedda inför utvecklingssamtalet. Under 
utvecklingssamtalet ska läraren ge information om hur elevens utveckling förhåller sig 
till läroplanens och kursplanens mål. Utvecklingssamtalet är ett möte där alla ses som 
jämlika parter.  

Fig. 1 (Skolverket 2005, s. 12) 
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Skolverkets intention är att den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande 
och ge eleven ökad kunskap om och över det egna lärandet och den egna utvecklingen. 
Därför bör till exempel eleverna få möjlighet till att ta eget ansvar och få påverka sina 
studier. Hur eleven ska nå målen som satts upp bör i konkreta insatser beskrivas i de 
individuella utvecklingsplanerna. Det anses även viktigt att eleven och vårdnadshavaren 
känner sig delaktiga i planen. 

 

Enligt skolverket är det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen 
konkret redogör för vilka insatser som ska göras för att eleven ska ha framgång i skolan. 
Den individuella utvecklingsplanen bör utgå ifrån elevens intressen och starka sidor, 
positiva förväntningar uttrycks om eleven. Innan man har utvecklingssamtal med en 
elev ska uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala 
utveckling ha gjorts och det ska relateras till läroplanens och kursplanens mål. Det ska 
finnas både lång- och kortsiktiga mål i den individuella utvecklingsplanen, och alla 
parter ska vara överens om det som skrivs ner. 

 

3.3 Litteraturstudie, För- och nackdelar med IUP 
Här kommer för- och nackdelar, möjligheter och hinder, som kan finnas i lärarens 
arbete med IUP att tas upp. Nedan redovisas Regeringens, Skolverkets och 
Myndigheten för skolutvecklingens (MSU) syn på för och nackdelar som arbetet med 
IUP medför. Annan litteratur kommer även att bindas in i texten. Dessa för och 
nackdelar togs fram innan ändringen av Grundskoleförordningen då IUP trädde i kraft. 
Det kan dock vara viktigt att poängtera att det har varit svårt att finna nackdelar ifrån 
myndigheternas sida eftersom det är de som bestämt att skolorna skall använda sig utav 
IUP. 
 

3.3.1 Fördelar  

Ett utav regeringens syfte med individuella utvecklingsplaner är att uppnå en ökad 
måluppfyllelse i skolan. Skolan ska i större grad genomsyras utav Lpo 94: s syn på 
kunskap och värderingar, styrdokumentens mål ska bli tydliga genom elevernas lärande.  

Enligt MSU bör skolorna vid arbetet med individuella utvecklingsplaner ta individuell 
planering och dokumentation som utgångspunkt (MSU 2003). Individuell planering och 
dokumentation ger en tydlighet och struktur för både lärare, föräldrar och elev (MSU 
2003). MSU anser att det blir lättare för eleven att följa sin egen utveckling om elevens 
lärande finns dokumenterat, med en större tydlighet blir det även lättare för 
vårdnadshavaren att följa skolans uppdrag. För lärarens del blir det troligen mycket 
lättare att se varje elev som en individ med en ökas strukturerad dokumentation. I och 
med detta anser man att läraren borde kunna upptäcka elever tidigare som har problem 
att uppnå de uppsatta målen och då sätta in resurser mycket tidigare.  
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Myndigheten för skolutveckling menar att det blir lättare för läraren vid bedömning när 
det finns dokumentation på elevens utveckling. En stor fördel som man anser följer av 
individuell planering och dokumentation är att mål och resultat blir synliga. Individuell 
planering och dokumentation kallas för kvalitetsarbete på elevnivå av just denna 
anledning (MSU). En annan förmodad fördel för eleven är att dokumentation anses 
underlättar vid övergångar inom skolsystemet. Ytterligare en påstådd fördel för eleven 
är att han/hon får ett ökat inflytande över sitt eget lärande, vilket i sin tur kan leda till att 
eleven får ökat ansvar för sin egen utbildning. Alla fördelar som arbetet med individuell 
planering och dokumentation innebär tros leda till ökad måluppfyllelse, att fler elever 
når kursplanernas och läroplanens mål. Eftersom det anses bli lättare att följa elevens 
utveckling med hjälp av IUP finns det en stor möjlighet att minska antalet 
åtgärdsprogram. En positiv effekt för lärarna kan vara att arbetet med individuell 
planering och dokumentation leder till fler diskussioner kring elevers utveckling lärare 
emellan. Det kan bidra till en ökad professionalism hos lärarna (MSU). I Regeringens 
presentation av förslaget om IUP för alla elever, skrivs att genom införandet av IUP till 
alla elever kommer lärarens arbetsbelastning att minska. En stor fördel för lärarna med 
IUP, enligt regeringen, är dokumentationen. Med hjälp av dokumentationen tror man att 
det blir lättare att se om en elev uppfyllt målen. Det ger stöd både vid planering av 
undervisning och för utvecklingssamtalet (Utbildningsdepartementet 2004). 

Skolverket (2004) anser att en IUP kan vara ett bra verktyg för att stödja elevens 
utveckling. Läroplanens och kursplanens mål anses även bli mer lättillgängliga för 
eleven med hjälp av IUP och det ska även bli lättare att se om dessa mål har uppfyllts. I 
och med det tror man att det på sikt kommer att leda till en ökad måluppfyllelse. MSU 
(2004) skriver att arbetet med IUP ur ett längre perspektiv kommer att leda till färre 
åtgärdsprogram eller att de inte kommer att behövas alls. IUP: s arbete tros ge en större 
tydlighet och helhet kring elevens utveckling, vilket i sin tur menas gagna alla parter 
(lärare, elev och vårdnadshavare). 

Som jag nämnt ovan har Skolverkets Allmänna råd (2005) kommentarer kring den 
individuella utvecklingsplanen, där det sammanfattas i stort vad de möjligheter 
myndigheterna ser i arbetet med detta.  

Skolverkets syn är att en bra utformad individuella utvecklingsplan är ett bra verktyg för 
elevens lärande. Det anses viktigt att eleverna är bekanta med målen som de ska uppnå 
eftersom det är kring dessa man samtalar kring under utvecklingssamtalen, lika viktigt 
är det att vårdnadshavaren känner till målen så att en jämlik dialog kan föras vid 
utvecklingssamtalen. Enligt Moreau & Wretman (2005) måste eleven få tid i 
undervisningen, som inte får ses som förlorad tid, till att lära sig förstå målen och att få 
veta vad som kommer att bedömas. Elevens delaktighet påstås således öka och de får ta 
ett större ansvar för sitt eget lärande. Med en seriös dokumentation menar man även att 
det blir lättare för eleven att se sina framsteg och förhoppningsvis leder detta till högre 
motivation. För lärarna blir det självklart lättare inför de kommande 
utvecklingssamtalen när dokumentationen redan är förberedd (Moreau & Wretman, 
2005). 
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3.3.2 Nackdelar 

Enligt Lpo 94 så lär sig eleverna mycket av varandra och enligt det sociokulturella 
teoriperspektivet skapas kunskap genom samarbetet och inte genom individuella 
processer. Gruppens betydelse för lärandet anses då hamna i skuggan av det individuella 
lärandet. Vid beskrivandet av IUP: s möjligheter tas det upp att IUP kan leda till ökad 
måluppfyllelse. Myndigheten för skolutveckling är rädda för att en för stark fokusering 
på måluppfyllelse möjligtvis kan ge eleverna ökad stress och en känsla av att man inte 
duger om målen inte uppnås (MSU 2003). En nackdel med arbetet kring de individuella 
utvecklingsplanen kan möjligtvis vara den extra tid som kan behövas läggas ner på 
dokumentation och planering. Tid är en bristvara och individuell planering och 
dokumentation kan leda till ökad arbetsbelastning för läraren. För att undvika detta bör 
arbetslaget tillsammans definierar begrepp och diskuterar arbetsmetoder för att utveckla 
arbetet (MSU 2003). Ett problem som IUP möjligtvis kan medföra är formulering utav 
den individuella utvecklingsplanen, den får nämligen inte upplevas som 
integritetskränkande för eleven (Skolverket 2004). Enligt skolverket kommer IUP att 
innebära hantering av fler känsliga dokument i skolan, det kan bidra till osäkerhet hos 
personalen. En nackdel som Skolverket (2004) kan se med IUP är att det kan ske en 
förvirring vid särskiljningen av IUP och åtgärdsprogram, därför är det viktigt att tydliga 
gränsdragningar görs mellan de olika dokumenten. Det behov av stöd till skolorna som 
MSU (2004) har erfarit innefattar utvecklingsplanens utformning, innehåll, användning, 
tolkning av målen och sekretessen och ser därför behov av att förtydliga detta (vilket 
sedan Skolverket gjort i Allmänna råd och kommentarer Den individuella 
utvecklingsplanen 2005). IUP får heller inte bli en checklista som lärarna bockar av, det 
är inte syftet med IUP (MSU 2004). En nackdel kan möjligtvis vara att lärarna ser IUP 
som en administrativ pålaga, det kommer att krävas mycket tid för den enskilda läraren 
att skapa en individuell utvecklingsplan för varje elev. Detta kan i sin tur komma att 
påverka undervisningens kvalité (Moreau 2005 & Wretman 2005).  

Siwe (Moreau 2005 & Wretman 2005) ser den största problematiken i och med 
utvecklingssamtalen för elever i de högre åldrarna. Lärare får ofta bristfällig information 
från andra lärare (ämneslärare) gällande elevens utveckling och därefter ska denna 
lärare försöka hålla ett professionellt utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. 
De lärare som lämnar över en sådana bristfällig information kanske inte har förstått sitt 
nya uppdrag. Det måste finnas bra underlag vid ett utvecklingssamtal för att kunna 
skapa en bra IUP. 

Enlig Nordin- Hultman (2006) synliggörs och bedöms dagens elever mer än tidigare, 
under sina utvecklingssamtal lär sig eleverna att rikta den ”diagnostiska” blicken mot 
sig själva och granska sina starka och svaga sidor. Nordin- Hultman ifrågasätter varför 
eleven diagnostiserar i en sådan hög grad när det i själva verket kan var den 
pedagogiska miljön som felar.  
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3.4 Tidigare forskning kring barns inlärning  
Enligt Maltén kan samspelet mellan teori och praktik hjälpa lärarna att synliggöra 
grundläggande problem i undervisnings- och lärandeprocessen, möjliggöra reflektion 
och förutsättningslöst prövande, fördjupa eller ompröva undervisningsstrategier samt 
stimulera skapandet av en begreppsapparat och ett yrkesspråk som den dagliga 
yrkesverksamheten kan relatera till- kort sagt: fördjupa professionalismen hos lärarna 
(Maltén 2003 s. 178).  

 

Det finns inte mycket tidigare forskning kring ämnet IUP, det jag funnit är ett antal C-
uppsatser och några enstaka forskningsstudier. Ingen utav dessa har tagit upp det som 
jag ville undersöka i denna studie. Detta är kanske i och för sig inte så underligt 
eftersom verktyget bara har varit obligatoriskt sedan ett år tillbaka. Under tidigare 
forskning kommer jag att ta upp forskning kring teorier om lärande och kunskap 
eftersom de är en av de primära punkterna i de individuella utvecklingsplanerna. 

 

I Lpo 94 beskrivs det att skolan har en kvalitativ kunskapssyn, grundad på kognitiva, 
metakognitiva och sociokulturella teorier om lärande, denna studie kommer att beröra 
två teorier om elevers lärande; nämligen kognitiv inlärningsteori och sociokulturella 
teoriperspektiv på kunskap och lärande. Inlärning är inget entydigt begrepp, det finns 
många olika definitioner och beroende på hur det definieras får det olika konsekvenser 
ute i våra skolor. Det finns mycket inom dessa två teorier som IUP grundar sig på. Ett 
utav syftena till IUP framtagande är att förtydliga Lpo94 som skall styra de svenska 
skolorna. Eftersom det finns många lärare på skolorna som har satt sig in i Lpo 94 dess 
kunskapssyn och värdegrunder krävs det nu ett krafttag från skolledningarna att ge 
lärarna tid och resurser för att bli insatta. Det är grundläggande att lärare/pedagoger får 
en gemensam kunskapssyn, och enligt Lpo 94 så är den nuvarande kvalitativa 
kunskapssynen grundad på de nedan nämnda teorierna. 
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3.4.1 Kognitiv inlärningsteori  

Det som utmärker den konstruktivistiska inlärningsteori, som är den viktigaste 
uppfattningen inom kognitiv teori (Dysthe 2004 s. 36), är att man integrerar reflektion 
och metakognition (förmågan att reflektera över sitt eget tänkande) i undervisningen. 
Lärandet är en aktiv process där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop 
den med vad de redan vet och omorganiserar de mentala mönster för att den nya 
förståelsen ska passa in. Vikten av att eleverna förstår allmänna principer och kan 
använda sig av metoder och strategier vid problemlösning är grundläggande. Lärandet 
ska ske genom kognitiva konflikter i elevernas huvuden, den inre motivationen är 
betydelsefull. Det innebär att när barn upptäcker att något förhåller sig på ett 
motsägelsefullt sätt utifrån deras tidigare erfarenheter, blir de automatiskt motiverade att 
lära sig hur det ligger till (kognitiva konflikter). En annan del i den konstruktivistiska 
inlärningsteorin är att eleverna ska ta eget ansvar i sin egen inlärning men även också 
över den sociokulturella gemenskapen med andra elever. Detta anses ge eleven en insikt 
i den egna läroprocessen.   

 

Lev Vygotskij (1896-1934) är en av de främsta ryska teoretikerna inom pedagogisk 
psykologi, hans teorier har dominerat det västerländska tänkandet inom pedagogiska 
sammanhang under den senare delen av 1900-talet.  Vygotskij menar att vi inte på 
förhand kan planera elevens förståelse det finns en gräns för hur mycket vi med 
läroplaner och välstrukturerad undervisning kan styra och planera undervisningen. Den 
egna inlärningen innehåller alltid en oförutsägbarhet som inte kan bestämmas på 
förhand. Det är lärarens uppgift att ge eleven den draghjälp den behöver för att utnyttja 
inlärningsmöjligheten som ligger i den närmaste proximala utvecklingszonen (Imsen 
2000 s.192). Osterman och Kottkamp (2004 s. 5) tar i sin bok upp skolans problem med 
ständiga reformer och nya inlärningsteorier. De menar i stället att lärare och elever ska 
praktisera reflekterande lärande som inlärningsmodell. Det reflekterande lärandet som 
inlärningsmetod tar fram det kognitiva tänkandet samt tankens påverkan på handlingen. 
Reflekterandet anses alltså inte bara ge en kognitiv förståelse av kunskap utan även en 
påverkan på elevens uppträdande och handlingar. Reflekterande undervisning börjar 
med en fråga eller ett problem, där läraren har en passiv guidande och stöttande roll och 
eleverna en aktiv kunskapssökande roll. I den traditionella undervisningen är rollerna 
och arbetsgången det motsatta. Olika tidigare undersökningar (Imsen 2000 s. 57) 
bekräftar att inlärningen är en funktionell process där individen genom nya kunskaper 
inte bara tros förändra sitt tänkande utan även påverka sina handlingar och förändras 
som människa. Inlärningen är således en integrerad del i individens inre liv och 
förhållande till omvärlden.  
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3.4.2 Sociokulturella teoriperspektivet på kunskap och lärande 

Det sociokulturella perspektivet är givetvis föränderligt men är grundtankarna fanns 
redan hos exempelvis John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1868-1931) och 
Lev S. Vygotskij (1886-1934). Dessa verkade inom ämnet psykologi men deras 
observationer har berörts och uppföljts av forskare än i dag och är högst aktuella.  

Dysthe beskriver de centrala elementen i sociokulturella angreppssätt inom 
inlärningsteorin på följande sätt:  

• Lärande har med relationer att göra 

• Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel 

• Språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna 

• Balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje 
läromiljö 

• Lärandet är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 
omgivningen i vid mening. (2003 s.31) 

 

Helt avgörande, enligt den sociokulturella teorin, är att kunskap skapas genom 
samarbetet och inte genom individuella processer. Det är i samspel med andra individer 
som lärandet äger rum. Det sociokulturella perspektivet betonar även att motivationen är 
i betydelse av meningsfullhet, kunskapen och lärande måste betraktas som viktig i 
sammanhanget och hemmiljön är lika viktig som skolan för att skapa och påverka denna 
motivation. Lärarens roll är att skapa en miljö där motivation kan formas samtidigt som 
motivation som finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och 
ungdomar också är väldigt betydelsefull (Dysthe 2003 s.38).  
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4. Metod och genomförande 

4.1 Urval 
Jag har kontaktat lärare och handledare på de skolor där jag befunnit mig under min 
verksamhetsförlagda utbildning. Dessa skolor arbetar aktivt med IUP. Samtliga lärare 
på de olika skolorna arbetar med IUP på olika sätt och under olika lång tid. Jag har valt 
att fördela urvalet av lärarna utifrån; 

 

• olika åldersstadier (från årskurs ett till och med årskurs fem) 

• varierat arbetssätt när det gäller IUP: s användande  

 

Med tanke på studiens omfattning och syfte har jag bedömt att fyra lärare från olika 
skolor har varit ett relevant underlag för mina intervjuer. Jag genomfört fyra 
individuella halvstrukturerade intervjuer.  

4.2 Metod 
Jag kommer att samla information om IUP i olika databaser, böcker och 
informationshäften. Jag kommer att ta kontakt med Myndigheten för skolutveckling och 
Skolverket för information, jag kommer även att läsa böcker om lärande- och 
kunskapsteorier. 
 
För att öka tillförlitligheten och få relevant underlag och jämförbara resultat utifrån 
mina frågeställningar bestämde jag mig för att göra individuella halvstrukturerade 
intervjuer med fyra lärare samt granska och ta del utav litteratur och information om 
IUP, läroplansteorier och reflektion. Frågorna kommer att behandla lärarnas 
arbetsmetod, syfte och tankar kring användandet av IUP och elevers medvetenhet kring 
sitt eget lärande. De medverkande lärarna kommer före intervjutillfället att få tillgång 
till intervjufrågorna (bilaga 1), samt de forskningsetiska reglerna för 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning från vetenskapsrådet (bilaga 3).  

Under intervjuerna kommer jag att föra en del stödanteckningar. Jag kommer även att 
använda mig utav en bandspelare som jag kommer att lyssna av efter intervjuerna, detta 
för att inte missa något som sägs under intervjuerna. Jag hade helst undvikit att ha en 
bandupptagning eftersom detta kan komma att hämma intervjupersonerna, men 
eftersom jag är själv känner jag att jag behöver ha bandspelare som hjälpmedel.  

Tre utav de fyra lärarna har jag följt i klassrummen under olika lång tid, under tidigare 
VFU-perioder. Under de perioder observerade jag bland annat deras arbetssätt som de 
använde sig utav när de arbetar med de individuella utvecklingsplanerna.  
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Mitt syfte med intervjuerna är att undersöka vilka för- och nackdelar fyra lärare ser i sitt 
arbete med IUP. För att få en djupare förståelse om lärarens inställning till IUP kommer 
även allmänna frågor att ställas. Intervjuerna kommer att sammanfattas utifrån 
relevansen av frågeställningarna. 

Jag kommer att läsa ett antal rapporter som har använt sig av intervjuer, detta för att 
hitta en passande form för min undersökning. Boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun av Steinar Kvale kommer förhoppningsvis att göra mig väl 
förberedd inför de kommande intervjuerna.  

4.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjun utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuform, det vill säga jag hade ett batteri 
av frågor men svaren var öppna. Under alla intervjuer använde jag mig utav en 
bandspelar för att kunna lyssna på intervjuerna mer än en gång. Varje lärare tillfrågades 
och de fick ge sitt godkännande till att jag spelade in intervjuerna. Alla gjorde detta och 
jag lovade att förstöra banden så fort jag var klar med min studie. 

Jag försökte vara så noggrann som möjligt när jag formulerade mina frågor så att inga 
missförstånd kunde uppstå gällande dess betydelse. När jag hade bokat in de fyra 
lärarna för intervjuer så provades intervjufrågorna på en gammal kurskamrat som just 
börjat arbeta som lärare. Enligt henne var frågorna lättförstådda, men en del frågor fick 
omformuleras. 

Intervjuerna var lyckade och gjordes på de inbokade tiderna. Intervjuerna hade en 
tendens att sväva iväg, så min uppgift blev att leda tillbaka lärarna till frågan. Detta 
berodde självklart på relevansen till själva ämnet. Efter att ha gjort de inbokade 
intervjuerna satte jag mig ner och lyssnade och skrev ned svaren som jag fått. Även de 
anteckningar som gjorts under själva intervjuerna skrevs ned. Det visade sig vara 
mycket tidskrävande. Därefter försökte jag sammanfatta respektive lärares intervju och 
sedan försöka se likheter och skillnader lärarna emellan. 

 

Från tidigare erfarenheter vid verksamhetsförlagda utbildningstillfällen har 
observationer av lärarnas olika sätt att använda sig av de individuella 
utvecklingsplanerna samt lärarens förhållningssätt, undervisning och tidsåtgång till 
undervisning kring IUP genomförts. Observationerna har dock inte antecknats och 
redovisats utan tas endast upp i diskussionen. 
 

4.4 Presentation av skolor och lärare 
Skola 1 

Skola 1 är en F- 9 skola med ca 900 elever som är uppdelat på sju arbetslag. Skolan är 
byggd i mitten på 40-talet och ligger i ett område som domineras av äldre villor och 
bostadsrätter.  
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Lärare A, lärare skolår 1. Är utbildad 1-7 lärare.  

Lärare B, lärare skolår 3. Är utbildad 3-7 lärare. Lärare B är även enhetsansvarig för åk 
3-5.  

Lärare C, lärare skolår 3. Är utbildad 1-7 lärare.  

 

Skola 2 

Skola 2 är en F-5 skola med ca 500 elever uppdelade på fem arbetslag. Skolan är 
planerad och byggd under 50-talet och ligger i ett område med enbart villor.  

 

Lärare D, lärare skolår 1. Är utbildad 1-7 lärare och fritidspedagog. 

 

4.5 Etiska aspekter 
På grund av studiens ringa omfattning och karaktär har jag inte behövt ansöka om 
tillstånd för undersökningen. I studien har jag tagit hänsyn till och informerat de 
medverkande om forskningsetiska reglerna som enligt Vetenskapsrådet för humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning är gällande;  

 

1. Informationskravet innebär att deltagandet är frivilligt och de medverkande har 
när som helst rätt att avbryta sin medverkan.  

2. Samtyckeskravet innebär att de medverkande självständigt kan bestämma på 
vilka villkor de vill delta.  

3. Konfidentialitetskravet handlar om att identifierbara personer i rapporten skall 
avidentifieras.  

4. Nyttjandekravet ska insamlat material inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Jag kommer också att följa etisk praxis att alltid ange ursprung till refererade studier.   
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5. Resultat 

5.1 Intervjuresultat och analys av resultat  
Efter att ha genomfört intervjuerna så valde jag att sammanställa och analysera deras 
svar kring de fyra teman som finns i frågeställningarna. Under varje tema finns en 
sammanfattning av lärarnas uppfattningar/åsikter, likheter och skillnader som 
framkommit under intervjuerna. (För att se intervjuerna i sin helhet se bilaga 2).  Jag är 
medveten om att resultatet av studien är styrda utifrån mina frågor, därför förbehåller 
jag mig för att de medverkande lärarna kan ha åsikter och tankar kring IUP som inte 
framkommit under intervjuerna. För att få en så rättvis bild av lärarnas inställningar och 
uppfattningar om IUP har jag i sammanställningen även tagit hänsyn till mina egna 
observationer när det gäller lärarens arbete med IUP, även om dessa inte kommit fram 
vid intervjutillfället.  

 

5.1.1 Vad anser lärarna om IUP?  

Alla fyra lärare som har intervjuats har en positiv inställning till de individuella 
utvecklingsplanerna. Dessa lärare har arbetat med IUP olika länge och olika mycket, 
därför har de olika syn på IUP och varierande krav på hur en IUP ska fungera. Tre utav 
lärarna har varit med och arbetat fram arbetsmetoden kring IUP på deras respektive 
skola. Dessa tre lärare har en ännu mer positiv inställning än den lärare som inte varit 
med i någon projektgrupp. Syfte och fokus i användandet av IUP varierar mellan 
lärarna. De lärare som arbetat aktivt med IUP under en längre tid fokuserar mer på att 
synliggöra utvecklingen för varje individ över tid medan läraren som inte har så lång 
erfarenhet av arbetet med IUP använder sig utav verktyget i mindre utsträckning, främst 
i planerings- och utvärderingssyfte. Samtliga lärare hade svårigheter att komma på 
negativa saker med arbetet kring de individuella utvecklingsplanerna men 
sammanfattningsvis kom det fram att tidsbristen var en negativ del, samt om man inte 
arbetar kontinuerligt fungerar den inte som det är tänkt. Andra svårigheter var att hitta 
ett fungerande arbetssätt i början av arbetet med IUP. En utav lärarna tycker att de 
individuella utvecklingsplanerna gagnar de svaga eleverna mer, eftersom det läggs mer 
tid och resurser på de elever som kan få svårigheter att uppnå målen. Lärarna tror inte 
att eleverna är så medvetna om sina individuella utvecklingsplaner eftersom de oftast 
bara kommer fram inför och under utvecklingssamtal, eleverna som tillhör mellan och 
hög är mer medvetna om sina individuella utvecklingsplaner. De tror och hoppas på att 
eleverna skolas in i ”IUP-tänket” i de lägre åldrarna för att bli mer medvetna och 
delaktig när de blir äldre. 

 

Något som alla lärare efterfrågade var en nationell mall/dokument som skulle gälla för 
alla skolor i Sverige. De efterfrågar ett dokument som beskriver hur IUP ska användas 
och vad en IUP ska innehålla. Lärarna är alla samma åsikt om att IUP kan utvecklas 
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ytterligare och att det kommer ta ett antal år för IUP att landa i skolans värld. Det tar ett 
tag att hitta rätt när ett nytt arbetssätt införts.  

Det lärarna har kommit fram till under det första året med IUP är att det nya verktyget 
till stor del påminner om det de arbetat med innan IUP: s införande. Det har inte lett till 
några stora förändringar i lärarnas och elevernas vardag. En utav de stora skillnaderna är 
enligt de tre lärarna från A-skolan att det krävs en större uppföljning nu än tidigare och 
att det är väldigt viktigt med en noggrann dokumentation.  

5.1.2 Vilka fördelar ser lärarna med IUP som metod/verktyg i skolan?  

De intervjuade lärarna trycker alla på att vi i högre grad i dagens samhälle måste se till 
varje person som individ, individen ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och med hjälp av dem nå skolans mål. Enligt dem sätter IUP fokus på 
just individens utveckling utifrån dennes förutsättningar. IUP är också ett redskap för att 
följa och se eleven under hela skoltiden. De tror också att det blir lättare för eleverna att 
konkretisera sina egna mål, de kan ju både ha kort- och långsiktiga mål. Om målen görs 
tillräckligt tydliga, lättfattiga och direkt kopplade till målen tror de att det kommer det 
att gynna eleverna och leda till en högre måluppfyllelse. Och när eleverna har en 
individuell utvecklingsplan anser de intervjuade lärarna att de har det lättare att se vad 
de lär sig och vad de behöver träna mer på.  

Lärarna ser också att samtalen kring IUP är ett bra tillfälle för lärare och elever att prata 
om just en elev kunskapsutveckling och vilka mål hon/han ska sträva mot. Tre utav 
lärarna tycker även att IUP är ett stöd för själva läraren under utvecklingssamtalen. Med 
hjälp av IUP anser lärarna att de på ett bättre sätt kan använda de resurser som redan 
finns på deras respektive skola, dels informera elever och vårdnadshavare om vad som 
förväntas och om de mål som uppnås. 

Många skolor har haft en pärm som följt eleven under hans/hennes skolgång. Nu 
kommer alla elever att få en pärm som följer dem och det tycker samtliga lärare är 
väldigt positivt. De tror att denna pärm kommer att vara otroligt uppskattad vid 
lärarbyten och skolbyten och att det blir lättare för den nya läraren att sätta sig in i 
elevens starka och svaga sidor. Men framför allt så tror de att den nya läraren kan se 
elevens historik och förhoppningsvis börja arbete med eleven på dennes nivå på en 
gång. 

Tre utav lärarna säger att i och med de individuella utvecklingsplanerna har de tvingats 
till att konkretisera målen för sina elever. Detta anser de har lett till att fler elever har 
uppfyllt de uppsatta mål som stått i deras individuella utvecklingsplaner. De är alla 
eniga om att IUP har medfört elever som tar ett större ansvar för sitt eget lärande.  

Lärarna säger även att IUP har hjälp dem till se eleverna som individer istället för en 
grupp, lektionerna anpassas nu i större grad till individen än vad det har gjorts tidigare. 
Det blir lättare för lärarna att planera lektionerna när det är står så tydligt i elevernas 
IUP vad de behöver träna på.  
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5.1.3 Vilka nackdelar ser lärarna med IUP som metod verktyg i skolan? 

Två utav lärarna ansåg att en nackdel med IUP kunde vara att generella mål sattes upp 
för en elev, mål som inte är individinriktade. Dessa lärare såg nämligen IUP som ett 
verktyg för eleven att få möjligheten att få arbeta på sin egen nivå. 

Lärarna från A-skolan vara alla eniga om att de vill få in IUP i det vardagliga arbetet, de 
kände att de saknade kunskapen att väva in ”IUP- tänkandet” under lektionstid. De 
tyckte att det inte fanns tid till detta, de ansåg att de skulle vara tvungna att ta bort något 
annat på schemat. Den lärare som arbetat med IUP under så pass många år hade dock 
enligt dem själva funnit ett sätt att integrera IUP under lektionstid. 

Den största nackdelen med IUP tyckte alla vara avsaknaden utav en nationell 
mall/dokument. De tycker att för mycket tid har gått åt för att arbeta fram en Individuell 
utvecklingsplan för varje skola. Eftersom de lärare som arbetat fram dokumentet för sin 
skola inte fått någon utbildning i IUP behöver ju inte detta dokument vara ”korrekt” 
utformade. Alla lärare anser att direktiven är för diffusa. När det införs nya verktyg på 
nationell nivå för skolorna borde alla elever få samma förutsättningar. De anser att det 
hade varit bättre om Skolverket och Myndigheten för skolutveckling hade tagit fram en 
IUP som alla skolor ska använda sig av. Det är ju trots allt de som ”vet” vad den ska 
innehålla eftersom det är de som tagit fram den ”nya” förordningen. 

Lärare D som arbetat med IUP sedan 2000 har varit med och hjälp andra skolor att 
introducera IUP tycker att allt för många IUP- dokument har blivit 
avprickningsscheman. Det finns allt för många icke genomtänkta IUP- dokument ute på 
skolorna runt om i landet.  

5.1.4 Anser lärarna att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas 
medvetenhet om sitt eget lärande?  

Lärarna som har intervjuats är alla ense om att det är mycket svårare att göra eleverna 
medvetna om sitt eget lärande i de lägre åldrarna (åk f-2), de har nått större framgång i 
mellanåren (åk 3-5). 

Det lärarna har kommit fram till är att det blir lättare för eleverna att se sin utveckling i 
både ett kort och ett längre perspektiv med hjälp av sina individuella utvecklingsplaner. 
De anser även att det blir mer konkret för eleven när hon/han vet mot vilka mål de ska 
arbeta mot att uppnå. Detta tycker de sig framförallt se i årskurserna 4 och 5. De arbetar 
hela tiden föra att nå de uppsatta målen för årskurs 5 och tränar för att klara av de olika 
momenten i de nationella proven. 

En utav lärarna ser en tydlig skillnad från när hon började arbeta i skolan, att 
medvetenheten hos eleverna har ökat. Eleverna visar, enligt henne/honom, ett större 
intresse i vad de ska uppnå. Denna lärare säger att det är upp till lärarna att påverka 
eleverna till att bli mer medvetna om de mål som de ska uppnå och därmed påverka dem 
till att bli elever som är mer medvetna om sitt eget lärande. Förhoppningsvis kommer 
tydligheten att öka när IUP har arbetats in ytterligare i det vardagliga skolarbetet, säger 
de intervjuade lärarna. Med en tydlig IUP blir det lätt för eleverna att se vilka mål de har 
strävat mot och lyckats uppnå och därmed bli medvetna över vad de lärt sig, de ser sin 
egen utveckling. 

 19



 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Denna undersökning hade även troligtvis kunnat genomföras med hjälp av enkäter eller 
observationer. Flera lärare hade då kunnat vara med i studien och förmodligen hade 
flera slutsatser kunnat dras. Anledningen till att intervjuer gjordes istället för enkäter är 
att jag ville få en djupare förståelse utav lärarnas åsikter och erfarenheter av IUP. Enligt 
min åsikt är det svårt att avläsa en lärare genom en enkät, det är lättare att läsa mellan 
raderna under tiden en intervju görs. Under en intervju kan man vinna mycket på att läsa 
av den intervjuade personen mimik och kroppsspråk och djupare diskussioner kan föras. 
Detta hade varken kunna ha gjorts i enkäter eller under observationer och det var ju det 
som jag ville få fram i studien. Eftersom denna studie varade under en så pass kort 
tidsperiod var observationer inte möjliga att genomföra. Observationerna hade varit 
tvungna att passa in med de planerade utvecklingssamtalen och de skulle inte starta 
förrän i slutet av denna termin.  

 

Jag uppfattar inte att de halvstrukturerade frågorna på något sätt hämnade 
intervjupersonerna utan tanken var att de på ett så detaljerat sätt skulle beskriva sin 
inställning, uppfattning och erfarenhet så noggrant som möjligt. Under samtliga 
intervjuer förekom spontana diskussioner och åsikter gällande IUP och dessa har jag i 
resultatet tagit hänsyn till och redovisat.    

Jag känner mig ganska säker på att jag förstod lärarnas svar under intervjuerna. Det 
märktes att det fanns mycket att säga angående detta ämne. Eftersom det var så få till 
antalet som intervjuades kan inga större slutsatser dras, det är de intervjuade lärarnas 
uppfattningar och erfarenheter som tas upp i resultatet. Det var enkelt att ställa 
följdfrågor till dem. Även urvalet av lärarna är jag nöjd med, att inga manliga lärare 
intervjuades tycker inte jag har någon relevans i studien. 

Det är svårt att veta giltigheten i studien, lärarna har precis kommit igång med sitt arbete 
med IUP och de har inte riktigt fått in de individuella utvecklingsplanerna i det 
vardagliga arbetet. Lärarna tolkar och har åsikter i sina svar, dessa har jag sedan tolkat 
och skrivit in i resultatet. Detta kan ha kommit och påverka studiens jämförbarhet.  
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6.2 Resultatdiskussion och analys 
När jag stod inför starten av min studie var jag lite osäker på vad egentligen införandet 
av IUP hade inneburit för lärarna ute på fältet. Jag var heller inte riktigt klar med vad en 
IUP skulle innehålla. Nu efter min studie ser jag en positiv syn hos lärarna med 
införandet av IUP. De känner att de får en ytterligare möjlighet att utveckla metoderna i 
skolan. Än så länge kan man säga att IUP inte lever på våra skolor. En utav lärarna som 
var med i studien har lyckats få in de individuella utvecklingsplanerna i det vardagliga 
arbetet, övriga lärare söker efter metoder för att göra de individuella 
utvecklingsplanerna levande. Man kan se en önskan hos lärarna att IUP kan bli ett 
startskott för skolorna att äntligen få prata ihop sig om en gemensam grundsyn. De 
önskar och hoppas att mer tid kommer att ges på pedagogiska frågor och att en 
gemensam syn om kunskap och lärande kommer att arbetas fram. I dagens läge finns 
det många olika läroplaner som påverkar lärarna ute på skolorna, beroende på när 
läraren utbildats. Lärarna har inte fått tid att sätta sig in i de ”nya” läroplaner som 
kommit ut under åren, därför arbetar de med den som de grundligt fått lära sig under sin 
lärarutbildning. Med hjälp av IUP ska skolan enligt regeringen ändra riktning så att 
arbetet riktas mot den syn på kunskap och lärande som beskrivs i Lpo 94. I Lpo 94 
beskrivs det grundligt att skolan ska ha en kvalitativ kunskapssyn, grundad på 
kognitiva, metakognitiva och sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. 
Men om IUP ska få genomslagskraft måste den förankras väl i skolans vardag och det 
yttersta ansvaret för detta har rektorerna ute på skolorna. 

 

Flera utav lärarna ute på våra skolor är lite rädda för att IUP ska bli ännu ett verktyg 
som hamnar i våra bokhyllor. Det är viktigt att få in arbetet med IUP i det vardagliga 
arbetet och jag tror att det kan behövas både stöd och påtryckningar från skolledningen. 
Lärarna som intervjuats i studien säger att det kan behövas studiedagar där lärarna får 
möjlighet att utveckla sitt arbete kring IUP, nya idéer från andra skolor som kommit 
långt kan också vara bra. Samtliga lärare hade olika syften och tankar med arbetet, jag 
tycker mig tydligt kunna se att en längre erfarenhet med IUP resulterar i ett väl 
utvecklat arbetssätt där fokus ligger i att synliggöra elevutvecklingen över tid och en 
ökad måluppfyllelse. Det som var uppseendeväckande här var att lärarna inte kunde 
argumentera varför IUP skulle leda till ökad måluppfyllelse. En lärare sa att tydlighet 
leder till ökad måluppfyllelse. En annan sa att nu tvingas alla lärare till dokumentation, 
ingen kan smita undan från sitt ansvar.  

 

Det reflekterande syftet, där eleven genom att bli medveten om sitt eget lärande 
strukturerar sina tankar och får syn på sina egna läroprocesser, bör enligt min mening 
vara en av de primära tankarna med IUP. Jag anser att insikten om den egna 
läroprocessen kan ge eleven ovärderliga möjligheter att skapa sina egen individuella 
studieteknik. Med hjälp av att se en elevs individuella utvecklingsplan under en längre 
period tror jag även att läraren tydliga kunskaper om elevens sätt att lära och därmed 
möjlighet att utnyttja sin professionalism för att tillgodose elevens behov. Denna 
studien visade dock att lärarna inte har nått hit ännu, de har inte riktigt lyckats med att få 
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in arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner i det vardagliga arbetet. 
Eleverna har tyvärr inte kommit igång fullt ut med reflektioner kring sitt eget lärande, 
men det är, enligt lärarna själva, på god väg. Lärarna var eniga om att detta vara lättare 
att genomför i de högre åldrarna.  

Sociokulturellt lärande har enligt Dysthe med relationer att göra där språk och 
kommunikation är grundläggande i läroprocessen (2003). Hemmiljön är också en 
betydelsefull del i elevens lärande inom teorin. När det gäller arbetet kring IUP kommer 
det sociokulturella lärandet in i form av en språklig och kommunikativ samverkan 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare där alla parter blir engagerade i elevens 
inlärning. Lärare, elev och vårdnadshavare kan då ta del- och lära av varandras 
kunskaper när det gäller elevens hem och skolmiljö. En grundläggande del i detta är att 
inte ”kommunicera över elevens huvud”. En viktig mötesplats för detta är 
utvecklingssamtalet, där formuleras elevens individuella utvecklingssamtal tillsammans 
med alla parter. Det är essentiellt att den blir lättförståelig först och främst för eleven.  

Genom studien har jag kommit fram till att det borde vara positivt som lärare att vid 
utvecklingssamtal alltid komma fram till något tillsammans med eleven och 
vårdnadshavaren. Nu är det inte bara informations som ges, utan nu ska ett samtal föras 
där alla parter är delaktiga. Under detta samtal är det betydelsefullt att vårdnadshavaren 
är bekanta med skolans uppsatta mål och synsätt. Ett dilemma vid dessa samtal är ett det 
är en annan syn på kunskap och lärande idag mot när vårdnadshavarna gick i skolan. 
När de gick i skolan var det en kvantitativ kunskapssyn och som nämnt tidigare har vi 
nu en kvalitativ kunskapssyn ute på skolorna. Det är alltså viktigt att både elever och 
vårdnadshavare är insatta i målen som eleverna ska uppnå. Om lärarna får 
vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i elevernas utveckling kan detta generera till 
föräldrars ökade intresse i elevernas lärande. 

 

En utav avsikterna som regeringen hade med IUP: s införande var att den skulle 
underlätta för läraren. Ingen utav de lärare som jag intervjuade tyckte att IUP var till för 
dem. De ansåg att IUP gagnade eleverna i första hand. Två utav lärarna tycker att IUP 
har hjälpt dem till en tydligare kartläggning av sina elever, ingen elev hamnar ”mellan 
stolarna”. 

 

En mycket intressant poäng är att lärarna som intervjuats inte ser en sådan stor skillnad 
på deras tidigare arbetssätt jämförelsevis med det nya. Det har skett förändringar i deras 
sätt att dokumentera och namnen på dokumentet har fått bytt namn. Annars ser de inte 
sådana stora förändringar. En slutsats jag kan dra utav detta är att lärarna som blivit 
intervjuade redan hade ett väl utvecklade utvecklingsplaner för eleverna. En annan 
orsak kan vara att de inte riktigt har kommit igång med arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna, de behöver utvecklas ytterligare. Om den senare tesen stämmer så 
hoppas jag att det beror på den korta tid IUP har använts och att lärarna om några år 
kommer att kunna se en större skillnad på sitt arbete, före och efter införandet av de 
individuella utvecklingsplanerna.  
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7. Avslutande diskussion 
En lärarens uppgift är att organisera undervisningen så att eleven enkelt ska kunna ges 
möjligheter till eget ansvar över sitt eget lärande och kunskapsutveckling. Det innebär 
att läraren måste tillgodose eleven med metoder och arbetssätt. Läraren ska kunna 
analysera och utvärdera elevens utveckling för att förstå vad det är som eleven har 
förstått eller inte förstått. Resultaten av intervjuer och litteraturstudier har givit mig en 
större inblick i olika lärares arbetssätt, i olika verksamheter och för olika åldrar med 
IUP som verktyg. Det har visat sig att IUP används på många olika sätt beroende på 
lärarens engagemang och skolans upplägg och vad de väljer att fokusera på. Ett aktivt 
och frekvent arbete kan jag av studien urskilja krävs för att IUP ska fungera till fullo.  

 

Mona Bergman anser att IUP är ett bra verktyg för lärare för att få en tydligare bild utav 
eleven som individ. Det blir mer konkret vad eleven har för starka och svaga sidor. Men 
något som jag tänkt på under denna studie är att det är hela tiden eleven som är i fokus. 
Kan det inte vara så att det ibland är fel på en metod som en lärare använder sig av? I 
Grundskoletidningen (Nr: 6/2005 s.7) säger Mona Bergman att skolor även måste bli 
bättre på att analysera vad det är som ligger bakom att vissa elever inte när målen. Det 
behöver inte alltid vara brister hos eleven… Hur kommer det sig till exempel att det allt 
för sällan görs utvärderingar utav lärarnas metoder? 
 

Nya och allt fler sidor av eleverna innefattas i de individuella utvecklingsplanerna. Och 
som Nordin- Hultman nämner i sin bok Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande, är det inte bara det som eleverna gör som bedöms längre utan nu 
bedöms även hur eleverna är (2006 s. 178). Detta görs för att få en helhetssyn utav 
eleverna. Det är inte längre bara det kunskapsmässiga som styr utan nu innefattar 
bedömningarna även de ”mjuka” kvaliteterna och begåvningarna också. Det har generat 
i fler områden som nu kommit att bedömas och kontrolleras i skolorna och därmed även 
nya områden att utveckla hos eleverna. Detta resonemang leder mig vidare till frågor 
och föreställningar som vi lärare har om begreppen utveckling och lärande. Vilka 
föreställningar har vi om barn och om hur barn SKALL vara? Är inte mycket beroende 
av vilken kultur/miljö man befinner sig i? Vad som är normalt i en kultur kan vara 
onormalt i en annan. Därför kan det anses vara ute på hal is när man börjar bedöma hur 
elever är och inte vad de gör. Vem är det egentligen som bestämmer normen? Lärarna 
ute på de svenska skolorna har troligtvis olika definieringar på orden utveckling och 
lärande, dessa ord definiering är i ständig förändring likväl kunskapssynen. En poäng 
kanske vore att lärarlagen satte sig ner och kom fram till en gemensam kunskapssyn. 
Som tidigare tagits upp i studien krävs det nog kontinuerliga pedagogiska forum där 
IUP och dess innehåll diskusteras. Varför har då inte skolorna avsatt tid för att arbeta 
fram denna gemensamma kunskapssyn när det var ett utav syftena med IUP, nämligen 
att göra Lpo 94 levande i våra skolor.  
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8. Vidare forskning 
Det finns mycket att forska vidare om inom detta ämne. Det som är lite extra intressant 
med detta ämne att det precis är i startgroparna. Det skulle vara väldigt intressant och 
intervjua samma lärare om några år för att höra hur deras uppfattningar kring IUP har 
förändrats. Man kan ju även ändra perspektivet till elevperspektiv, men då bör nog äldre 
elev vara med i studien. Något annat som hade kunnat vara intressant att undersöka är 
IUP ur ett föräldrarperspektiv.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Lärare för åldrarna… 

 

Arbetat som lärare sedan… 

 
 
Vilken inställning har du till individuella utvecklingsplaner? 

 

Hur jobbar de med de individuella utvecklingsplanerna på er skola? 

 

Hur länge har ni arbetat med IUP på er skola? 

 

Anser du att erat sätta att arbeta med IUP är bra? 

 

Vilka fördelar ser du i att arbeta med IUP i skolan? 

 

Hur ser du på IUP i relation till ökad måluppfyllelse? 

 

Hur tänker du angående IUP som kontinuitetsskapande vid skol- och lärarbyten? 

 

Vilka nackdelar ser du i arbetet med IUP? 

 

Kan tiden vara en nackdel vid arbetet med IUP? 

 

Vad tycker du om att sekretessen inte omfattar IUP? 

 

Hur tänkte du kring ditt kommande arbete med IUP starten 2006? Eller när ni 
införde IUP på eran skola. 
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Har din uppfattning om IUP ändrat på sig under året? 

 

Tycker du att det är viktigt med IUP för elevernas utveckling?  

 

Eller är IUP mer ett verktyg för er lärare, för att lättare individualisera 
undervisningen? 

 

Har du sett om denna ständiga kontroll/granskning påverkar eleverna negativt? 

(eleverna blir ju tidigt medvetna om sina brister). 

 

Hur länge har du arbetat med IUP? 

 

Hur påverkas ditt arbete i skolan av IUP?  

 

Vad är viktigast för dig att lägga fokus på när det gäller IUP? 

 

För vem anser du att IUP främst gagnar?  

 

Har du som lärare fått någon introduktion/direktiv till hur användandet av IUP 
ska gå till på skolan? 

 

Hur har ditt nuvarande arbetssätt växt fram? 

 

Hur väl är eleverna medvetna om sina Individuella utvecklingsplaner? 

 

Skulle du vilja utveckla användandet av IUP i din skola? 

  

Tror du att det kan finnas ett bekymmer att eleverna fostras till att bli på ett visst 
sätt på grund av IUP? (normen) 
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Bilaga 2 Inbjudan till intervju om IUP   

 
      

  Stockholm 2007-01-31 
 
 

Intervjun kommer att behandla införandet av IUP.  

 

Jag heter Linda Fagerström, jag går min sjunde och sista termin på 
Lärarhögskolan i Stockholm. I min examinerande c-uppsats ska jag göra ett 
arbete om IUP, dess för och nackdelar och dess betydelse i elevers lärande.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka för- och nackdelar verksamma lärare ser 
i sitt arbete med de individuella utvecklingsplanerna. Har detta verktyg kommit 
att påverka eleverna medvetenhet om sitt eget lärande? Jag är därför nyfiken av 
Ere erfarenheter av att arbeta med IUP. 

 

Hur går intervjun till? 

Intervjun kommer att utföras enskilt enligt strukturerade frågeställningar som 
kommer att delas ut till intervjupersonerna i förväg. På så sätt får de 
medverkande lärarna god tid på sig att fundera över den egna erfarenheten och 
tankar kring IUP.    

Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och sker endast vid ett tillfälle.  

Intervjun kommer att fungera som en del i underlaget för min uppsatsskrivning i 
ämnet.  

Intervjuerna och observationerna kommer att behandlas konfidentiellt i mitt 
arbete. Inga namn på de medverkande kommer att nämnas i uppsatsen. 

 

Om ni har frågor och funderingar kan ni kontakta mig på respektive skola eller på 
telefon. Linda Fagerström   070-4157692 

 

Jag är på förhand tacksamma om Du ville medverka i denna intervju.  

Fundera innan detta tillfälle över frågorna som du fått. 

/ Linda Fagerström 
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Bilaga 3 Forskningsetiska principer vid 
samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning 
 

Informationskravet  

Regel 1: Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.  

 

Samtyckeskravet   

Regel 2: Forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär. 

 

Regel 3: De som medverka i en undersökning skall ha rätt att självständigt 
bestämma om och på vilka villkor de ska delta. De ska kunna avbryt sin 
medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.  

 

Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 
Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.  

 

Konfidentialitetskravet 

Regel 5: All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 
känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 
förbindelse om tystnadsplikt, beträffande sådana uppgifter.  

 

Regel 6: Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras på et sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Detta innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att 
komma åt uppgifterna.  

 

Nyttjandekravet  
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Regel 7: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften.  

 

Regel 8: Personuppgifter insamlade för forskningsändamål för inte användas för 
beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, 
etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
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Bilaga 4 Redovisning av intervjusvar 
INTERVJU LÄRARE A 
 
Lärare för åldrarna… 

1-7, arbetar nu i en årskurs ett 

Arbetat som lärare sedan… 

-94 

 

1. Kan du berätta för mig vilken inställning du har till individuella 
utvecklingsplaner (IUP)? 

Positiv, men det är viktigt att de följs upp regelbundet och inte bara kommer fram en 
gång per termin vidutvecklingssamtalen. 

 
2. Hur arbetar ni med de individuella utvecklingsplanerna på er skola? 

Vid utvecklingssamtalen fyller vi i en IUP med elev och vårdnadshavare. Om 
uppföljning sker under terminens gång skrivs det in i elevens IUP. 

 
3. Hur länge har ni arbetat med IUP på skolan? 

På skolan har vi arbetat med IUP i ett år, men på våran enhet har vi hållit på i två år. 
Men de dokument vi använde oss av tidigare ser likadana ut förutom namnet på 
dokumentet.  

 
4. Anser du att erat sätta att arbeta med IUP är bra? 

Det kan alltid se bättre ut och man ska ju alltid sträva efter att utvecklas ytterligare, men 
vårt sätt känns ok tycker jag. 

 

5. Vilka fördelar ser du i att arbeta med IUP i skolan? 

Att man alltid ser till individen.  

I dagens samhälle måste vi till högre grad se till varje person som individ, individen ska 
få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och med hjälp av dem nå 
skolans mål. IUP sätter fokus på just individens utveckling utifrån dennes 
förutsättningar. IUP är också ett redskap för att följa och se eleven under hela skoltiden.  

 

6. Hur ser du på IUP i relation till ökad måluppfyllelse? 

Det är viktigt att eleverna är medvetna om vilka mål de ska sträva mot. Detta tycker jag 
är en stor skillnad mot tidigare, då eleverna inte var medvetna om målen 
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överhuvudtaget. Nu arbetar man mer ute i skolorna mot att göra målen mer lättförståliga 
för eleverna. Detta gör det hela mycket lättare för oss lärare att få med eleverna i vårat 
arbete. 

 

7. Hur tänker du angående IUP som kontinuitetsskapande vid skol- och 
lärarbyten? 

Där kan man se vilka mål eleven haft och vad som eleven arbetat mot. En stor hjälp för 
ny lärare eller ny skola. 

 

8. Vilka nackdelar ser du i arbetet med IUP? 

En nackdel kan vara om det sätts upp generella mål som inte är individinriktade. Jag ser 
nämligen IUP som ett verktyg för eleven att få möjlighet att arbeta på sin egen nivå. 

 

9. Kan tiden vara en nackdel vid arbetet med IUP? 

Nej! 

 

10. Vad tycker du om att sekretessen inte omfattar IUP? 

Har tyvärr inte funderat på det där med sekretessen. Det är något som vår skola inte har 
diskuterat.  

 

11. Hur tänkte du kring ditt kommande arbete med IUP starten 2006? Eller när ni 
införde IUP på eran skola. 

Det jag såg som min stora uppgift i början av arbetet med IUP var att göra eleverna 
medvetna om vilka mål de skulle uppnå. Detta gör det lättare för eleverna att ta till sig 
ny kunskap när de vet att de strävar mot ett speciellt mål. Jag har sett att lektionerna blir 
mer meningsfulla för eleverna. 

 

12. Har din uppfattning om IUP ändrat på sig under året? 

Nej min inställning är fortfarande den samma. Men jag lär mig hela tiden att använda 
mig mer utav de individuella utvecklingsplanerna i det vardagliga arbetet.  

 

13. Tycker du att det är viktigt med IUP för elevernas utveckling?  

Jag det tycker jag som jag sagt tidigare ser jag en stor skillnad på eleverna när de har 
konkreta mål att arbeta mot. 

14. Kan IUP komma att bli ett verktyg för er lärare, för att lättare individualisera 
undervisningen? 
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Självklart hjälper IUP även lärarna, men förhoppningsvis är det eleverna som är de stora 
vinnarna!  

 
15. Har du sett om denna ständiga kontroll/granskning påverkar eleverna 
negativt? 

(eleverna blir ju tidigt medvetna om sina brister). 

I de lägre åldrarna där jag mest har arbetat är det mer att man som lärare blir 
uppmärksam på vad som behöver tränas extra på för att klara sig bättre. 

 

16. Hur länge har du arbetat med IUP? 

Under två år. 

 

17. Hur påverkas ditt arbete i skolan av IUP?  

Jag har blivit bättre på att förtydliga målen för eleverna och förklarat för dem vad de ska 
kunna och varför. Styrdokumenten styr min undervisning mer än tidigare. 

 

18. Vad är viktigast för dig att lägga fokus på när det gäller IUP? 

Jag tycker att det är viktigast att göra eleverna medvetna om vilka mål de ska uppnå och 
att de får tid att reflektera över sina individuella utvecklingsplaner. 

 
19. För vem anser du att IUP främst gagnar?  

För eleverna om IUP fungerar som den ska.  

 

20. Har du som lärare fått någon introduktion/direktiv till hur användandet av 
IUP ska gå till på skolan? 

Jag har varit med och utformat IUP på våran skola. I övrigt har jag inte fått någon 
information från skolledningen. Så jag är glad att jag fick vara med i gruppen. 

 
21. Hur har ditt nuvarande arbetssätt växt fram? 

Man inser successivt att man själv och eleven lär sig mer om man är så tydlig som 
möjligt och att alla blir medvetna om vad som ska göras. Mitt arbetssätt är i ständig 
utveckling. 

 
22. Hur väl är eleverna medvetna om sina Individuella utvecklingsplaner? 

Eleverna är inte så medvetna som jag hade hoppats på, kanske därför jag jobbar i de 
lägre åldrarna. Men de är ju med och utformar sin egen IUP under utvecklingssamtalen. 
Förhoppningsvis fostras de in i IUP. 
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23. Skulle du vilja utveckla användandet av IUP i din skola? 

Inte just nu. Det måste få land lite mer först. 

 
24. Tror du att det kan finnas ett bekymmer att eleverna fostras till att bli på ett 
visst sätt på grund av IUP? (normen) 

Nej, jag hoppas att det leder till att eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande och 
att alla inte är lik. Alla lär sig olika, olika sätt, olika fort och olika saker. 

 

25. Anser du att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas medvetenhet 
om sitt eget lärande? 

Det jag ser är att det blir lättare för eleverna att se sin utveckling i både ett kort och ett 
längre perspektiv med hjälp av sina individuella utvecklingsplaner. Det blir även mer 
konkret för eleven när hon/han vet mot vilka mål de ska arbeta mot att uppnå. Detta kan 
man framförallt se i årskurserna 4 och 5. De arbetar hela tiden föra att nå de uppsatta 
målen för årskurs 5 och tränar för att klara av de olika momenten i de nationella proven. 

 

INTERVJU LÄRARE B 
 
Lärare för åldrarna… 

3-7, arbetar nu i en årskurs tre 

Arbetat som lärare sedan… 

-89, vikarierat innan 

 

1. Kan du berätta för mig vilken inställning du har till individuella 
utvecklingsplaner (IUP)? 

Jag tycker att de är viktiga. De är mycket bättre än våra gamla protokoll. Men jag tycker 
att det är väldigt svårt att få in dem i den dagliga verksamheten. Det kanske är så för att 
arbetssättet är så nytt. 

 
2. Hur arbetar ni med de individuella utvecklingsplanerna på er skola? 

Vi arbetar med dem innan och under utvecklingssamtalen. Och sedan ska ”ska vi” ta 
fram planen på handledartid under terminen gång också. 

 
3. Hur länge har ni arbetat med IUP på skolan? 

På skolan har vi arbetat med IUP i ett år.  

 
4. Anser du att erat sätta att arbeta med IUP är bra? 
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Ja det tycker jag. Men vi måste använda IUP mer i det dagliga arbetet, tex att ge 
eleverna tid att reflektera över sitt lärande. Det är ju en viktig del inom IUP, det tryckte 
Mona Bergman på när lagen om IUP lades fram. 

 
5. Vilka fördelar ser du i att arbeta med IUP i skolan? 

Det blir lättare för eleverna att konkretisera sina egna mål, de kan ju både ha kort- och 
långsiktiga mål. 

 

6. Hur ser du på IUP i relation till ökad måluppfyllelse? 

Jag tror att det kommer att vara lättare för eleverna att arbeta med och mot sina uppsatta 
mål. 

 

7. Hur tänker du angående IUP som kontinuitetsskapande vid skol- och 
lärarbyten? 

Det kommer att underlätta de olika lärarbytena. Jag tror att det kommer att gå fortare för 
oss lärare att sätta oss in i sina ”nya” elevers kunskaper (styrkor/brister/historik). 

 

8. Vilka nackdelar ser du i arbetet med IUP? 

Jag tycker att det är en brist att man inte arbetar med den tillräckligt när det gäller 
vardagen. 

9. Kan tiden vara en nackdel vid arbetet med IUP? 

Jag ser ingen nackdel när det gäller tid och planering för oss lärare. Men jag ser en 
tidsbrist för att få in de individuella utvecklingsplanerna under lektionstid. 

 

10. Vad tycker du om att sekretessen inte omfattar IUP? 

För mig känns det lite oklart. Anledningen till det är nog för att vi inte har diskuterat 
frågan tillräckligt. Men nu när jag tänker på det känns det bra. Jag tycker att det är bra 
att IUP är en offentlig handling eftersom den ska följa eleven under hela skolgången.  

 

11. Hur tänkte du kring ditt kommande arbete med IUP starten 2006? Eller när ni 
införde IUP på eran skola. 

Ja var en utav dem som arbetade i projektgruppen om IUP, för mig har det känts mycket 
inspirerande. Jag har fått en ”nytändning”, i och med IUP har jag fått chansen att 
utveckla mig som lärare. 

 

12. Har din uppfattning om IUP ändrat på sig under året? 
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Jag har insett bakgrund och vikten av att låta eleven arbeta med sin IUP kontinuerligt, 
och det hade jag inte en tanke på innan starten med IUP. 

 

13. Tycker du att det är viktigt med IUP för elevernas utveckling?  

Ja, en konkret IUP skulle hjälpa eleverna med dess utveckling väldigt mycket. 

 

14. Kan IUP komma att bli ett verktyg för er lärare, för att lättare individualisera 
undervisningen? 

Nej, det håller jag inte med om. 

 
15. Har du sett om denna ständiga kontroll/granskning påverkar eleverna 
negativt? 

(eleverna blir ju tidigt medvetna om sina brister). 

Nej! I och för sig så har jag aldrig uppfattat IUP som en ytterligare chans till granskning 
i skolan. Jag har bara sett IUP som ett ytterligare verktyg i skolans värld dom kan få oss 
att utvecklas vidare.  

 

16. Hur länge har du arbetat med IUP? 

Sedan ett år tillbaka. 
 
 
17. Hur påverkas ditt arbete i skolan av IUP?  

Just nu så påverkas mitt arbete inte så mycket utav IUP, jag hoppas att mina rutiner 
kommer att ändras så att IUP kommer att påverka mer än vad det gör idag. 

 

18. Vad är viktigast för dig att lägga fokus på när det gäller IUP? 

Bra och mätbara mål som jag, eleven och vårdnadshavaren formulerar tillsammans 
under utvecklingssamtalet. Det är också otroligt viktigt med regelbundna uppföljningar. 

 
19. För vem anser du att IUP främst gagnar?  

Jag tycker att IUP är till för både elever och lärare. För oss lärare blir det mer konkret 
vad elevens brister och styrkor är och vilka mål de ska arbeta emot. För eleven blir det 
också lättare eftersom hon/han vet vilka mål de ska sträva emot. 

 

20. Har du som lärare fått någon introduktion/direktiv till hur användandet av 
IUP ska gå till på skolan? 

Nej det har vi inte fått. Men eftersom jag har arbetat i projektgruppen känner jag att jag 
har fått kött p benen i och med det. 
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21. Hur har ditt nuvarande arbetssätt växt fram? 

Det är för tidigt att säga redan nu. Känns som vi just har satt igång med vårt arbete med 
IUP. 

 

22. Hur väl är eleverna medvetna om sina Individuella utvecklingsplaner? 

Sådär. Det är medvetna under själva utvecklingssamtalet, sedan glömmer de bort sina 
individuella utvecklingsplaner. 

 

23. Skulle du vilja utveckla användandet av IUP i din skola? 

Ja det vill jag men jag vet inte på vilket sätt ännu… Men jag vet att jag vill få in IUP 
mer i elevens vardag än vad den är idag. 

 

24. Tror du att det kan finnas ett bekymmer att eleverna fostras till att bli på ett 
visst sätt på grund av IUP? (normen) 

Nej. IUP är bara ett verktyg för att nå målen i skolan. 

 

25. Anser du att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas medvetenhet 
om sitt eget lärande? 

Ja det tycker jag verkligen, men medvetenheten kan ju ökas på ytterligare. Jag tror det 
är vi lärare som påverkat eleverna till att bli mer medvetna om de mål som de ska uppnå 
och därmed påverkar vi dem till att bli elever som är mer medvetna om sitt eget lärande. 

Förhoppningsvis kommer det att bli ännu mer tydligt när IUP har arbetats in ytterligare i 
det vardagliga arbetet, det går ju inte på en dag att förändra inkörda rutiner. Och det är 
vi lärare som måste skola in eleverna i ”IUP-tänket”, det är vi lärare som måste göra 
eleverna mer medvetna om sitt eget lärande. Ett konkret sätt att göra det är ju de 
individuella utvecklingsplanerna som visar elevernas utveckling.  
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INTERVJU LÄRARE C 
 
Lärare för åldrarna… 

1-7, arbetar nu i en årskurs tre 

Arbetat som lärare sedan… 

-96 

 

1. Kan du berätta för mig vilken inställning du har till individuella 
utvecklingsplaner (IUP)? 

Jag tycker att de individuella utvecklingsplanerna är bra. Jag tycker att de gagnar de 
svagare eleverna mer än de som är riktigt duktiga. Ibland känns det lite krystat för de 
elever som redan kan långt mer än de ”behöver”.  

 
2. Hur arbetar ni med de individuella utvecklingsplanerna på er skola? 

Vi fyller i en IUP i slutet av utvecklingssamtalet som ett slags protokoll. Sedan sätts de 
in i elevens IUP-pärm och tas fram vid nästa samtal eller vid utvärdering av elevens 
IUP.  I och med den återkommande dokumentationen bör eleverna få tid till reflektion 
över sitt lärande/sin utveckling. Denna pärm följer eleven under hela skolgången.  

 
3. Hur länge har ni arbetat med IUP på skolan? 

På skolan har vi arbetat med IUP i ett år. Men det vi använde oss av tidigare ser 
egentligen precis likadan ut förutom namnet på dokumentet.  

 
4. Anser du att erat sätta att arbeta med IUP är bra? 

Nja… Det hela känns lite krystat. Känns som om vissa saker görs bara för att vi måste. 
Jag tycker att den individuella utvecklingsplanen borde vara mer synlig i den dagliga 
verksamheten.   

 
5. Vilka fördelar ser du i att arbeta med IUP i skolan? 

Om de är tillräckligt tydliga, lättfattiga och direkt kopplade till målen är de bra för 
eleverna. De har lättare att se vad de lär sig och vad de behöver träna mer på. Det blir 
även ett bra tillfälle för lärare och elever att prata om just en elev utveckling och vilka 
mål hon/han ska sträva mot. Jag tycker även att IUP är ett stöd för mig under 
utvecklingssamtalen.  

Med ett stöd av IUP kan vi på ett bättre sätt använda de resurser vi redan har, dels 
informera elever och vårdnadshavare om vad som förväntas och om de mål som uppnås. 

 

6. Hur ser du på IUP i relation till ökad måluppfyllelse? 
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Som jag sade i föregående fråga så ser jag en ökad måluppfyllelse om de individuella 
utvecklingsplanen är tillräckligt tydliga, lättfattiga och direkt kopplade till målen. 

Jag tror även att det kommer ske en ökad måluppfyllelse om vi konkretiserar målen för 
eleverna så att de blir lättare att förstå. Jag tror att IUPn kommer att göra det lättare för 
eleverna att se sin progression och därmed öka sitt reflekterande över sitt eget lärande.  

 

 

7. Hur tänker du angående IUP som kontinuitetsskapande vid skol- och 
lärarbyten? 

Det är säkert bra, men förmodligen kommer det alltid att finnas en viss otydlighet så 
länge alla skolor själva får utforma sina IUP. 

 

8. Vilka nackdelar ser du i arbetet med IUP? 

Utan en ordentligt genomarbetad IUP-mall ser jag stora nackdelar med IUP. Det tar en 
otrolig tid för lärarna att skriva IUP när ingen mall finns. Den måste ju utarbetas skola 
för skola. Jag hade hellre sett IUP som ett avprickningsschema, hade varit mer konkret 
då. Nu känns IUP för ”flummig”. Jag önskar att IUP var nationella för en ökad 
likvärdighet mellan olika skolor. Nu får barnen olika förutsättningar och IUP från olika 
skolor kan sträva åt så många olika håll. 

 

9. Kan tiden vara en nackdel vid arbetet med IUP? 

Den nackdel jag ser med tiden är att det tagit sådan tid och kraft för den grupp som 
arbetat fram våran skolas IUP. Hade varit bättre om Skolverket och Myndigheten för 
skolutveckling hade tagit fram en Iup som alla ska använda sig av. Det är ju trots allt 
dem som vet vad den ska innehålla eftersom det är dem som tagit fram den ”nya” lagen. 

 

10. Vad tycker du om att sekretessen inte omfattar IUP? 

Det är ingenting jag tänkt på. Men det är ju oftast bara kunskapsmål som jag skriver om 
i elevens IUP. Känsligare information skrivs ju ner i ett åtgärdsprogram. Ser inga 
problem med sekretessen. 

 

11. Hur tänkte du kring ditt kommande arbete med IUP starten 2006? Eller när ni 
införde IUP på eran skola. 

Jag tänkte inte så mycket. Det var bara att gilla läget. 

 

12. Har din uppfattning om IUP ändrat på sig under året? 
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Nej min inställning är fortfarande den samma. En nationell IUP skulle nog ändra min 
inställning. Då hade det blivit mer konkret på vad som skulle finnas med i elevernas 
IUP. 

 

13. Tycker du att det är viktigt med IUP för elevernas utveckling?  

Ja, om det hade funnit en nationell tanke med dem och tid att implementera den i 
undervisningen. En konkret IUP skulle hjälpa eleverna med dess utveckling oerhört 
mycket. 

 

 

14. Kan IUP komma att bli ett verktyg för er lärare, för att lättare individualisera 
undervisningen? 

Nej, mig hjälper den inte.  

 
15. Har du sett om denna ständiga kontroll/granskning påverkar eleverna 
negativt? 

(eleverna blir ju tidigt medvetna om sina brister). 

Nej! Jag tror inte ens att eleverna har uppfattat ”granskningen” eftersom kopplingen till 
målen är så svag och inte syns i undervisningen.  

 

16. Hur länge har du arbetat med IUP? 

Sedan ett år tillbaka. 

 

17. Hur påverkas ditt arbete i skolan av IUP?  

Inte överhuvudtaget. Jag plockar fram dem till utvecklingssamtalen, och följer upp 
tidigare uppsatta mål för eleven. Men detta gjorde jag även innan det blev lag på IUP så 
det är ingen skillnad för mig. 

 

18. Vad är viktigast för dig att lägga fokus på när det gäller IUP? 

Det viktigaste för mig är att lägga fokus på de elever som inte klarar av att nå målen 
som har sats upp. 

 
19. För vem anser du att IUP främst gagnar?  

Eleverna om IUP verkligen fungerar som den ska. I nuläget känns den som den är bäst 
för föräldrarna, de får en bra inblick i sina barns styrkor och brister i skolan. 
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20. Har du som lärare fått någon introduktion/direktiv till hur användandet av 
IUP ska gå till på skolan? 

Jo det har jag, men det är ganska luddigt eftersom många inte tycker att de är så bra. 
Tiden har använts till annat istället. 
 
 
21. Hur har ditt nuvarande arbetssätt växt fram? 

Har inget konkret arbetssätt.  

 
 
22. Hur väl är eleverna medvetna om sina Individuella utvecklingsplaner? 

Eleverna är medvetna om att de finns eftersom de är med under utvecklingssamtalen då 
de skrivs ned. Men de borde vara mer medvetna om dem eftersom jag vill att man ska 
arbeta utefter dessa planer under lektionstimmarna. 

 
23. Skulle du vilja utveckla användandet av IUP i din skola? 

Ja, som jag nämnt tidigare tror jag att det primära är att ett nationellt dokument 
upprättas. 

 
24. Tror du att det kan finnas ett bekymmer att eleverna fostras till att bli på ett 
visst sätt på grund av IUP? (normen) 

Nej det tror jag inte. Det ligger nog i undervisningen. 

 

25. Anser du att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas medvetenhet 
om sitt eget lärande? 

Jag kan inte se after en så pass kort tid att IUP har påverkat eleverna till att bli mer 
medvetna om sitt eget lärande. Men jag ser ändå en skillnad på elevernas medvetenhet 
om jag jämför med mina första år i läraryrket. Anledningen till detta tror jag är att vi är 
så mycket mer tydliga med målen som eleverna ska uppnå och sträva mot. Vi har 
tydliggjort målen så att de blir mer lättförståeliga för eleverna. Förr var målen mer till 
för oss lärare och vårdnadshavare. Nu tycker jag att målen involverar eleverna på ett 
helt annat sätt. Jag tror att det mer är så att Lpo 94 håller på att slå igenom i skolans 
värld. Det tar ju ett tag för skolan att förändra sig när det finns lärare ute på våra skolor 
som skolats i flera olika läroplaner. Självklart blir det lättare att göra eleverna mer 
delaktiga och medvetna när de blir lite äldre, i mellanstadiet tycker jag att de är mogna 
att involveras fullt ut. 

 

 42



 

INTERVJU LÄRARE D 
 
Lärare för åldrarna… 

1-7, arbetar nu i en årskurs ett 

Arbetat som lärare sedan… 

-99, i skola sedan -83 

 

1. Kan du berätta för mig vilken inställning du har till individuella 
utvecklingsplaner (IUP)? 

Jag anser att det är viktigt att genom en IUP synliggöra elevens fortsatta utveckling 
samt att det är viktigt att tillsammans med eleven upprätta en IUP där det är elevens 
språk som styr. Det ska vara lätt för eleven vid nästa utvecklingssamtal utvärdera sin 
IUP. 

 
2. Hur arbetar ni med de individuella utvecklingsplanerna på er skola? 

Vid varje utvecklingssamtal upprättas ett utvecklingsprogram, på vår skola kallar vi det 
utvecklingsprogram vilket är det samma som en individuell utvecklingsplan. Dessa 
utvecklingsprogram följer eleven genom hela skolgången.  

 
3. Hur länge har ni arbetat med IUP på skolan? 

Utvecklingsprogram har skrivits sedan jag började på skolan -00.  

 
4. Anser du att erat sätta att arbeta med IUP är bra? 
Jag tycker att vi på vår skola borde ägna minst en studiedag per läsår till att utveckla vårt sätt att arbeta med IUP. Vi har vid några 

tillfällen under de 6 åren jag arbetat på skolan kort diskuterat IUP. Vi behöver diskutera IUP och arbeta fram ett gemensamt 

arbetssätt. Som det är nu gör alla som de anser passar dem bäst. Det finns inga centrala gemensamma dokument.

 
5. Vilka fördelar ser du i att arbeta med IUP i skolan? 

Arbetet med IUP i skolan ger ett konkret tillfälla där man tillsammans med eleven 
diskuterar fortsatt utveckling mot strävansmålen i ett ämnesområde för just den här 
eleven. För mig är IUP ett positivt verktyg vid utvecklingssamtalen, med hjälp av IUP 
har jag även större koll på elevernas kunskapsnivåer än tidigare. 

 
6. Hur ser du på IUP i relation till ökad måluppfyllelse? 

Att jag som lärare fokuserar på ett visst mål under en period. Med det menar jag att jag 
tycker att det är viktigt att koncentrera sig på ett ämne under en period. 

Jag ser även en stor skillnad med hur man i större grad konkretiserar målen i skolan så 
att de blir mer lättillgängliga för eleverna och det genererar i elever som är mer insatta i 
mot vilka mål de ska sträv. 
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7. Hur tänker du angående IUP som kontinuitetsskapande vid skol- och 
lärarbyten? 

Jätteviktigt! Det är en möjlighet att för mottagande lärare att se hur och med vad en elev 
arbetat med och behöver vidareutveckla ytterligare. 

 

8. Vilka nackdelar ser du i arbetet med IUP? 

Jag kan inte se några nackdelar om det är ett genomtänkt arbete bakom den individuella 
utvecklingsplanen. En IUP som enbart innehåller ” Fortsätt som nu” … är värdelös. Jag 
har sett att lärare använder sig utav IUP som ett avprickningsschema. Jag har varit med 
och stötta andra skolor i arbetet med IUP och där har jag sett avprickningsscheman. 
Eftersom det är ett verktyg som alla skolor i Sverige ska använda sig av tycker jag att 
det borde finnas ett centralt dokument som alla ska använda sig av. Då skulle eleverna i 
större grad få samma förutsättningar.  

 

9. Kan tiden vara en nackdel vid arbetet med IUP? 

Jag tycker inte att tiden är någon nackdel, men allt beror på hur läraren lägger upp sina 
utvecklingssamtal. Om samtalet är en rapportering där tiden endast räcker till för en 
monolog från läraren, men om samtalet är ett samtal som tar avstamp där eleven 
befinner sig idag är tiden inte en nackdel. Jag har lagt mer tid på IUPn under samtalet, 
att det är målet för vårt samtal, då behöver inte IUP vara tidskrävande utan ett väldigt 
bra verktyg. 

 

10. Vad tycker du om att sekretessen inte omfattar IUP? 

Så skall det vara, alla skall kunna läsa en IUP. Saker som inte andra skall läsa skrivs i 
ett åtgärdsprogram. 

 

11. Hur tänkte du kring ditt kommande arbete med IUP starten 2006? Eller när ni 
införde IUP på eran skola. 

Vi har skrivit IUP sedan -00, jag har alltid haft en positiv inställning till IUP. 

 

12. Har din uppfattning om IUP ändrat på sig under året? 

Som jag sagt tidigare har jag alltid haft en positiv inställning till IUP. Jag ser bara fler 
och fler möjligheter med att arbeta med IUP.  

 

13. Tycker du att det är viktigt med IUP för elevernas utveckling?  

Det är ett dokument för vårt återkommande samtal om elevens utveckling. De 
individuella utvecklingsplanerna är viktiga både för mig och för eleven. Dokumentet 

 44



 

gör det lättare föra oss att konkret se förbättringar och tidigare uppsatta mål. Som lärare 
kan man ibland bli ”hemmablind” och då kan en IUP var till stor hjälp. Det kan även bli 
lättare för eleven att se sin progression om man som lärare kan visa upp tidigare 
uppsatta mål etc… 

 
14. Kan IUP komma att bli ett verktyg för er lärare, för att lättare individualisera 
undervisningen? 

Nej! Inte som jag ser det. Men det kan ju ha att göra med min positiva inställning till 
IUP. För lärare som inte förstått vikten och alla möjligheter med IUP kan det säkert bli 
ett verktyg för individualisering. Det är upp till skolledningen att informera lärare så att 
de känner sig bekväma med IUP och förstår dess rätta innebörd. 

 
15. Har du sett om denna ständiga kontroll/granskning påverkar eleverna 
negativt? 

(de blir ju tidigt medvetna om sina brister). 

Nej, den skall skrivas positivt. IUPn ska formuleras på ett positivt sätt så att de inte 
påverkar elevens självförtroende. Tex eleven kan förbättra sig… 

 

16. Hur länge har du arbetat med IUP? 

Sedan – 99, men vi kallade det och kallar det fortfarande utvecklingsprogram. 
 
17. Hur påverkas ditt arbete i skolan av IUP?  

Det påverkas positivt, det är ytterligare ett verktyg som får en att stanna upp och fundera 
på varje elevs styrkor och utveckla dem vidare.  

 
18. Vad är viktigast för dig att lägga fokus på när det gäller IUP? 

Det viktigaste för mig är att lägga fokus på elevens styrkor, att varje elev befinner sig på 
sin nivå och att varje elev har sina individuella mål att utveckla och arbeta mot. Jag 
arbetar för att alltid utgå därifrån eleven befinner sig.  

 
19. För vem anser du att IUP främst gagnar?  

Jag tycker att IUP är ett oerhört bra verktyg för både lärare och elever. 

 

20. Har du som lärare fått någon introduktion/direktiv till hur användandet av 
IUP ska gå till på skolan? 

Nej jag har inte fått någon utbildning/introduktion. 

 
21. Hur har ditt nuvarande arbetssätt växt fram? 
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Genom erfarenhet, utbildning, föreläsningar och samtal med kollegor. Eftersom jag har 
ett sådant stort intresse i detta ämne har jag gått på utbildningar på min fritid. 

 
22. Hur väl är eleverna medvetna om sina Individuella utvecklingsplaner? 

Eleverna är mycket medvetna om sina individuella utvecklingsplaner. De är med och 
formulerar sina individuella utvecklingsplaner under utvecklingssamtalen och de skriver 
sedan av dem i sina läxböcker. I och med det kan de titta när de vill mot vilka mål de 
arbetar mot. 

 
23. Skulle du vilja utveckla användandet av IUP i din skola? 

Ja det skulle jag vilja göra med regelbundna samtal och studiedagar. Jag skulle även 
vilja att ett centralt dokument arbetades fram. Vi skulle ju kunna börja med att alla på 
skolan arbetade efter samma modell, men långsiktigt vill jag ha ett centralt dokument 
för landets alla skolor. 

 
24. Tror du att det kan finnas ett bekymmer att eleverna fostras till att bli på ett 
visst sätt på grund av IUP? (normen) 

Definitivt inte. Jag ser IUP som en otrolig fördel för eleverna. Om de har några brister 
kan det tidigt läggas in extra resurser, detta kan leda till att eleverna slipper känns att de 
”misslyckats” med något. Dagens samhälle har stora krav på oss människor som 
individer. Det ställs inte bara krav på våra kunskaper utan även på vår EQ. Detta har 
gjort att vi i skolan har fått ett mycket större spektrum att arbeta med och därmed 
bedöma, jag ser bara fördelar med detta. 

 

25. Anser du att de individuella utvecklingsplanerna ökat elevernas medvetenhet 
om sitt eget lärande? 

Jag har ju arbetat med de individuella utvecklingsplanerna under en så pass lång tid så 
jag kan verkligen se stora skillnader före och efter införandet av IUP. Jag ser mer 
medvetna elever nu. Förr så gjorde eleverna mer vad de var tillsagda att göra utan att 
ifrågasätta varför. Dagens elever vill i större grad veta varför de ska lära sig en viss sak. 
Och i och med att de har en egen individuell utvecklingsplan har de mer konkreta mål 
att sträva emot, och eftersom vi har arbetat fram elevens IUP tillsammans så känner de 
sig mer delaktiga och motiverade att må de uppsatta målen. 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
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Telefon: 08–737 55 00 
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