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Syftet med examensarbetet var att se om lärarna anser att deras arbete har förändrats något 

sedan IUP infördes i grundskoleförordningen den 1 januari 2006. Undersökningen gjordes 

med hjälp av intervjuer med fem lärare på en 7-9-skola. Lärarnas arbete på skolan har 

förändrats, dock inte särskilt mycket då flera av lärarna redan före IUP skrivit protokoll från 

sina utvecklingssamtal och menar att skillnaden därför inte är så stor. Den skillnad som dock 

finns är att alla nu använder samma dokument som styr deras arbete i samband med 

utvecklingssamtalen och utformandet av IUP. En del av det som är intressant i studien är det 

faktum att de intervjuade lärarna ofta inte direkt nämner att IUP är framåtsyftande, något som 

Skolverket menar är det viktigaste med IUP, dock blir målen som man tar fram tillsammans 

med elev och vårdnadshavare av framåtsyftande karaktär. 
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete handlar om individuella utvecklingsplaner (senare förkortat IUP) då 

dessa har blivit en del av lärares och elevers vardag sedan den 1 januari 2006. Under de 

veckor med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) jag haft sedan IUP blev verklighet i alla 

grundskolor har reaktionerna och attityderna till IUP verkat delade bland kollegor på skolorna. 

I samband med en föreläsning under Allmänt utbildningsområde III, en av de obligatoriska 

terminerna för blivande lärare, väcktes intresset för ämnet och det ville inte riktigt släppa taget 

om mina tankar därför var valet av examensarbete relativt lätt. Fokus för studien ligger på hur 

arbetet sker i år 7-9 då det är där jag själv är inriktad på att arbeta. Från början var tanken att 

jämföra olika skolors arbete med IUP men under en sista VFU-period insåg jag att åsikterna 

om IUP och hur man arbetar med dokumentet skiljer sig mycket inom en och samma skola. 

Eftersom skillnaderna i samma arbetslag verkade så stora tyckte jag det skulle vara intressant 

att undersöka detta närmare och examensarbetets innehåll blev därför något förändrat.  

 

Studien kan vara intressant för verksamma lärare, föräldrar och elever men kanske främst för 

blivande lärare då målet med studien är att undersöka vilka reaktioner man kan möta i skolan 

när IUP diskuteras men även ge en inblick i hur några lärare arbetar med IUP.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan den 1 januari 2006 finns ett lagstadgat beslut att varje elev i grundskolan ska ha en 

IUP.  ”Individuella utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess 

[…]. Med hjälp av denna kan läraren, som representant för arbetslaget, tillsammans med 

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

riktning mot de mål att sträva mot som är formulerade i läroplanen och kursplanerna” 

(Skolverket, 2005). 

 

Ellmin (2006) menar att utvecklingen mot att göra hemmen mer delaktiga i elevernas 

skolgång har utvecklats sedan 1940-talet. Allt sedan dess har fokus förskjutits från betygen 

och mot omdömen och skriftliga utvärderingar och med tanke på detta är IUP inget oväntat. 

Enligt Ellmin (2006) har utvecklingen från bokstavsbetyg och skriftliga omdömen på 40-talet 

gått via åhörardagar och upplysningar till föräldrarna som komplement till bokstavsbetygen 
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på 50-talet. På 60-talet fortsatte utvecklingen med kontaktbok och frånvarorapportering som 

komplement till sifferbetygen, direktkontakt och samtal på 70-talet. På 80-talet gick 

utvecklingen ytterligare framåt med kvartssamtal och skolkonferenser som på 90-talet 

utvecklades till utvecklingssamtal och försök med lokala styrelser.  Utvecklingen har idag 

utmynnat i en ökad dialog och delat ansvar mellan hem och skola samt införande av IUP på 

2000-talet. 

 

Ellmin (2006) skriver att vi ska ha en kunskapsskola med fokus på att nå målen i 

styrdokumenten. Bakgrunden till IUP är att det är skolans uppgift att följa varje elev och dess 

utveckling och föra en dialog med hemmen om resultaten. Författaren menar att inget av de 

utvärderingsverktyg vi haft hittills har klarat av detta, inte utvecklingssamtal, inte betyg, inte 

tester eller diagnoser har varit tillräckliga. Skolans fokus på elevers och föräldrars rätt till 

information om elevens utveckling ska stärkas med IUP. 

 

Utifrån grundskoleförordningen 7 kap 2 § om utvecklingssamtal finner vi den formulering där 

IUP görs till en avgörande del av utvecklingssamtalet. Dessa tre meningar är de som tillsattes 

i grundskoleförordningen och förändrade grundskolornas arbete från den 1 januari 2006:  
  

 Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 

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

långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även 

innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 

utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till 

målen i läroplanen och kursplanerna (Skolverket, 2005). 

 

Citatet, som visar att IUP är en central del i utvecklingssamtalet, är av högsta vikt då det 

beskriver vad dokumentet ska innehålla. Formuleringen ger utrymme för ett relativt fritt 

innehåll, dock med relation till läroplanen och kursplanerna. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Målet med mitt examensarbete är att undersöka de tankar som finns om IUP och hur lärare 

kan arbeta med IUP. Då IUP är en avgörande del av utvecklingssamtalet är arbetet med dessa 

en del av arbetet med IUP. Det är nästan omöjligt att diskutera IUP utan att nämna 
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utvecklingssamtal. Genom de pedagogiska diskussioner som uppkommit i skolverksamheten 

har jag förstått att det finns olika syn på IUP. Vid en snabb översikt av artiklar i ämnet 

framkommer olika tankar och funderingar, något som jag vill undersöka om det finns bland 

verksamma lärare. Det som ska utredas är lärares attityder till IUP men tanken är även att 

undersöka om lärarna anser att deras arbete på en särskild skola har förändrats sedan de 

började arbeta med den IUP som Skolverket föreskriver. En fråga som i sammanhanget 

uppkommer är om IUP är något som behövs eller inte, kanske arbetade lärarna på liknande 

sätt fast utan att ha ett namn på det de gjorde. I samband med detta kommer studien även att ta 

reda på hur arbetet med IUP går till idag för att kunna se om lärarna anser att det blivit någon 

förändring. Zetterström skriver i sin bok IUP och skolutveckling om IUP: ”För ett antal år 

sedan fanns inte begreppet och nu är det något som är obligatoriskt för alla inom skolan. Är 

det en möjlighet till utveckling och förbättring eller ses det bara som ett hot och något onödigt 

som drabbat oss?” (2006:35). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att se hur verksamma lärare ser på de individuella utvecklingsplanerna 

och hur lärarna anser att deras arbete har förändrats sedan dessa infördes. Genom studien är 

förhoppningen att på något vis nå en förståelse för hur verksamma lärare använder IUP och 

om de ser någon förändring i sitt arbete.  

 

1.4 Problemformulering 

Hur arbetar några lärare med individuella utvecklingsplaner och vad innehåller dessa? 

Hur anser lärarna att deras arbete har förändrats sedan individuella utvecklingsplaner infördes? 

Vad har lärarna för attityder till individuella utvecklingsplaner? 
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2. Metod 
Individuella utvecklingsplaner är något som ska finnas för varje elev inom grundskolan därför 

är ämnet relevant för alla som har kontakt med skolan på ett eller annat sätt. Nackdelen eller 

problemet med ämnet är att det än så länge finns begränsat med forskning. Den forskning som 

går att finna gällande ämnet är mycket fokuserad på förskolans arbete med IUP som delvis 

rymmer andra förutsättningar än skolan då det inte finns inskrivet i något styrdokument för 

förskolan att de ska ha IUP. Om IUP finns redan på förskolan i en kommun är det ett lokalt 

beslut inom kommunen. Skolverket skriver att ”tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger på 

att varje barn ska utveckla lust och nyfikenhet till kunskap och en tilltro till sin egen förmåga 

– inte uppnå en bestämd kunskapsnivå” (Skolverket, 2006). I grundskoleförordningen står det 

däremot att det är varje lärares skyldighet att varje termin ha ett utvecklingssamtal med elev 

och dess vårdnadshavare och i samband med samtalet upprätta en IUP. Trots att problemen är 

något olika i förskolan och grundskolan kommer jag även att ta upp den forskning som rör 

förskolan för att belysa det som har granskats. Med största sannolikhet kommer det under de 

närmaste åren att komma mer litteratur i ämnet och mer forskning som belyser IUP. Då en del 

av min studie inriktat sig på vilka åsikter som finns om IUP har jag valt att också belysa 

debatten om IUP genom några artiklar som fokuserar på olika problematik och funderingar 

kring IUP. Dessa artiklar är hämtade från de två lärarförbundens tidningar, Skolvärlden och 

Lärarnas tidning, och riskerar därmed att vara färgade av sitt ursprung. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Varför kvalitativ metod? 

Utifrån vad jag ville undersöka var det lämpligt att välja en kvalitativ metod där intervjuer var 

verktyget. Då tanken var att undersöka några lärares syn på IUP sedan dessa infördes var 

intervjuer det sätt som kom att leda fram till detta. Med hjälp av intervjuerna och den 

intervjuguide som skapats för ändamålet kunde sedan frågor ställas som förhoppningsvis gav 

uttömmande svar för en vidare analys. Som Kvale skriver: ”ämnet för den kvalitativa 

forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den” (1997:34). 

Detta är precis vad mitt undersökningsområde är inriktat på, att undersöka vad IUP innebär i 

lärares vardag.  
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Kvale (1997) menar i sin bok att en intervjustudie har sju stadier: 

1. tematisering - där syftet och ämnet för undersökningen formuleras 

2. planering - forskaren ser till vilken kunskap som eftersträvas och vilka 

konsekvenserna av undersökningen blir 

3. intervju - genomförandet med hjälp av intervjuguide 

4. utskrift - översättning från talspråk till skriftspråk 

5. analys - undersök vilka analysmetoder som är användbara på materialet 

6. verifiering - fastställ hur väl man kan generalisera utifrån intervjumaterialet 

7. rapportering - rapportera undersökningens resultat enligt vetenskapliga kriterier 

 

Kvale (1997) skriver även om intervjuns kvalitet och menar att forskaren ska använda korta 

frågor som kan ge uttömmande svar då han menar att den bästa intervjun tolkas i samband 

med intervjutillfället. Tankarna är något jag kan hålla med om då man som intervjuare får en 

bredare bild genom kroppsspråk och tonfall som är svårare att uppmärksamma när en 

inspelning avlyssnas i efterhand. 

 

Starrin & Svensson (1994) menar att forskare som väljer kvalitativ metod försöker få fram en 

empatisk sida av sin undersökning och vill få en inblick i andra personers upplevelser. De 

menar även att i samband med urvalsförfarandet kan dessa ske utifrån strategiska val och gör 

inga anspråk på att representera urvalsgruppens generella åsikter. Då studien är tänkt att 

undersöka åsikter och skapa förståelse för verksamma lärares vardag är kvalitativ metod den 

som kommer att leda arbetet närmast det önskade resultatet. 

 

Bryman (1997) skriver att avvikelser från ämnet i en kvalitativ studie är en källa till kunskap 

snarare än en störning som det ofta kan uppfattas i en kvantitativ studie. Författaren menar 

vidare att för att förstå den sociala verkligheten måste forskaren grunda sig på verkliga 

upplevelser i densamma, vilket är vad undersökningen är tänkt att uppnå. Målet med en 

kvalitativ forskningsmetod är studiet av den sociala verkligheten och viljan som forskaren har 

att se händelser, handlingar, normer och värden från respondenternas perspektiv. Metoden 

innefattar även att ha en förmåga att se in i den kontext där intervjupersonerna finns och på så 

vis se hur de skapar mening i sitt sammanhang. Forskare som använder sig av kvalitativ 

metod försöker att nå längre än att bara beskriva och analysera miljön de studerar. 
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Nackdelar med kvalitativ metod 

Det finns vissa problem med kvalitativ forskning som Bryman påpekar i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2002). Han menar att kvalitativ forskning är för subjektiv, 

det vill säga läsaren har svårt att få grepp om den kontext där forskaren befinner sig. Bryman 

menar vidare att det finns svårigheter då forskaren väljer att inrikta sig och fråga vidare om 

det som är av intresse för just honom eller henne. Eftersom det är forskarens egna intressen 

som styr blir det stora svårigheter att göra om samma undersökning ytterligare en gång då 

forskaren har så stor del i själva undersökningen. Ytterligare ett problem med kvalitativ 

forskning är att det är svårt att generalisera då forskaren inte med säkerhet kan veta att den 

intervjuade gruppen är representabel för den stora massan. Trots de problem som Bryman 

påpekar väljer jag kvalitativ metod då min studie är inriktad på om arbetet har förändrats på 

en skola och vad just dessa lärare tycker om de eventuella förändringarna. Min tanke med 

undersökningen är inte att kunna göra en generell bild av vad hela Sveriges lärarkår anser om 

IUP utan endast på en av Sveriges många 7-9-skolor. 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna kom att ske med hjälp av en intervjuguide, så kallade semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2002). I samband med intervjuerna fanns en viss struktur i intervjuandet 

och tanken var att jag skulle kunna ställa vissa frågor för att nå alla de områden jag ville ha 

svar på. Trots intervjuguiden försökte jag att vara så flexibel som möjligt och kasta om i 

frågornas ordning om jag kände att detta behövdes. 

 

2.2 Urval 

Urvalet för studien blev slumpmässigt bland lärarna på en 7-9-skola. Intervjuerna skedde med 

fem lärare på skolan som har olika mycket erfarenhet av IUP. Det visade sig att fyra av 

lärarna hade arbetat innan IUP infördes och en lärare examinerades precis samtidigt som IUP 

kom in i grundskoleförordningen vilket gjorde att läraren i fråga inte visste något om det 

tidigare arbetet. Detta utgjorde dock inget större hinder då de övriga fyra lärarna gav 

uttömmande svar på detta område.  
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2.3 Avgränsningar 

Undersökningen innehåller avgränsningar då tiden var begränsad. Intervjuerna har endast 

varit fem till antalet men däremot relativt omfattande. Ytterligare en avgränsning är valet av 

endast en skola, något som dock blev positivt då jag fick en djupare inblick på just den skolan.  

 

2.4 Etiskt ställningstagande 

I samband med en studie av det här slaget är det viktigt det inte går att spåra åsikter till en viss 

person. Därför har jag informerat de som ställt upp i min studie om att jag kommer att 

avidentifiera alla åsikter. Bryman (2002) skriver att det är viktigt att tänka på att handla etiskt 

i samband med en undersökning. Det gäller att innan undersökningen ta ställning till hur 

respondenterna ska behandlas. De grundläggande punkterna i ställningstagandet bör vara 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar sina respondenter om undersökningens 

syfte samt att deltagandet är frivilligt, något jag var noga med att informera om och ta hänsyn 

till. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan vilket 

innebär att de när som helst kan avbryta eller dra sig ur, detta problem uppstår främst i 

samband med observationer då respondenterna inte vet allt som nedtecknas av forskaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte går att spåra och att jag som forskare 

ska skydda mina respondenter från igenkännbarhet. Nyttjandekravet innebär att det material 

jag samlar in under intervjuerna bara får användas i min forskning och inte i något annat syfte 

(Bryman, 2002). I samband med mina intervjuer fick respondenterna veta att intervjuerna var 

till mitt examensarbete inom lärarprogrammet. Jag informerade även om att det jag spelar in 

under intervjun är det bara jag som ska lyssna på, jag informerade också om att jag endast ska 

använda materialet i mitt examensarbete.  
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3. Teori 

3.1 Individuell utvecklingsplan 

Det finns åtskilliga definitioner på IUP och dess innehåll i litteraturen men Skolverket 

skriver: ”Den individuella utvecklingsplanen ska utgå från var eleven befinner sig i 

förhållande till läroplanens och kursplanernas mål. Den ska innehålla realistiska och 

uppnåbara mål för eleven och beskriva hur eleven ska nå dessa mål” (Skolverket, 2005). 

Ellmin (2006) menar att en IUP är ytterligare ett steg mot att ge eleverna bättre mottagande 

som individer i skolan. I fokus för IUP ligger de nationella målen som varje skola ska sträva 

mot att eleverna uppnår. IUP underlättar även kontakten med hemmen och gör, enligt Ellmin 

(2006), vårdnadshavare mer delaktiga i elevernas vardag och utbildning. 

 

Öhlmér (2006) funderar över varför alla elever i grundskolan ska ha en IUP och menar, på ett 

djupare plan än att det är ett beslut från högre instanser, att de ska i förlängningen kunna ge 

kunskap, inflytande och delaktighet men även ansvar, en mer konkret beskrivning av insatser 

och kontinuitet för elever och föräldrar. Författaren påpekar tydligt att IUP endast är något 

som finns i grundskoleförordningen och inte gäller varken förskoleklass eller förskola, dock 

finns dokumentet ofta redan på förskolan – då till följd av lokala beslut. 

 

3.2 Utvecklingssamtal och IUP 

I grundskoleförordningen finns en klar och tydlig formulering som talar om strukturen på 

utvecklingssamtal och målen för dessa. I texten görs klart att IUP är en avgörande del av 

utvecklingssamtalet som underlättar för både vårdnadshavare, lärare och elev att klargöra vad 

som behövs för att varje individ ska utvecklas på ett tillfredsställande och önskvärt sätt. 
 

Utvecklingssamtal 

2 § Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 

(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell 

utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 

målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 

kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en 
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utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. På 

begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till 

utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång än som 

avses i första stycket. Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i 

andra stycket får inte ha karaktären av betyg. Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i 

ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (2005:179) 

(Grundskoleförordningen, 7 kap 2§). 

 

 

I texter skrivna för att hjälpa pedagoger inför och under utvecklingssamtalen finns åtskilliga 

tänkvärda punkter. Ellmin (2006) skriver att utvecklingssamtalen i skolan är menade att vara 

en plats där lärare, elev och föräldrar kan föra en dialog som kan skapa något konkret inför 

framtiden. Vidare skriver han att tanken med utvecklingssamtalen är att lärare, elev och 

förälder tillsammans ska diskutera elevernas hela skolsituation som sedan utvärderas för att ge 

underlag till IUP.  

 

Strandberg (2006) menar att IUP är en direkt utveckling i samband med att skolan mer och 

mer följer i Vygotskijs spår med interaktion och dialog. För att nå givande utvecklingssamtal 

med dialog är det viktigt att man verkligen omformar dessa så att det blir ett samtal och inte 

en enkelriktad information till elev och vårdnadshavare. I sammanhanget menar författaren att 

man måste förankra dialogen och göra klart inför utvecklingssamtalet att eleven tillsammans 

med sin mentor ska skapa ett samtal som leder till utveckling. 

 
 

3.3 Att arbeta med IUP 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen (2005) 

finns följande citat: ”Planen följs upp kontinuerligt och utvärderas i samband med 

utvecklingssamtal.” Formuleringen innebär att IUP är något som gäller från ett 

utvecklingssamtal och fram till nästa då man skriver en ny IUP. Även Ellmin (2006) påpekar 

vikten av kontinuitet då han menar att IUP är något som ska följa eleven genom hela 

grundskoletiden (år 1 till år 9). 

 

Zetterström (2006) menar i sin bok IUP och skolutveckling att IUP är en del i skolans 

kvalitetsarbete och att lärare ska se arbetet med dessa som en del i vardagsarbetet. Hon menar 
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vidare att arbetet med IUP inte ska ses som ett mål i sig utan ett sätt att nå de mål som redan 

finns i de styrdokument skolan har att svara upp till. Zetterström skriver: ”ett dokument som 

sammanfattar vad som ska göras för att eleven ska nå målen” (2006:15).  Med den 

beskrivningen ses arbetet som något som redan har pågått under en längre tid på många skolor 

men skillnaden från de tidigare dokument som har upprättats är utmaningen att få ihop det 

med styrdokumenten på ett tydligt sätt. Vidare menar författaren att hennes tolkning av 

Skolverkets Allmänna råd är att IUP är något mer än ett dokument som upprättas i samband 

med utvecklingssamtalet, hon menar att arbetet kommer leda till en grundlig genomgång av 

styrdokumenten och hur lärare förhåller sig till dessa. 

 

För att kunna göra en IUP, menar Zetterström (2006), att pedagoger behöver förstå olika typer 

av mål och hur man bedömer måluppfyllelse. Pedagogerna måste även vara väl förberedda 

inför utvecklingssamtal och även ge föräldrar möjlighet att förbereda sig. Ytterligare en viktig 

punkt är att vara förtrogen med styrdokumenten. Det är här mycket av arbetet med IUP ligger, 

att inse vad som verkligen krävs, föräldrarnas möjlighet till förberedelse samt att lärarna 

verkligen är förtrogna med styrdokumenten. En avgörande del i arbetet med IUP är 

kommunikation. 

 

3.4 Innehållet i IUP 

Något som är viktigt när det gäller innehållet i en IUP är att komma ihåg att det är en allmän 

handling. Därför, skriver Skolverket (2005), får en IUP inte innehålla några uppgifter som kan 

vara integritetskänsliga. Skolverket skriver vidare att det är viktigt att IUP:n: 

 
• utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor 

• uttrycker positiva förväntningar på eleven 

• grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till läroplanens och 

kursplanernas mål, som skolan gjort inför utvecklingssamtalet 

• innehåller mål för eleven på kort och på lång sikt 

• innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare som utformas så att den inte innehåller uppgifter som är 

integritetskänsliga (Skolverket, 2005:14). 
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Tanken med innehållet i IUP är, enligt Ellmin (2006), en kartläggning av nuläget det vill säga 

hur eleven ligger till i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna just nu. När läget 

har konstaterats går läraren tillsammans med eleven och föräldrarna vidare och gör en analys 

av det önskade läget. Skillnaden dessa emellan blir sedan det som skrivs i IUP och som eleven 

ska arbeta med varpå en fördelning av ansvar mellan hem, skola och elev görs. På så vis tittar 

elev, lärare och förälder framåt för att se vilka mål man vill uppnå. Ellmins tankar återfinns i 

Skolverkets punkter för arbetet med IUP och ger en tydlig tanke på hur arbetet är tänkt att 

fortgå, på så vis blir det ett framåtsyftande dokument där målen är en viktig del. En avgörande 

tanke med IUP är att den värdegrund som finns i skolans styrdokument följs (Ellmin, 2006). 

 

Öhlmér (2006) skriver att IUP är en del av utgångspunkten under ett utvecklingssamtal, 

genom dokumentet kan läraren tillsammans med elev och föräldrar se tillbaka på förra 

samtalet men också se framåt mot nästa, vad som ska göras till dess. IUP är en skiftlig 

sammanfattning av utvecklingssamtalet, samtidigt påpekar författaren att en IUP inte bara ska 

vara en uppräkning av resultat utan menar att det är viktigt att det finns ett positivt 

förhållningssätt som undviker negativa formuleringar. 

 

3.5 Individuell planering och dokumentation i grundskolan 

Myndigheten för skolutveckling gjorde inför regeringsbeslutet om IUP en undersökning under 

2002 och 2003 där man tittade på individuell planering och dokumentation i grundskolan. 

Undersökningen fokuserades på om individuell planering och dokumentation ledde till mer 

tydlighet i skolarbetet. Undersökningen skedde på tjugo grundskolor som hade kommit långt i 

sitt arbete med individuell planering och dokumentation. På skolorna påpekades att det som 

var viktigt var den återkommande och även regelbundna avstämningen som användes för att 

blicka framåt. Dessa avstämningar och de mål som gjordes upp utifrån detta var både 

kortsiktiga och långsiktiga och många skolor påpekade att enkla och tydligt nedbrutna mål var 

avgörande för måluppfyllelse. Ytterligare en del som många av skolorna talade om var att den 

individuella planeringen och dokumentationen underlättade kontakten mellan elever, lärare 

och föräldrar i samband med utvecklingssamtal. I dessa samtal använde sig många av den 

individuella planeringen och dokumentationen som underlag. Myndigheten för skolutveckling 

menar att ”individuell planering och dokumentation skapar tydlighet och struktur för både 

elever, föräldrar och lärare” (Myndigheten för skolutveckling, 2004:3). Samtidigt blir arbetet 

tydligare och eleverna får mål att arbeta mot vilka blir motivationshöjande och ger eleverna 
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ett större inflytande och ansvar. Något som även påpekas i undersökningen är att arbetet för 

eleverna bör grunda sig på individuell planering och dokumentation för att IUP ska vara 

verkningsfulla. Något som skolorna ytterligare påpekar är att arbetet med individuell 

planering och dokumentation är omfattande och lärarna anser att det tar mycket tid i anspråk 

både för att tolka läroplans- och kursplansmål och konkret tolka uppnåendemål och 

strävansmål.  Skolorna menar även att arbetet blir starkt styrande för den pedagogiska 

verksamheten. Skolorna i undersökningen säger även att arbetet med IUP är svårt genom att 

vissa elevers IUP bara används i samband med utvecklingssamtalet och inte följs upp under 

terminen, IUP riskerar att bli ytterligare ett papper i en pärm. Något som också kommer fram i 

undersökningen är att man är rädd att det blir för mycket individperspektiv och att risken finns 

att grupperspektivet tappas bort i undervisningen för att varje individ ska nå sina mål 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

 

3.6 Varför individuella utvecklingsplaner? 

Elfström (2005) skriver om den forskning om IUP hon har gjort i Stockholmsområdet där hon 

har fokuserat på förskolorna men även ger en inblick i skolans arbete med IUP. Författaren 

skriver att syftet med hennes studie är ”att förstå och belysa varför individuella 

utvecklingsplaner blir alltmer vanligt förekommande i förskolor och skolor och vad syftet 

med dessa är” (2005:7). Vid tiden för Elfströms studie såg hon två delar som alltid fanns med 

i utvecklingssamtalet och det ena var checklistan som kollade vad eleven hade för kunskaper 

nu samt den del som hon kallar själva utvecklingsplanen, det vill säga det samtalsunderlag 

som klargör vad som ska göras till nästa utvecklingssamtal. Elfström skriver att det är skillnad 

på de IUP som skrivs i förskolan och i grundskolan då förskolan arbetar mot läroplanen och 

grundskolan arbetar mer mot kursplanerna i de olika ämnena, dock påpekar båda den sociala 

och emotionella kompetensen. I studien har Elfström fått fram fyra övergripande syften med 

IUP: 

 
• Att alla elever ska gå ut åk 9 med godkända betyg 

• Att se/beskriva barnens/elevernas positiva utveckling och hjälpa dem vidare 

• Att hitta barn med svårigheter tidigare 

• Att övergångarna mellan olika skolformer blir bättre för det enskilda 

barnet/eleven (Elfström 2005:32) 
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Elfström (2005) menar att IUP skrivs på olika sätt beroende på om det är i förskolan eller 

grundskolan. I förskolan är det pedagogen tillsammans med föräldrarna som skriver IUP 

under utvecklingssamtalet, i grundskolan är det elever och föräldrar som tillsammans med 

pedagogen skriver dokumentet. Under utvecklingssamtalet har man ofta någon form av 

checklista för att göra nulägesbeskrivningen inför IUP och utifrån dessa punkter hittar 

pedagogerna sedan områden som barnen/eleverna behöver utveckla. Det är först i skolan som 

man kan tala om och utvärdera egentliga kunskapsmål eftersom barnen i förskolan inte har 

några mål som syftar till personer utan endast till verksamhetens utformning. I förskolan är 

det inte tillåtet att utvärdera varje barn utan utvärdering får endast ske av verksamheten. 

Författaren skriver att lärare i grundskolan av tradition har bedömt och betygsatt prestationer i 

olika ämnen, medan pedagogerna i förskolan bedömt det mer privata och personliga som 

egenskaper och sociala förmågor. Flera pedagoger skriver det positiva gällande förmågor i 

IUP men visar då indirekt på barnens/elevernas svagheter, detta är dock något som 

referensgruppen inte är helt överens om. Längre fram i texten skriver Elfström: ”termen 

individuell utvecklingsplan talar om för oss att vi ska göra upp en plan för utveckling och 

inblandade i den kommunikativa processen är pedagoger, barn och föräldrar” (2005:59). I 

samband med detta frågar hon sig om det är möjligt och önskvärt att parterna blir helt eniga 

om en gemensam plan? Hon funderar vidare om det överhuvudtaget är möjligt att göra en 

plan för hur någon annan ska utvecklas. Något som alla IUP har gemensamt är den del av 

planen där uppföljning diskuteras, något som ofta sker i samband med kommande 

utvecklingssamtal terminen därpå. Författaren menar att det finns olika delar av syftet med 

IUP. För barnens/elevernas del handlar det om att se sitt eget lärande, att fundera över vad de 

kan och inte kan och vad de behöver öva mer på. För föräldrarnas del handlar det om 

delaktighet och ett delat ansvar med förskolan/skolan. Det är här många av pedagogerna i 

studien ser svårigheter med hur de ska förmedla tankesättet till föräldrarna så att de verkligen 

förstår hur viktiga de är i processen. De intervjuade i Elfströms studie menar dock att 

tydligheten med verksamheten ökar och det blir lättare för föräldrarna att se vad barnen gör 

men även för dem att inse att det är ett delat ansvar och de får tydligare klart för sig vilka krav 

som ställs på dem som föräldrar. Elfström frågar sig vad som är skillnaden mot förut, det vill 

säga innan IUP, och den stora skillnad hon har funnit är att pedagoger och föräldrar har blivit 

mer medvetna och arbetet har blivit tydligare – ”det blir ett medvetandegörande” (2005:73). 

Elfströms studie visar att det har blivit en utveckling av utvecklingssamtalet, det som förr bara 

sades skrivs nu ner vilket gör att det blir tydligare för både föräldrar och pedagoger. En annan 

skillnad mot förut är att det har blivit en professionalisering av pedagogerna då flera av 
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förskollärarna i studien menar att ”arbetet med utvecklingsplanerna gör deras arbete och 

kompetens mer synligt och det ökar yrkets professionalisering” (2005:74). Elfström frågar sig 

i sin studie om det finns några risker med IUP och studien visar att de flesta är positiva till 

IUP och ser det som ett hjälpmedel. Dock finns en baksida, menar Elfström, då pedagogerna 

ska ”beskriva och uppmuntra det positiva, det barnet är bra på, men ändå att planen görs för 

att stödja det som fattas eller som är svårigheter för barnet” (2005:79). I slutet av studien 

skriver Elfström att sekretessfrågan började diskuteras 2003 då många, framförallt i förskolan, 

menade att en IUP kommer att innehålla känsliga uppgifter och därför bör vara 

sekretessbelagd, något som fortfarande diskuteras. Sist i sin studie frågar sig Elfström varför 

IUP kommer nu och de tankar hon fick fram menar att det är en trend och en del av den 

utveckling som skolan är i men också en del i ett samarbete mellan förskola och skola för att 

alla elever ska nå godkänt i år 9. 

 

3.7 Individuella utvecklingsplaner ett fenomen i tiden? 

Vallberg-Roth och Månsson (2006) skriver i sin artikel Individuella utvecklingsplaner som 

fenomen i tiden, samhället och skolan om den undersökning där de har försökt ta reda på hur 

några skolor i södra Sverige ser på sitt arbete med IUP. Artikeln, påpekar författarna, grundar 

sig delvis på en undersökning som gjordes 2002 innan IUP blev en del av 

grundskoleförordningen. Den grupp som tillsattes av regeringen att undersöka IUP innan 

dessa infördes skrev att IUP skulle ses som en del av arbetslagets sammanställda planering. 

Vidare i artikeln menar författarna att ”i individuella utvecklingsplaner är det barnet som blir 

betraktat. Den som blir betraktad intar en svagare position och det är andra som oftast innehar 

definitionsmakten” (2006:7). När expertgruppen utsedd av regeringen undersökte behovet av 

IUP, menade gruppen att ”alla elever har rätt till en individuell utvecklingsplan” (2006:7). 

IUP bör ses som ett verktyg för alla elevers rätt att bli sedda och bekräftade. När valfriheten 

med IUP försvann flyttades fokus och blev något som var tvunget att arbetas fram i skolan. I 

många fall blev tvånget något som drogs igång med hjälp av konsulter som skapade ett 

dokument anpassat för näringslivet och inte tog hänsyn till elever och deras behov. Mycket av 

det som återfinns i majoriteten av de insamlade IUP:na är personliga behov hos eleverna på 

socialt och emotionellt plan. I artikeln skriver Vallberg-Roth och Månsson (2006) att även om 

tanken med IUP var att synliggöra barnets utveckling och öka möjligheter till inflytande, så 

blir en viktig fråga om alla ser barnet och använder den mellanmänskliga vägen i all denna 
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dokumentation. Författarna menar att det finns en risk att barnet objektifieras och det bara blir 

ett dokument för att så ska vara. På många skolor har IUP blivit en slags berättelse om barnen 

där IUP är mer bakåtblickande och ser mer till nuläget än vad som ska utvecklas – det vill 

säga det framtidsperspektiv som var tanken med dokumentet från början har tappats bort.  

 

3.6 Debatten om IUP 

Debatten om IUP har pågått sedan man började tala om ett dokument där fokus skulle ligga på 

elevers kvaliteter och deras utveckling. Den del av debatten som här kommer tas upp är delar 

av den som följt i de två lärarfackens tidningar, Skolvärlden (Lärarnas Riksförbund) och 

Lärarnas tidning (Lärarförbundet). 

 

I oktober 2005 publicerades artikeln Tre månader kvar – sedan ska alla ha IUP (Lärarnas 

tidning, Dzedina, 051003). I artikeln skriver författaren om en skola i Råslätt, Jönköping, där 

IUP har funnits sedan sex år tillbaka och där lärarna är positiva. Lärarna menar att 

kommunikationen har blivit mycket bättre mellan elever, föräldrar och lärare men också 

mellan kollegor. Artikeln gäller en högstadieskola och det är först där som lärarna 

tillsammans med elev och föräldrar första terminen i sjuan fyller i en IUP som bland annat 

innehåller vad eleven är bra på och vad som förväntas under terminen. Samtidigt med det här 

arbetet finns en loggbok där eleverna skriver om sin vecka och vad de har stött på för hinder. 

Under helgen läser föräldrarna vad eleverna har skrivit och vad lärarna har kommenterat. De 

intervjuade lärarna menar att både de, elever och föräldrar är nöjda med arbetssättet. 

 

I november 2005 publicerades artikeln Heta diskussioner om IUP (Skolvärlden, Ericson, 

051109) där Ericson har besökt ett föredrag med Zetterström där hon talar om IUP. 

Föredragshållaren menar att arbetet med IUP gör att mycket måste omvärderas och 

tillsammans måste lärarna ha klart för sig vilken kunskapssyn som ska råda, lärarna måste 

även vara överens om språk, förhållningssätt, kriterier och värdegrund. En av de viktigaste 

delarna när IUP arbetas fram är att lärarna är överens om hur IUP ska se ut för att underlätta 

bytet mellan förskola och skola så att elever och föräldrar känner igen sig och det inte blir 

någon större förändring när man byter skolform. Vidare i artikeln skriver Ericsson att den 

stora vinsten blir att eleverna inte längre förlorar lika mycket kunskap när de byter lärare och 
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årskurs, lärarna ser även elevens starka och svaga sidor. Zetterström säger: ”- IUP är ett 

redskap, inte ett mål” (Ericson, 051109). 

 

I november 2005 publicerades även artikeln Vem som helst kan läsa känsliga omdömen 

(Skolvärlden, Ericson, 051123) där Lärarnas riksförbunds vice ordförande Per Wadman 

framför en oro för det faktum att vem som helst har rätt att läsa IUP då det är en allmän 

handling. Oron riktar sig mot att fokus på utvecklingssamtalen mer kommer att ligga på 

formuleringar av innehållet i IUP än på elevens faktiska behov. Vidare i artikeln begär 

Lärarnas Riksförbund att IUP bör ses som arbetsmaterial vilket skulle göra att innehållet inte 

kan läsas av utomstående. På Skolverket menar undervisningsrådet Mona Bergman dock att 

då utvecklingsplanerna ska vara positiva och framåtsyftande är den oro som Wadman 

framhåller irrelevant. Bergman menar vidare att allt som tas upp till diskussion under 

utvecklingssamtalet inte ska föras ned i IUP:n och man kan därför tänka sig för vad som 

hamnar på pränt.  

 

Fyra månader efter IUP kom in i grundskoleförordningen publicerades artikeln Många 

missuppfattningar om individuella utvecklingsplaner (Lärarnas tidning, Jacobsson, 060428) 

där författaren pekar på alla de misstag och feluppfattningar som finns om IUP på skolorna. 

Undervisningsråd Birgitta Hörberg på Myndigheten för skolutveckling säger i artikeln att det 

viktigaste är att IUP är framåtsyftande och ger svar på frågan: Vad ska eleven lära sig i nästa 

steg? Vidare säger Hörberg att lärarna måste vara noga med hur långt eleven är nu, nuläget är 

lika viktigt som framtiden, samtidigt ska lärarna hålla sig ifrån omdömen om eleven som 

person. Många skolor använder IUP som något färdigt dokument där lärarna prickar av 

elevens kunskaper och det är inte den ursprungliga tanken med dokumentet, något som 

Hörberg menar är viktigt att påpeka. 
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4. Resultat och analys 
 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide med frågor att utgå ifrån. Frågorna har inte alltid 

ställts i samma ordning men alla respondenterna har svarat på samtliga frågor under intervjuns 

gång. 

 

1. Vad associerar du till individuella utvecklingsplaner? 

2. Hade ni något som liknade IUP innan den kom in i grundskoleförordningen? 

3. Har ditt arbete förändrats sedan IUP infördes? I så fall hur? 

4. Hur arbetar ni med IUP på skolan? 

5. Vad skriver ni i era IUP? Vad tas upp? 

6. Leder IUP till någon förbättring av målen/det överenskomna? 

7. Hur ser du på IUP? 

8. Hur tror du att eleverna ser på IUP? 

 

Resultatet presenteras under fyra rubriker där fråga ett redovisas under Tankar om IUP, fråga 

två och tre rubriken Före IUP, fråga fyra till sex under rubriken Arbetet med IUP och fråga 

sju och åtta under rubriken Åsikter om IUP.  

 

På skolan finns en utarbetad mall för individuella utvecklingsplaner som lärarna ska fylla i 

under utvecklingssamtalets gång (se bilaga 1). Denna plan har lärarna tillsammans utarbetat 

på skolan där lärare från år 1 till 9 varit inblandade. Planen innehåller fem rutor, varav fyra är 

de centrala. I den första rutan ska nuläget beskrivas och med det syftar IUP:n på elevens 

positiva förmågor. I andra rutan skriver läraren in förmågor att utveckla, i nästa ruta finns de 

mål som läraren, eleven och föräldrarna vill arbeta mot. I rutan efter finns ett klargörande om 

hur målen ska nås och till sist klargörs vem som har ansvar för att målen nås. En viktig del är 

underskrifterna längst ner på sidan där både elev, lärare och vårdnadshavare skriver under det 

överenskomna. Enligt den formulering som Skolverket har gjort angående vad som är viktigt i 

IUP har skolan med alla delarna. Det vill säga IUP:n utgår från elevens förmågor, intressen 

och starka sidor. I IUP:n uttrycks positiva förväntningar på eleven, lärarna grundar sitt arbete 

på den utvärdering som görs av varje elev inför utvecklingssamtalet. IUP innehåller mål på 

kort och lång sikt och man kan göra överenskommelser mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2005). Något respondenterna påpekade är att ansvaret ofta 
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hamnar hos eleven, att de själva ska se till att målen uppnås med en liten koll från sin mentor. 

Lärare B berättar att hon en termin tagit elevernas mål och klistrat in i deras loggböcker för att 

de på så vis enklare skulle kunna titta på dem ibland. Läraren säger dock att de inte tittade på 

målen så ofta som det var tänkt från början men när de hade haft utvecklingssamtal terminen 

därpå och målen inte klistrades in i loggböckerna bad eleverna i alla fall om att få dem i sina 

loggböcker så att de visste vilka mål de hade att arbeta mot. Det arbetssätt som finns på 

skolan påminner mycket om det som Ellmin (2006) beskriver när han säger att IUP ska se till 

nuläget, se framåt och skapa mål. De delar som skolans IUP innehåller är det på precis dessa 

delar där fokus ligger.  

 

4.1 Tankar om IUP 

På första frågan, som handlar om vad intervjupersonerna associerar till individuella 

utvecklingsplaner så svarar respondenterna på olika sätt. Lärare A menar att det är en speciell 

elevs egen kunskapsväg som syftar till att uppnå bästa möjliga resultat utifrån elevens egna 

förutsättningar. Lärare B säger att det är en sammanfattning av elevernas prestationer i skolan 

medan lärare C tänker på det dokument med mål som ska skrivas under utvecklingssamtalet.  

 

”Det man ska skriva under utvecklingssamtalet är dom mål, de 

konkreta relativt kortsiktiga mål som eleven ska uppnå” 

    Lärare C 

 

Lärare D menar att det är ett komplicerat sätt att skriva ner en elevs utveckling och lärande 

samtidigt som lärare E tänker att det är att tillsammans prata igenom vad eleven kan utveckla 

mer, för vissa elever finns det mycket att utveckla och för andra lite mindre men det finns 

alltid något mål att sträva mot. Något som flera av lärarna påpekar är att det är ett samtal på 

lika villkor mellan tre parter – elev, lärare och förälder. 

 

”Det är ju inför våra utvecklingssamtal och då har ju var och en 

lärare fyllt i elevens prestationer som man sedan tar upp på samtalet 

och sedan så för man då över detta i IUP:n, vad lärarna har skrivit i 

de enskilda ämnena” 

    Lärare D 
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Det som kan ses genom lärarnas svar är att den viktiga framåtsyftande delen inte alltid verkar 

vara det skolans IUP fokuserar på. Det viktigaste med IUP, enligt Birgitta Hörberg på 

Myndigheten för skolutveckling, är att IUP är framåtsyftande och ger svar på frågan vad 

eleven ska lära sig i nästa steg (Jacobsson, 060428). Lärarna svarar inte direkt när de får 

associera fritt att det är den framåtsyftande delen som är viktigast. Längre in i intervjuerna 

pekar dock de flesta lärarna på att det är målen som är viktigast. Ingen av lärarna nämner 

direkt att de ser till läroplansmål och kursplansmål, något som lärarna indirekt gör i alla fall 

eftersom de använder ett underlag från undervisande lärare i varje ämne och därigenom ser till 

kursplansmålen. Något som flera av lärarna påpekar när de fritt får associera är att det är ett 

samtal mellan tre lika parter – elev, lärare och förälder. Detta är något som Ellmin (2006) 

också talar om när han skriver om att den dialog som sker under samtalet där IUP skapas sker 

mellan tre parter där han syftar på elev, lärare och förälder. Ellmin skriver även att under 

samtalets gång ska elevens skolsituation sammanfattas och utifrån denna fås ett underlag till 

en IUP med mål för framtiden. Detta är en ungefärlig beskrivning av det arbete som görs på 

skolan med sammanfattning för att sedan skapa ett dokument med mål för vidare utveckling.  

 

4.2 Före IUP 

Lärarna berättar om att de hade något som liknade IUP redan innan dessa infördes i 

grundskoleförordningen. Skillnaden mellan då och nu är att det tidigare inte fanns något 

dokument som alla följde på samma sätt som nu. Det dokument som lärarna tidigare 

upprättade var inte lika styrt och lärarna hade själva större möjligheter att göra det till något 

som de kände gav något för eleverna. Tidigare arbetade lärarna på skolan så att de flesta skrev 

ner vad eleven behövde arbeta med, men kanske inte lika tydligt som den IUP de har nu.  

 

”Den enda skillnaden mellan då och nu är att nu har alla samma 

protokoll så att säga, och det underlättar ju, men ja vi skrev ju alltid, 

det var väl olika men jag skrev alltid protokoll” 

    Lärare A 

 

Under utvecklingssamtalen skrevs någon form av protokoll som lärarna tillsammans med 

eleven och föräldrarna sedan kunde återgå till under kommande utvecklingssamtal för att se 

om det hade skett någon förändring. Lärare B talar om att det är viktigt med ett dokument då 
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läraren själv inte undervisar alla de elever som läraren är mentor för. Lärare C, som under 

våren skrivit sina första IUP, upplever att det var enklare förr när respondenten kunde arbeta 

mer utifrån sina egna tankar och menar att det var lättare innan IUP infördes. En av 

respondenterna talar om att tidigare fanns det möjlighet att göra det mer muntligt, det behövde 

inte vara så tydligt, så strukturerat utan bara lärare, elev och föräldrar var överens och hade 

skrivit något litet som sedan kunde följas upp så var det bra.  

 

I samband med detta diskuterade jag och en av respondenterna om dennes funderingar inför 

IUP då läraren blev klar med sin utbildning samtidigt som IUP infördes i 

grundskoleförordningen. Läraren sa att oron och fasan inför IUP var stor då ämnet endast kort 

hade diskuterats under utbildningen och det verkade som ett komplicerat och omfattande 

arbete. Den information som fanns under utbildningen var till stor del formulär av olika slag 

som lärarna kunde arbeta med, ofta skapade av personer utanför skolans värld vilket gjorde att 

de kändes främmande. När respondenten senare fick sitt första jobb och skulle arbeta med 

IUP blev det lättare då skolan inte alls använde sig av något inköpt material utan själva hade 

skapat ett tydligt och enkelt dokument att arbeta utifrån.  

 

Skolan har haft loggböcker för eleverna sedan en tid tillbaka där eleverna skriver upp sina 

läxor men även för kommunikation med hemmen. Tanken är att lärarna och eleverna ska 

kunna kommunicera med hemmen genom boken och på så vis göra föräldrarna mer delaktiga 

i elevernas vardag. Något som framkommer i både min undersökning och Elfströms (2005) 

undersökning är att det som förr bara sades och kom överens om muntligt skrivs nu ner och 

protokollförs i en IUP för att kunna följas upp under kommande samtal. Några av lärarna 

säger att de förde protokoll även tidigare men detta var mer på frivillig basis och inget som 

var lika lättåtkomligt och överskådligt som IUP. 

 

Lärarna talar om att de tidigare har arbetat på ett liknande sätt och det menar även Zetterström 

(2006) när hon skriver om att flera lärare tidigare har gjort ett dokument som sammanfattar 

vad eleven ska göra för att nå målen. Skillnaden mellan då och nu är utmaningen att få ihop 

det med styrdokumenten, något som lärarna på skolan indirekt arbetar med utifrån den mall de 

har för IUP. Ytterligare en skillnad från tidigare är att elever och vårdnadshavare är mer 

delaktiga och, som Zetterström (2006) påpekar, det handlar mer om kommunikation.  
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4.3 Arbetet med IUP 

Lärarna berättar om hur arbetet med IUP går till och det visar sig att det skiljer sig lite åt. 

Lärare A berättar att IUP är något de skapar tillsammans med elev och förälder under 

utvecklingssamtalet och där samtalet börjar med att de tillsammans tittar på förra terminens 

IUP för att se vad som har hänt sedan dess. För att sedan hitta underlag till nästa IUP så går 

läraren igenom hur eleven ligger till i ämnena och om det är något annat speciellt, sedan 

skrivs en ny IUP. Det som oftast tas upp i skolans IUP, enligt Lärare A, är det sociala men 

även det intellektuella och hur eleven ska fungera som person mot andra och i klassrummet. 

Majoriteten av lärarna berättar om ett arbete där de noga går igenom inför 

utvecklingssamtalen vad som skulle kunna finnas med i en IUP och menar att det ibland är 

svårt att hitta punkter för vissa elever att arbeta med. Lärare B har även mött motstånd mot 

IUP där respondenten upplever att elever tycker att det är jobbigt att få på pränt vad de 

behöver jobba med och att det skapar en press som eleven inte vill ha, även om både läraren, 

eleven och föräldrarna vet att målen är uppnåbara. Två av respondenterna har vid 

intervjutillfället relativt nyligen skrivit sina första IUP men åsiktsskillnaderna dem emellan är 

stora. Den ena respondenten menar att det är ett arbete med en oförståelig blankett där det 

tidigare arbetet fungerade alldeles ypperligt medan den andra respondenten menar att det ger 

en tydlig bild men samtidigt mer arbete, vilket ändå ses som något positivt då det blir en 

tydlighet för både elev, lärare och förälder.  

 

”Det behöver ju inte vara några jättestora mål det kan ju vara mindre 

mål som bara att klara det här med att hålla reda på sina saker” 

    Lärare B 

 

Det flera av lärarna börjar fundera på när jag ställer frågan är om IUP verkligen leder till en 

förbättring eller en ökad måluppfyllelse. En av respondenterna menar att det blir en 

förändring, det blir aldrig sämre än det var innan medan andra inte tycker att det blir någon 

skillnad och den skillnad som blir tror man skulle ha blivit även utan IUP. 

 

”Nja det vet jag inte. Det är ju större sannolikhet att det blir en 

förändring i alla fall men sen är det ju inte att det är likamedtecken 

däremellan” 

    Lärare E 
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Flera av lärarna berättar under intervjun att de går tillbaka och följer upp föregående IUP när 

man ska skriva en ny, något som både Ellmin (2006), Öhlmér (2006) och Skolverket (2005) 

skriver om och påpekar är en avgörande del i IUP. I samband med detta gäller det att tänka på 

att en IUP gäller från ett utvecklingssamtal och fram till nästa då en ny IUP skapas. Även i 

den här delen av intervjun talar lärarna om det faktum att samtalet sker på tre lika parter – 

elev, lärare och förälder. Något som flera av lärarna tar upp är vikten av övergripande mål och 

inte bara kunskapsmål, något som även Elfström (2005) har uppmärksammat i sin forskning 

om IUP. Lärarna menar att det är viktigt att inte bara fokusera på kunskapsmål utan även mål 

av andra slag. Något Elfström kom fram till i sin undersökning var att det fokuserades på 

sociala mål även för eleverna i år 7-9. Detta bekräftas av de lärare som har intervjuats i 

samband med min undersökning där respondenterna påpekar att det ofta är sociala mål 

inblandade som att vara trevlig och positiv etcetera. Respondenterna menar att de får vara lite 

restriktiva med vilka sociala mål de skriver i IUP då dessa är allmän handling men ser 

samtidigt inga hinder att ta med små sociala mål. Något lärarna också tycker är positivt och 

hoppas få nytta av är att de kan se vad som tidigare har legat i fokus i elevernas IUP när de tar 

över elever från år 6. Genom att IUP följer med eleven under skoltiden har lärarna möjlighet 

att arbeta vidare med och samtidigt hålla ögonen öppna på de områden där eleven tidigare har 

haft mål att förbättra. 

 

4.4 Åsikter om IUP 

Åsikterna om IUP bland lärarna går isär då tre av respondenterna är positivt inställda, en 

tycker att det är varken eller och en femte är negativt inställd. Det lärarna i undersökningen är 

överens om är att det blir tydligt för eleverna men att det kanske hade gått att få tydligheten på 

något annat sätt också. Något respondenterna i sammanhanget ofta nämner är att det är en 

hjälp för alla parter – det vill säga lärare, elev och föräldrar, att se vad eleven behöver jobba 

med. Respondenten som är negativ pekar på att det är formen för IUP som är problemet, att 

blanketten de använder sig av är otydlig och läraren vet inte hur man ska arbeta med den för 

att det ska blir bra och något positivt. 
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”Jag tycker att det är positivt faktiskt […] för att både förälder och 

elev är medveten om att det är någonting som vi är tre om och det ger 

en extra tyngd […] det blir konkret hur man jobbar…” 

    Lärare A 

 

Hur eleverna ser på IUP är svårt att svara på för lärarna men ingen av respondenterna hade 

hört några större protester att fylla i dem. Däremot var det ibland protester mot innehållet, de 

fick inte skriva vad som helst för eleverna. En av respondenterna menar att eftersom de haft 

något liknande redan innan IUP så är eleverna vana vid sättet att arbeta och har därför inga 

invändningar men tror samtidigt att föräldrarna tycker att det är skönt att ha något konkret att 

titta på. 

 

”En del kanske är lite lata och bekväma och då är det ju lite mer jobb 

och det kan de nog se negativt på kortsiktigt men på lång sikt så tror 

jag ändå att det leder till någonting positivt” 

    Lärare E 

 

Något som flera av lärarna säger under intervjuerna är att innehållet i IUP inte alltid blir det 

som de har tänkt sig då eleverna kanske inte vill erkänna vad de egentligen skulle behöva 

jobba med. Däremot blir IUP till slut ett dokument som alla tre parter kan stå bakom och 

arbeta för att uppfylla på de sätt som krävs. 

 

Åsikterna om IUP går isär men det som ses som positivt är att lärarna kan följa elevens 

utveckling på ett tydligt sätt genom hela skoltiden och arbeta vidare med de områden där 

eleven behöver stöd. Det som flera av lärarna säger är att det ger ett merarbete för dem men 

att det är ett arbete som de tror att det är värt att kosta på sig då det kommer eleverna till gagn. 

Vad respondenterna kanske kan se som negativt är att när valfriheten försvann, som Vallberg-

Roth och Månsson (2006) skriver, så blev det ett tvång där lärarna inte själva hade makten 

över sitt sätt att arbeta och de fick anpassa sig till ett arbetssätt som var gemensamt för alla. 

 

Wadman vänder sig emot att dokumenten är möjliga för alla att läsa, något som endast en av 

respondenterna funderar över i samband med sociala mål (Ericson, 051123). Respondenten 

menar att de nu får tänka över vad de skriver i IUP men menar samtidigt att det inte blir några 

större restriktioner. Det respondenterna inte nämner när de talar om IUP är att de tittar efter 
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mål i läroplanen och kursplanerna. Något som däremot nämns är att lärarna utgår från 

rapporter från varje ämneslärare inför IUP och då anser respondenterna att kopplingen till 

läroplanen och kursplanerna redan är gjord. 
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5. Diskussion 
Inför studien var jag nyfiken och funderade mycket på hur jag skulle arbeta med IUP när det 

väl var dags för mig att göra det. Efter min VFU ville jag även undersöka närmare lite mer 

vilka attityder som fanns då jag fick indikationer på att lärarnas sätt att se på IUP skilde sig åt. 

Genom studien har jag fått svar på mina frågor då respondenterna har svarat utförligt på hur 

de arbetar med IUP, lärarna har också talat om att arbetet har förändrats något sedan IUP 

infördes. Majoriteten av lärarna i undersökningen är positivt inställda till IUP, en av dem trots 

ett påpekande om att det tar mer tid att arbeta med än utan IUP. När lärarna talar om åsikterna 

om IUP hade den negativa inställningen mest sin grund i formen för hur IUP ser ut. Tanken 

finns att det skulle gå att göra samma arbete lika bra utan att se till just de punkter som finns 

på det dokument skolan har arbetat fram. Ytterligare ett dokument som finns i skolan är 

åtgärdsprogram som skapas för de elever som inte kommer att uppnå målen i kursplanerna 

och riskerar att bli underkända. Skillnaderna mellan dokumenten är det faktum att inte alla 

elever kommer att ha ett åtgärdsprogram då dessa endast upprättas för de elever som riskerar 

att inte uppnå målen i något specifikt ämne eller där någon i elevens omgivning anser att det 

finns anledning att vara särskilt observant gällande den sociala miljön. För en elev med 

åtgärdsprogram kan förhoppningvis ett ytterligare dokument gagna eleven då det blir ännu 

mer fokus på elevens fortsatta utveckling och framsteg. 

 

Arbetet har varit intressant men har samtidigt haft sina svårigheter då det finns begränsat med 

forskning på ämnet. För min del hade det varit intressant att vara delaktig i en större 

undersökning kring arbetet med IUP. Jag har nu fått en inblick på en skola men det ger ingen 

bild över ett större område som verkligen hade varit intressant i sammanhanget. Jag känner 

samtidigt att jag har fått en bra bild och uppfattning om hur jag skulle vilja jobba med IUP i 

framtiden men det återstår att se vilken form min framtida arbetsplats har på IUP.  

 

5.1 Teoridiskussion 

Lärarna i undersökningen säger inget direkt om att de ser till hur eleven förhåller sig till 

läroplanens och kursplanernas mål som Skolverket (2005) skriver är en viktig del i IUP. 

Respondenterna talar förmodligen inte om detta då det ses som självklart att de har 

kopplingen till läroplanen och kursplanerna i ett tidigare skede än precis i ögonblicket när det 

är dags att skriva målen i IUP. Respondenterna funderar även över om det ger mer inflytande 
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för elev och föräldrar, som Öhlmér (2006) talar om, och tror att det gör det. Föräldrar och 

elever blir delaktiga och ser var det finns brister att jobba med, men får även upp ögonen för 

positiva förmågor då dessa är en del i skolans IUP. Ellmin (2006) talar mycket om att 

utvecklingssamtalet där IUP skapas är ett samtal på tre lika parter – lärare, elev och föräldrar, 

detta är något som även flera av respondenterna talar om vid ett flertal tillfällen under 

intervjuerna. I Skolverkets Allmänna råd (2005) skriver de att IUP ska följas upp 

kontinuerligt och utvärderas i samband med utvecklingssamtalet, även detta är något som 

lärarna i undersökningen talar om. Innan en ny IUP skapas tittar läraren tillsammans med elev 

och föräldrar på vad förra IUP:n innehöll för att kunna utvärdera och se om något mål kanske 

behöver föras vidare till nästa IUP.  

 

Skolans IUP (se bilaga 1) följer Skolverkets (2005) punkter gällande innehållet i IUP. 

Skolverket skriver att IUP ska utgå från elevens förmågor, något skolans IUP innehåller. 

Vidare menar Skolverket att IUP ska innehålla mål för eleven på kort och lång sikt, något som 

respondenterna också nämner i samband med intervjuerna.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) gjorde en undersökning inför införandet av IUP där 

de kom fram till några nackdelar med IUP som även flera av respondenterna nämner. I 

Myndigheten för skolutvecklings rapport nämns nackdelar som att arbetet med IUP tar 

mycket tid, IUP blir styrande för den pedagogiska verksamheten, IUP följs inte upp under 

terminens gång och man är även rädd för att individperspektivet ska ta över. Respondenterna i 

min undersökning håller delvis med i dessa nackdelar. Lärarna tycker att det tar mer tid men 

menar samtidigt att det är en tid som är värd att spendera då det kommer till nytta för eleverna. 

Vidare säger respondenterna i min undersökning ingenting som tyder på att de tycker att IUP 

blir styrande för den pedagogiska verksamheten, inte heller nämns något om att 

undervisningen blir för fokuserad på individperspektivet. Något som även nämns i 

Myndigheten för skolutvecklings undersökning är att IUP inte följs upp under terminens gång, 

något som några av lärarna i min undersökning också nämner. En av lärarna berättar om en 

vision om att titta på målen oftare genom att klistra in dem i elevernas loggböcker, något som 

dock inte gav riktigt det önskade resultatet. 

 

Elfström (2005) menar i sin undersökning att IUP ska visa eleverna sitt eget lärande och ge 

dem möjlighet att fundera över vad de kan och vad de inte kan. Respondenterna i min 

undersökning säger att eleverna får se vad de är bra på och vad de är mindre bra på, ibland 
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kanske eleverna inte vill inse sina brister och innehållet i IUP blir därför inte alltid det som 

läraren önskar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Nådde studien fram till önskat resultat? Tanken med studien var att se om det skett någon 

förändring i arbetet på en skola sedan IUP infördes i grundskoleförordningen och samtidigt se 

hur arbetet går till idag. Ytterligare en del var att få se vilka attityder som finns på en skola.  

 

På skolan där undersökningen skedde har lärarna förändrat sitt arbete olika mycket sedan IUP 

infördes. Vissa lärare talar om att de gjorde ett liknande dokument innan dock mer inofficiellt 

vilket gör att deras arbete inte har förändrats särskilt mycket. Idag sker arbetet genom att 

lärarna går igenom de rapporter de får från ämneslärarna och sedan skriver de tänkbara mål 

som skulle kunna finnas i elevernas IUP. Tillsammans med elev och föräldrar ser man sedan 

om de tycker att målen är bra eller om de har andra mål som de vill ska vara med i IUP. I 

samband med detta tittar lärarna tillsammans med elev och föräldrar också på vad som stod i 

förra IUP:n och diskuterar om det är något mål som ska föras över och om det har skett någon 

förändring sedan förra utvecklingssamtalet. När målen är klara och de har kommit överens om 

vem som har ansvaret för att målen uppfylls skriver alla tre parter under så att alla är lika 

delaktiga. Sedan gäller den IUP:n fram till en ny IUP skrivs kommande termin. 

 

Åsikterna om IUP skiljer sig åt på skolan men till största delen är lärarna positiva till arbetet 

och den form det har idag. Det framkom i undersökningen att åsikterna skiljer sig åt och 

förklaringen kan vara att de tycker olika i fråga om hur arbetet ska gå till och hur mycket tid 

de är villiga att lägga på ytterligare elevarbete. 

 

5.3 Vad händer i framtiden? 

Något som tål att tänkas på är vad som kommer att hända i framtiden då den nya regeringen 

har på förslag att ta bort individuella utvecklingsplaner ur grundskoleförordningen igen. 

Kommer skolorna att fortsätta med arbetet trots att det inte längre är något tvång och i så fall i 

vilken form? Jag diskuterade kort med några av respondenterna vad de trodde i 

sammanhanget och de menade att de troligen kommer att arbeta vidare med sina IUP eftersom 

de hade ett liknande arbetssätt innan. En av respondenterna menade att de kanske inte 
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fortsätter att ha IUP för alla elever utan mer för de elever där lärarna känner att de behöver ett 

klart och tydligt dokument där det står vad som förväntas av dem. Själv tror jag att IUP 

underlättar att nå vissa mål, eleverna vet vad som förväntas och kanske att några av dem lever 

upp till målen. Men för att eleverna ska leva upp till målen så tror jag att det krävs att 

pedagogerna tar ett ansvar för att de verkligen följer upp dem under terminens gång och inte 

bara i samband med utvecklingssamtalen. Ytterligare en viktig del är att ansvaret inte bara 

ligger hos eleverna som det verkar göra på den skola där undersökningen är gjord, det måste 

finnas ett ansvar hos pedagoger och hos föräldrar också. 

 

En förhoppning i sammanhanget kan vara att hela dokumentet IUP blir sekretessbelagt oavsett 

innehåll och inte automatiskt är allmän handling där man sedan får göra en bedömning om 

delar av det ska sekretessbeläggas. Detta för att underlätta arbetet för pedagogerna då de inte 

längre behöver tänka på vad som skrivs för att skydda eleverna. Kanske skulle det även göra 

trycket på eleverna mindre då endast de som är berörda av utvecklingssamtalet får ta del av 

dess innehåll. På så vis kanske lärarna kan göra det tydligt för eleven var deras brister finns 

utan att tala om det i ett dokument som är allmän handling. 

 

5.4 Vet alla vad det innebär? 

Något som jag har funderat över under arbetets gång är om alla verksamma lärare egentligen 

vet vad IUP innebär. Och om de vet det arbetar de på ett sätt som leder fram till den önskade 

utvecklingen hos eleverna? En detalj som respondenterna i min undersökning inte nämnde var 

att de såg till målen i läroplanen och kursplanerna. Kanske ses det som en självklarhet att det 

som nämns i IUP återfinns där men det var inget respondenterna nämnde under 

intervjutillfällena.   

 

5.5 Vidare forskning 

Inför vidare forskning på ämnet skulle det vara intressant att göra en studie om elevers och 

föräldrars tankar om IUP. Tycker de att det hjälper dem? Gör IUP dem mer delaktiga i 

utbildningen? Kanske man genom studien kan komma på något annat sätt att nå fram till 

samma resultat som IUP ger idag? 
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En annan intressant vidare forskning skulle vara att göra den studie jag hade tänkt från början, 

att jämföra flera skolor och deras sätt att arbeta. Kanske man då skulle lägga fokus mer på hur 

arbetet går till idag utan att se tillbaka på om det har skett någon förändring. 

 

Ytterligare en intressant studie skulle vara hur olika skolor har arbetat inför införandet av IUP. 

Hur har man arbetat fram de dokument man använder. Och i sammanhanget är det även 

intressant om de skulle vilja förändra något i det IUP-dokument som de använder. 
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6. Slutsats 
Det jag har kommit fram till i undersökningen är att IUP verkar vara något som är värt att 

arbeta vidare med då det kan ge eleverna en möjlighet att få konkreta förslag på vad de 

behöver arbeta med. Trots att arbetsbelastningen för lärarna blir något högre i samband med 

utvecklingssamtalen är de positiva sidorna av IUP övervägande. Oavsett vad som händer i 

framtiden så kommer IUP ha lämnat ett spår i skolans värld som inte kommer att gå obemärkt 

förbi, vad som händer i framtiden återstår att se. 

 

På skolan där undersökningen gjordes arbetade lärarna med IUP främst i samband med 

utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtalen förbereddes främst av lärarna där eleven och 

föräldrarna sedan fick vara delaktiga under samtalet och skapa en IUP med mål som ofta 

hamnade på elevens ansvar att leva upp till. En av lärarna berättar om en ambition att titta på 

dem oftare genom att eleverna bär sina mål med sig i sin loggbok. Innehållet i IUP på skolan 

är främst kunskapsmål men även mindre sociala mål.  

 

Lärarnas arbete har endast förändrats i liten skala då flera av lärarna berättar om ett liknande 

arbete redan innan IUP infördes. Skillnaden mellan då och nu är att alla arbetar med samma 

dokument vilket skulle kunna leda till jämförelser mellan vilka mål som tas upp. 

 

IUP ses av majoriteten av lärarna i undersökningen som något positivt trots att de får lägga 

ner lite mer tid på utvecklingssamtalen och förberedelser inför dessa. Den negativa sida som 

framkom i samband med undersökningen grundade sig i mångt och mycket på den form som 

IUP har fått på skolan, alltså själva formuläret för IUP. Frågan som kan diskuteras i 

sammanhanget är om det är nödvändigt med ett särskilt formulär som alla lärare jobbar med. 

Kanske en lösning på den diskussionen vore ett valfritt sätt att dokumentera IUP. Frågan har 

inget direkt svar utan löses nog enklast på varje enskild skola eller i varje arbetslag.  
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Bilaga 1 
(ej en exakt kopia av skolans IUP) 

Individuell utvecklingsplan 
 
Namn:_______________________ 
 
 
    Social utveckling 
 
 

 
      Lärande utveckling – Lust att lära 

 
      Hälsa - Livsstil 

 
 
Nu-läge - positiva förmågor:  Förmågor att utveckla: 

 
 
 
Mål: Hur ska målen nås: Ansvar: 

 
 
 
Ort och datum:___________________________ 
 
________________________      _________________________    _____________________ 
Elev             Vårdnadshavare  Lärare 
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