
2007:073 

E X A M E N S A R B E T E

Lärares arbete med IUP

 Elisabeth Ejelid Häggström
 Inga-Britt Gustavsson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:073  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/073--SE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärares arbete med IUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Ejelid Häggström 
Inga-Britt Gustavsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 
Lärarutbildningen 

Allmänt utbildningsområde C-nivå 
Institutionen för pedagogik och lärande 

Handledare Greta Wikgren 



 

Abstract  
 
Den 1 januari 2006 trädde en förändring i grundskoleförordningen i kraft, 7kap 2 § . Denna 
säger att läraren tillsammans med elev och förälder skall upprätta en individuell 
utvecklingsplan för eleven. Denna har till syfte att hjälpa eleven till ökad måluppfyllelse, och 
se sitt eget lärande genom de mål eleven sätter upp tillsammans med föräldrar och lärare vid 
utvecklingssamtalen. Vårt syfte med detta arbete var att se hur den individuella 
utvecklingsplanen implementerades vid två skolor i Norrbotten, och ta reda på hur lärarna 
arbetar med denna. För att genomföra studien gjordes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 
med fyra lärare. Dessa lärare kontaktade vi personligen, och genomförde två av intervjuerna 
vid lärarnas skolor och två i deras hem. Resultatet vi fann var att den individuella 
utvecklingsplanen införts på olika sätt vid de två skolorna. Men lärarnas arbetssätt hade inte 
förändrats på grund av dess införande. Deras erfarenhet var att ett nytt dokument införts i 
skolan, men som saknar verklig betydelse då de hittills inte sett någon förbättring i 
måluppfyllelsen hos eleverna. Lärarna i vår undersökning tyckte istället att fokus borde läggas 
på viktigare saker som att finnas till här och nu för eleverna och inte upprätta nya dokument 
som förblir verkningslösa.  



 

Förord 
 
Vi vill tacka våra familjer som ställt upp för oss på alla sätt under vårt arbete och hela 
studietiden. Ett stort tack till de fyra lärare som deltagit i denna undersökning, utan er hjälp 
skulle detta inte gått att genomföra. Till sist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete som 
flutit på i alla lägen. 
 
Än en gång TACK! 
 
Inga-Britt och Elisabeth  
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Inledning 
 
Alla barn och ungdomar i Sverige har skolplikt och detta innebär att de enligt lagen måste gå i 
skolan. Skolan styrs i sin tur genom att riksdagen beslutar om en skollag och regeringen gör 
läroplaner och kursplaner som bestämmer och ger riktlinjer för hur skolundervisningen skall 
bedrivas. Läroplanernas utformning och innehåll har skiftat under årens lopp och ändrats från 
att hårt regelstyra verksamheten till att ge skola och lärare mer spelrum. I och med den 
nuvarande läroplanen Lpo 941 har styrningen av verksamheten ändrats till att vara målstyrd. 
Målstyrning innebär att eleverna har mål att sträva mot och mål att uppnå. De enskilda 
skolorna och lärarna har stor frihet att utifrån målen lägga upp undervisningen. Att ändra 
styrningen från regelstyrt till målstyrt har inneburit stora förändringar för alla inblandade och 
måluppfyllelsen har varierat mellan skolor och kommuner. Därför har riksdagen beslutat att 
alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) som ska hjälpa dem att nå målen i 
läroplan och kursplaner. Skolan ska med hjälp av den individuella utvecklingsplanen också få 
större kunskap om vilken hjälp eleverna behöver och var resurserna skall sättas in. Arbetet 
med de individuella utvecklingsplanerna är också tänkt att innebära mer samarbete inom 
skolan/arbetslaget med att formulera gemensamma tydliga mål för utbildningen som är lätta 
att förstå för elever och föräldrar. 
 
Den 1 januari 2006 trädde så förändringen i grundskoleförordningen i kraft, 7kap 2 § 
(Internet1).  Denna säger att läraren tillsammans med elev och förälder skall upprätta en 
individuell utvecklingsplan för eleven. IUP skall vara ett framåtsyftande dokument som med 
positiv framtoning ska ange vad eleven behöver göra för att nå målen. IUP ska innehålla såväl 
kortsiktiga som långsiktiga mål för elevens lärande och utveckling, fokusera på elevens 
styrkor samt ge denne större inflytande över sin utbildning och sitt lärande. Detta dokument 
skall följa eleven genom dennes skolgång och även fungera som ett överlämnande dokument 
mellan de olika stadierna. IUP har sedan införandet blivit ett omdiskuterat ämne och många 
lärare har känt sig osäkra inför hur den ska användas, vad den ska innehålla, vad som ska 
följas upp och vad som ska dokumenteras. Vi vill med den här studien ta reda på hur lärarna 
använder den individuella utvecklingsplanen och om deras arbetssätt förändrats i och med 
införandet av IUP. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i rådande lär- och utvecklingsteorier i 
svensk skola, så som progressivismen och det sociokulturella perspektivet och låter skolans 
grundläggande uppdrag bilda utgångspunkt för resonemanget om den individuella 
utvecklingsplanens användande.  

                                                
1 Lpo 94 (läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) återfinns i 
källförteckningen under Utbildningsdepartementet. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet avser vi att belysa den individuella utvecklingsplanens framväxt 
samt viktiga bakgrundsfaktorer till arbetet med IUP. Eftersom IUP är relativt nytt 
finns det inte mycket tidigare forskning i ämnet. Vi tar därför upp om både den 
pedagogiska ansatsen och implementering av beslut via det s.k. top-down 
perspektivet. Båda dessa angreppssätt anser vi är viktiga för att förstå hur 
implementeringen av IUP utvecklats.  

 

Styrning mot måluppfyllelse 
 
År 2001, sju år efter målstyrningens införande skriver regeringen att måluppfyllelsen måste 
öka och att såväl förmåga till samarbete, social kompetens och förmåga till eget 
ställningstagande likväl som de mätbara kunskaperna måste uppmärksammas. Mer fokus 
måste läggas på målen att sträva mot och läroplanens värdegrund för att alla barn ska få en 
positiv och stimulerande skolgång (Utbildningsdepartementet 2001). Regeringen ansåg i sin 
utvecklingsplan för kvalitetsarbete i skolan att ett decentraliserat och målstyrt system kräver 
en omfattande och noggrann nationell uppföljning, utvärdering och granskning. De ville 
därför påskynda det lokala utvecklingsarbetet för att höja utbildningens kvalitet. Hög kvalitet 
definieras i sammanhanget som att lärandemiljön kännetecknas av helhetssyn och 
sammanhang och att utbildningen utgår från elevens styrkor och behov (Regeringen 2001).  
 
Regeringen betonar i sin utvecklingsplan (Regeringen 2001) allas rätt till kunskap och 
bildning och anser att kunskap inte bara ger självförtroende och inre styrka utan också makt 
och frihet att göra sina egna livsval. I ett kunskapssamhälle har utbildning en central betydelse 
för välfärd, tillväxt och utveckling, och det största hotet mot demokratin är medborgare som 
inte kan eller orkar engagera sig i samhällsfrågor. Den individuella utvecklingsplanen är 
således ett hjälpmedel i att fostra eleverna till ansvarskännande samhällsmedborgare genom 
att ge dem mer inflytande över sin egen skolgång samt fokusera mer på deras sociala 
utveckling. 
 
Den individuella utvecklingsplanen ska även fungera som ett led i kvalitetsutvecklingen på 
skolorna och lärarna ska samarbeta med att ta fram gemensamma mål och dokument 
(Utbildningsdepartementet 2001). Skolhuvudmannen ska enligt skolverket (2005) analysera 
och beskriva hur skolan avser att göra det möjligt för alla elever att nå målen, både vad det 
gäller kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Detta är ett kvalitetsarbete på alla 
nivåer som syftar till att åstadkomma en kontinuerlig kvalitetsförbättring i skolan.  
 
Skolverket fick 2002 i uppdrag av regeringen att låta tjugo grundskolor utveckla och 
dokumentera formerna för individuell planering och dokumentation, de fick ett ekonomiskt 
bidrag av staten för att kunna genomföra arbetet. Efter försökstiden konstaterade skolorna att 
planering och utvärdering hörde ihop och att det ena inte kan göras utan det andra. Den här 
sortens planering och dokumentation gjorde också att eleverna fick utökat ansvarstagande och 
delaktighet samt att relationerna mellan elever och lärare förbättrades. Lärarna upplevde det 
enklare att förverkliga läroplanen och kursplanerna samt tyckte att betygssättningen blev 
rättvisare. Arbetet tar dock mycket tid i anspråk och det blir svårt för de elever som saknar 
motivation att klara skolarbetet. Det finns också en risk att endast mätbara kunskaper och 
elevens svagheter fokuseras (Myndigheten för skolutveckling 2004). 
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Kunskaper i skolan 
 
Skolan måste i vårt kunskapssamhälle förmedla kunskaper i vidare mening. Kunskapen måste 
vara sådan så att den går att använda som intellektuella verktyg i olika sammanhang. 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) ansåg i och med detta att större vikt måste läggas vid 
kunskaper som är beständiga över tiden och som gör att eleverna kan klara sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde. De ska lära sig att kritiskt granska fakta och inse 
konsekvenserna av olika handlingar och beslut. Att främja elevens allsidiga utveckling görs 
genom att förmedla kunskaper och färdigheter av olika slag. 
 
Kunskap bidrar till elevernas kulturella och sociala utveckling och regeringen (2001) skriver 
att människans styrka till egna livsval och samhällsengagemang bottnar i just kunskap. 
Kunskap har både i skolan och i samhället under senare tid tenderat till att fokusera teoretisk 
kunskap och praktisk kunskap har haft en underordnad ställning (Gustavsson 2002). 
Läroplanen tydliggör dock att alla olika former av kunskap är viktiga samt samspelar och 
kompletterar varandra, därför måste skolan arbeta för att återupprätta statusen för olika former 
av kunskap.  Kunskapsbegreppet har inte varit särskilt uppmärksammat förrän i 1992 års 
läroplanskommittés betänkande Skola för bildning (Gustavsson 2002). Där diskuteras 
kunskapen utifrån tidigare forskning och de tar upp om kunskapens olika aspekter; kunskapen 
har en konstruktiv aspekt dvs. att kunskap inte är en avbild av verkligheten utan ett sätt att 
göra världen begriplig. Den kontextuella aspekten är att kunskapen är beroende av sitt 
sammanhang, det är kontexten som gör kunskapen begriplig. Den funktionella/instrumentella 
aspekten av kunskap är att kunskapen kan användas som redskap (SOU 1992:94).  
 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) anser att det är så stor skillnad mellan olika former av 
kunskap att det är orimligt att definiera kunskap på ett enda sätt och gör därför följande 
åtskillnad som företräds i läroplanen; faktakunskaper är kunskap som information, regler och 
konventioner. Detta är kunskap som vet att något förhåller sig på ett visst sätt utan åtskillnad 
mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 
Förståelsekunskap kan bedömas i termer som mer eller mindre kvalificerad kunskap. Det är 
en kunskap som gör att vi internaliserar kollektiva begrepp i vår förståelse och därigenom 
möjliggör kommunikation. Dessa båda kunskapsformer är intimt förbundna med varandra. 
Vidare delas kunskapen in i färdighet, det är då vi vet hur något ska göras och kan utföra det.  
Färdighet är en praktisk kunskapsform och definieras som �ett mönster av motoriskt beteende 
utfört genom medveten ansträngning mot ett mål, som är väl känt av utövaren� (SOU 1992:94 
s. 66). Förtrogenhetskunskap är den del av kunskapen som närmast svarar mot den osynliga 
delen av kunskapen. Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck vid t.ex. bedömningar och 
att möjlighet ges att tillämpa inlärda regler i verksamheter. Syftet med denna indelning var att 
utvidga kunskapsbegreppet och visa på mångfald för att förhindra ensidig syn på begreppet 
kunskap. Läroplanskommittén (SOU 1992:94) anser att kunskaper är som ett isberg där endast 
en del är synlig 
 
Förståelsen av individens lärande av kunskaper har förändrats under tidens gång, från att ha 
fokuserat införlivandet av yttre kunskaper och elevens utvecklingsnivåer till att numer 
fokusera samspelet mellan individ och miljö (Säljö 2000). Att eleverna kommer till skolan 
med olika sociokulturella bakgrunder är således ett positivt incitament till elevernas allsidiga 
utveckling. Grundskolan ska ha som överordnat mål att förbereda eleven för samhället och 
vardagsliv samt ge en medborgerlig allmänbildning (SOU 1992:94).   
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Styrdokument och målstyrning 
 
Skolan har fram till Lpo94 varit regelstyrd, men efter Läroplanskommitténs förslag 1991 är 
skolan nu målstyrd. Det innebär bland annat att: 
 

- Riksdag och regering styr skolverksamheten genom att ange nationella mål. 
- Grundläggande mål anges i lag 
- Övriga mål och riktlinjer anges i läroplaner. 
- Skolans verksamhet skall följas och utvärderas 

                                                      (Richardson 1999 s.110) 
 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet 1994) anger den enskilda elevens mål att sträva mot 
samt mål att uppnå. Mål att sträva mot är den inriktning som undervisningen skall ha för att 
ge insikt, färdigheter, förståelse och erfarenheter. Mål att uppnå är vad eleverna skall kunna 
när de går i år fem respektive år nio. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig 
utformas likadant för alla utan det finns olika vägar att nå målen. Läroplanen säger också att 
det är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och att undervisningen 
ska anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov. Skolan ska stimulera varje elev 
att bilda sig och att växa med sina uppgifter, eleverna ska utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande och att kritiskt granska fakta. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få känna den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter.  
 
Målen att sträva mot i Lpo 94 tar upp sådana saker som att eleven ska lära sig att respektera 
andra människors egenvärde och att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling. Eleven ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
samt successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. 
 
Tillsammans med Lpo94 finns kursplaner, som klargör de krav staten har på skolans 
undervisning i olika ämnen. Kursplanerna finns till för att undervisningen skall hjälpa 
eleverna nå de mål som återfinns läroplanen (Skolverket 2000). Vad som skall undervisas om 
och hur undervisningen skall bedrivas bestäms dock lokalt. I kursplanerna finns även de 
betygskriterier som gäller för varje ämne i grundskolan. Dessa bör eleven känna till och 
uppmuntras till att utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 
(Utbildningsdepartementet 1994).  
 

Bedömning för lärande 
 
Elevens kunskaper bedöms i skolan. Sättet att bedöma har utvecklats från att endast varit 
summativ, det vill säga bara bedöma ett slutresultat, till att bli formativ. Den formativa 
bedömningen är ett verktyg för lärare i skolans alla år (Myndigheten för skolutveckling 2007), 
och är en sorts hjälp till självhjälp där eleven inte enbart bedöms på provresultat. Det handlar 
istället om att eleven skall bedömas kontinuerligt för att veta vad denne ska fokusera på och 
utveckla. Detta hjälper eleven att vidmakthålla sin studiemotivation (Regeringens yttrande 
2007). Den formativa bedömningen bidrar således till att forma elevens fortsatta lärande 
vilket även är ett huvudsyfte med den individuella utvecklingsplanen. Professorerna Paul 



 5

Black och Dylan Wiliam (2001) har bedrivit omfattande forskning kring hur barn bäst 
utvecklar sitt eget lärande. De benämner klassrummet som �The black box�, som är en 
metafor till ett flygplans svarta låda. Denna låda är viktig och kan ge svar på många frågor om 
elevernas lärande, vad som pågår därinne är avgörande för eleven, och dess drivande motor, 
läraren. De menar vidare att undervisning och lärande måste vara i ett samspel, eleverna bör 
få höra vad de kan utveckla, istället för vad de inte kan. Målet med formativ bedömning är att 
hjälpa eleven till ökad självkännedom: 
 

For formative assessment to be productive, pupils should be trained in self-assessment so 
that they can understand the main purposes of their learning and thereby grasp what they 
need to do to achieve. (Black, Wiliam 2001, s. 14) 

 
Denna form av bedömning pågår löpande och leder till nya mål och arbetsområden för 
eleverna. Björklund Boistrup (2006) skriver att eleverna måste medvetandegöras över vad de 
skall fokusera sitt lärande på. Därefter kan konkreta mål utformas utifrån kursplanerna till en 
framåtsyftande individuell utvecklingsplan.  
 

Dokumentation 
 
För att kunna göra en framåtsyftande planering för eleven måste elevens tidigare arbeten och 
kunskapsutveckling vara dokumenterad. Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver 
individuell planering och dokumentation som en helhet. �[�] då en individuell planering 
också ofta är en del av den individuella dokumentationen. Likaså utgör den individuella 
dokumentationen ofta en grund för den individuella planeringen� (Myndigheten för 
skolutveckling 2004 s. 18). Vad som ska följas upp och hur det ska dokumenteras är dock 
lärarens ansvar (Myndigheten för skolutveckling 2007). Att dokumentera skapar struktur och 
hjälper till att följa upp elevens lärande samt att synliggöra lärandet för eleven själv 
(Skolverket 2005). Dokumentationen kan göras på olika sätt till exempel med loggböcker 
eller portfölj och vad som ska dokumenteras kan bestämmas av läraren, av eleven eller av 
dem tillsammans.  
 
Dysthe (2003) skriver om portföljmetodiken som ett sätt att dokumentera elevernas arbeten 
för bedömning. Portföljen ger möjlighet att lyfta fram vad eleven är bra på samtidigt som den 
kan knytas till problem som portföljen också dokumenterar. Hon menar också att 
portföljmetodiken inte bara är bra för dokumentation utan också för elevernas lärande. Genom 
att arbeta med portfölj kan gruppen och klassen med den mångfald den innefattar nyttjas så att 
alla får bidra med kunskap och tankar. Detta leder fram till att eleven får en större gemensam 
referensram i ämnet och därigenom får redskap för självvärdering. Vad eleven är bra på och 
de problem som eventuellt finns ska sedan lyftas och diskuteras tillsammans med eleven och 
dennes föräldrar vid ett utvecklingssamtal. 
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Utvecklingssamtal 
 
Skolans skyldighet att löpande informera föräldrarna om deras barns skolgång bör grunda sig 
på utvärdering/bedömning av elevernas utveckling i relation till målen i läroplan och 
kursplaner. Denna information är en viktig del i skolans arbete med att skapa bra förbindelser 
med elevens föräldrar och sker på utvecklingssamtalet. Detta samtal ska ske minst en gång per 
termin och då ska IUP upprättas tillsammans med elev och föräldrar. Vid ett bra 
utvecklingssamtal diskuteras det nuvarande läget, gemensamma mål och personliga mål för 
eleven. Samtalet ska präglas av jämlikhet, ömsesidighet, förtroende och framåtblickande 
(Utbildningsdepartementet 2001). Lena Buckhöj � Lago (2000) menar att det nu för tiden 
ligger mer fokus på att säga de rätta sakerna vid utvecklingssamtalet än det finns intresse för 
den som samtalet förs med. Större vikt måste läggas vid vad eleven verkligen skall utveckla. 
Den som äger svaret på denna fråga är eleven själv. Utifrån dennes önskemål skall sedan 
skola och föräldrar hjälpa till, därför är utvecklingssamtalet av stor vikt för alla tre inblandade 
parter. 
 
Johan Hovfendahl (2006) betonar i sin avhandling att utvecklingssamtalen ska vara 
framtidsinriktade. Han anger att det genomförs ungefär 2.6 miljoner utvecklingssamtal per år i 
Sverige och att dessa är gyllene tillfällen för elever, föräldrar och lärare att lägga upp elevens 
framtida lärande och mål. Han menar vidare att eventuella problemområden för eleven blir 
lättare att hantera då det dokumenterats och omformulerats till mål att sträva mot. När det 
sedan åter tas upp vid ett nytt utvecklingssamtal är det mindre komplicerat att prata om. Det 
som ansetts som ett problemområde blir med det framtidsinriktade synsättet ett 
förbättringsområde, vilket ger en bättre motivation. 
 
Utvecklingssamtalet är det forum där föräldrar och skola har möjlighet att samarbeta om 
elevens utveckling, detta ska vara ett samtal mellan jämlika parter där elever och föräldrar ska 
ha fått sådan information och möjlighet att förbereda sig så att de kan ta aktiv del i 
utvecklingssamtalet (Skolverket 2005).  I en genomgång som Myndigheten för skolutveckling 
(2004) gjort av avhandlingar och rapporter om utvecklingssamtal kommer de dock fram till att 
så inte alltid är fallet. I avhandlingarna kan man istället läsa att utvecklingssamtalet ofta inte 
är utvecklande. Mycket tid används till att titta bakåt och alltför liten tid avsätts för 
framåtblickar. Elev och förälders möjlighet till delaktighet är också ofta liten. 
 
Att samtalet ska föras mellan jämlika parter är inte heller alltid verklighet. Vallberg Roth och 
Månsson (2006) fann till exempel i sin studie att inga individuella utvecklingsplaner de kom i 
kontakt med var översatta till andra språk för de elever med annat modersmål, samt att språket 
i IUP oftast är ett fackspråk med vetenskapligt grund. Detta kan medföra svårighet i tolkning 
och förståelse för elever och föräldrar i allmänhet och för elever och föräldrar med annat 
modersmål i synnerhet. 
 

Föräldrar och IUP 
 
Det är viktigt att skolan har en bra relation till föräldrarna, vilka måste ha insyn i skolans 
arbete för att kunna stödja sina barn i skolarbetet. Där ser regeringen (2001) den individuella 
utvecklingsplanen som ett medel för information och ökat samarbete. Enligt 
läroplanskommittén (SOU 1992:94) utsätts numer skolan som kunskaps- och normförmedlare 
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för stor konkurrens av informationsbruset. För att skolans förmedlande roll ska fungera måste 
skolans samverkan med hemmen utvecklas (SOU 1992:94). 
 

Eleven och IUP 
 
I och med att den individuella utvecklingsplanen upprättas i samverkan med föräldrar och 
elev är det tänkt att den ska öka elevens inflytande över sitt eget lärande och utveckling 
(Skolverket 2005). Genom medvetet arbete med utvärderingsbara mål och det faktum att 
eleven själv får vara med att bestämma sina mål gör att eleven blir mer motiverad för 
skolarbetet och tar större ansvar för sitt lärande. Elever som lär sig att sätta relevanta mål med 
lagom stor utmaning, når i större utsträckning sina mål och känner sig lyckade. För att kunna 
sätta egna mål är det viktigt att eleverna känner till läroplanens och kursplanernas mål. Därför 
måste lärarna arbeta med att bryta ner och förtydliga målen så att de blir greppbara för 
eleverna (Regeringen 2001). Det är också nödvändigt att stärka elevernas personliga ansvar 
och inflytande över sin skolgång för att kunna fortsätta att förmedla och stärka de 
demokratiska och etiska värdena (SOU 1992:94). 
 

Implementeringen av IUP 
 
IUP har under sitt första år haft vissa implementeringsproblem runt om i landet, bland annat 
så har många lärare känt sig osäkra inför hur den ska användas, vad den ska innehålla, vad 
som ska följas upp och vad som ska dokumenteras (Myndigheten för skolutveckling 2007). 
Osäkerheter och problem vid implementeringen kan bero på skolkulturen samt den formella 
och informella styrningen och ledningen eller på otydligheter i beslutet. Att den individuella 
utvecklingsplanen är obligatorisk för alla elever är bestämt i lag och har således 
implementerats i skolan genom ett s.k. top-down perspektiv där staten styr verksamheten 
uppifrån. Alla reformer och förändringar som införs genom top-down perspektiv fordrar en 
implementering som tar hänsyn till skolpersonalens beredskap att genomföra en skolreform. 
Om skolans personal inte anser att beslutet är tillräckligt viktigt uppstår ett s.k. värderingsgap 
mellan beslutsfattarna och de som ska tillämpa och genomföra beslutet. Dessa lägger då inte 
ner allt för mycket energi på att genomföra det (Bengtsson 2005). Skolkulturen utgör enligt 
Berg m.fl. (1999) en nyckelfaktor för att förstå aktörernas förmåga och vilja att genomföra en 
förändring. De anser att det är den informella styrningen som är viktigast på skolan och den 
formella styrningen genom läroplaner, kursplaner och direktiv faktiskt har underordnad 
betydelse.  
 

Styrning och ledning av skolan 
 
Berg m.fl. (1999) menar att skolans styrning kan verka otydlig och att det är svårt att se var 
makten egentligen ligger. En styrkälla definieras som en påverkansfaktor och dessa har med 
skolans formella och informella styrning och ledning att göra. Styrning är en påverkan i en 
bestämd riktning och kan delas upp i den formella och den informella styrningen. Formell 
styrning har fokus på det tilldelade uppdraget. Det finns en intention och ett åtagande och ses 
som en styrning av skolan. Den informella styrningen ligger latent och är ofta en implicit 
påverkan som bottnar i skolinstitutionens historiskt och kontextuellt betingade värdebaser dvs. 
rådande skolkultur på den aktuella skolan. Informell styrning ses som styrning i skolan.  
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Ledning är att aktivt föra, att driva på och att organisera. Ledning kräver ett ledarskap som 
t.ex. ett yrkesutövande. Enligt Berg m.fl. är den formella ledningen utövandet av mer eller 
mindre konkreta handlingar som bottnar i det uppdrag som huvudmannen ålagt skolan. Den 
informella ledningen ses som en påverkan av rådande skolkulturer härstammande från de 
institutionella värdebaserna. Även här anges den formella ledningen vara ledning av skolan 
och den informella, ledning i skolan. Denna uppdelning av formell och informell 
styrning/ledning är enligt Bergh m.fl. sammanflätat med och beroende av skolkulturen. 
Skolkulturen kan variera mellan olika skolor och även inom skolor och är en mixtur och ett 
arv av en inarbetad tradition bestående av skolans historiska traditioner, yrkestraditioner, 
arbetssätt, arbetsformer samt lärares kåranda och yrkesnormer. Skolkulturen innehåller både 
lärares och elevers kulturer och dessa varierar från tid till tid och från plats till plats. En 
skolkultur kan beskrivas t.ex. som förvaring av elever eller som sorterande (Berg m.fl. 1999).  
 

Teoretisk utgångspunkt 
 
Vi har i den teoretiska utgångspunkten valt att använda oss av några teorier som den svenska 
skolan bygger på och som vi kan se anknyter till tanken med IUP. 
 

Progressivism  
 
Progressivismen har varit officiell skolideologi i Sverige sedan andra världskrigets slut och 
står bl.a. för ett framtidsinriktat tänkande som instrument för att lösa vetenskapliga och 
vardagliga problem. Progressivismen är en pedagogisk reformrörelse som uppkom i Europa 
och USA kring 1920. John Dewey (1859-1952) anses vara Progressivismen fader, och hans 
pedagogiska tänkande grundade sig på att �Barnet och läroplanen utgör tillsammans en enhet 
som utvecklats i en aktiv process� (Dewey 1980 s.100). Redan 1919 när John Dewey utkom 
med sin bok Demokrati och utbildning (nyutgåva 1999) talade han om vikten av mål med en 
verksamhet. Att sätta ett bra mål innebär att noggrant undersöka på vilken erfarenhetsnivå 
eleven för tillfället befinner sig, och därifrån utforma en preliminär handlingsplan. Denna plan 
ska hela tiden hållas levande och modifieras eftersom förhållandena ändras. Att ha ett mål i 
sikte håller verksamheten i skolan igång, målet är ett medel för handling och utveckling 
(Dewey 1999). I följande citat infinner sig känslan av att Dewey skriver om den individuella 
utvecklingsplanen: 

 
Det fordrar att föreställningen om målet ständigt hålls vid liv så att aktiviteten varken blir 
rutinmässig eller slumpartad. Eftersom aktivitetens rörelse måste vara progressiv, leda 
från ett stadium till nästa, behövs observation och insikt på varje stadium för att 
övervinna hinder och upptäcka åtgärder som kan leda till ett allt bättre utförande. (Dewey 
1999 s. 362)  

 
Vikten av observationer och att dokumentera elevernas utveckling var alltså tongivande redan 
i början av det förra seklet.  Vidare säger Dewey att �[�] den kunskap som förvärvas i skolan 
måste stå i samband med aktiviteter eller sysselsättningar som utövas i en miljö som präglas 
av människors liv i gemenskap� (Dewey 1999 s. 399). Detta är grunden för progressivismen 
och är även kärnan i det sociokulturella perspektivet som idag är det rådande i svensk skola 
(Kroksmark 2003).  
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Sociokulturellt perspektiv 
 
Lärandet är enligt det sociokulturella perspektivet inbyggt i samhällets sätt att fungera. 
Människor kan inte undvika att lära. Deltagande i olika aktiviteter ger kunskaper och 
erfarenheter vare sig man vill eller inte (Säljö 2000). Lärandet anses vara en social och 
situationsbunden handling där språket är det centrala för lärandeprocessen. Ordet social har i 
detta fall två betydelser. Den första innebär att kunskap skapas genom interaktion och 
samverkan och den andra betydelsen är att vi aldrig uppträder som isolerade individer. Vi bär 
alltid med oss vår tillhörighet till ett specifikt samhälle med dess historiska och kulturella 
traditioner, värderingar och normer (Dysthe 2003). Världen fungerar trots allt olika på olika 
ställen. Ur ett sociokulturellt perspektiv menas att barn från europeisk medelklass, från en 
nomadstam från Afrika eller en inuitby på Grönland inte har samma möjligheter att lära utan 
att barnens lärande påverkas av områdets religion, världsbild, sätt att umgås och den fysiska 
miljön runt dem (Säljö 2000).  
 
Tänkandet och omvärldsuppfattningen utvecklas i en dimension som omfattar 
kommunikativa, sociala och materiella förutsättningar. I det sociokulturella perspektivet finns 
inga gränser för kognitiv utveckling utan människors kunskaper och intellektuella förmåga 
kommer att utvecklas i takt med att de kulturella redskapen � de psykologiska/språkliga 
likaväl som de fysiska (dvs. artefakterna) � förändras och förfinas (Säljö 2000). Det är alltså i 
samspelet mellan de biologiskt givna termerna av fysiska, psykiska och kommunikativa 
förutsättningar och människans förmåga att skapa olika former av medierande redskap eller 
verktyg som grunden är för den sociokulturella utvecklingen (Säljö 2000). Att kunskap 
medieras innebär att samverkan inte bara sker mellan människor utan också mellan människor 
och kulturella redskap av skilda slag (Dysthe 2003). IUP kan ses som en artefakt, ett 
medierande redskap för att öka elevens lärande och måluppfyllelse. 
 
Skolan är i många hänseenden en sluten miljö och leder till att kommunikationen får en helt 
annan karaktär än i andra verksamheter. Lärandet blir i huvudsak en språklig, abstrakt 
verksamhet och utgångspunkten är inte längre från vardagliga aktiviteter. Det är dock viktigt 
att förstå att skolan är en del av verkligheten och samhället (Säljö 2000). Sammanhang mellan 
de olika arenor barnet lever på ger mening och motivation. Skolan måste klara av att skapa 
interaktionsformer och en miljö där den enskilde känner sig accepterad och uppskattad både 
som en som kan något och som kan bidra till de andra för det gemensamma (Dysthe 2003). 
 
Tidigare undervisningssätt där läraren höll en monolog och eleverna memorerade fakta ses 
som ett förlegat undervisningssätt. Numer handlar lärandet om att få göra erfarenheter i 
miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt 
och används på ett för verksamheten konkret sätt (Säljö 2000). Den speciella kommunikativa 
miljö som möter människor i skolan har stor betydelse för framgång i andra verksamheter. 
Det är i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Det 
sociokulturella tänkandet vill också enligt Säljö jämställa olika former av kunskaper vilket 
också är just vad dagens läroplan syftar till. 
 
I Vygotskijs undersökningar om barns lärande (Dysthe 2003) undersökte han vad barnen kan 
utföra med hjälp av någon annan t.ex. en vuxen. Det som barnet kan utföra med hjälp ansåg 
han ligga i barnets närmaste utvecklingszon. Det är i den zonen han anser att all undervisning 
skall bedrivas. Det är inte barnets tillkortakommanden utan dess potential som ska bestämma 
undervisningen, som alltid ska ligga i framkant och vara en utmaning för barnet. Det som 
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ligger i den närmaste utvecklingszonen idag kan vara den verkliga utvecklingsnivån imorgon. 
Läraren har sålunda en viktig roll i elevens lärande. Det krävs att undervisningen bedrivs på 
en nivå ovanför barnets nuvarande utvecklingsnivå, samtidigt som samverkan med andra barn 
som tillför annat eller mer stoff och kunskap är helt avgörande. Eleverna blir betydelsefulla 
medarbetare till varandra i läroprocessen (Dysthe 2003).  
 
När det gäller bedömning hävdar Vygotskij (Dysthe 2003) att det är minst lika viktigt att 
finna, mäta eller bedöma den potentiella som den aktuella utvecklingszonen hos barnet. Hans 
synsätt förskjuter tyngdpunkten i individbedömningen från produkt, normer och kvantitet till 
process, kriterium och kvalitet.  
 
Dysthe (2003) visar att det individuella och det gemensamma inte behöver stå i 
motsatsförhållande till varandra. Människans lärande förutsätter en social natur och en 
process där barn växer in i det intellektuella liv som människorna omkring dem lever. Vi 
måste skapa gemenskap i en allt mer fragmentiserad och ensam värld. Barnen måste få 
använda sin egen förmåga för sociala ändamål och utveckla gemensamma arenor för lärande i 
skolans värld. Klassrummets styrka och svaghet är att där samlas elever med helt olika 
sociokulturella och begåvningsmässiga bakgrunder. Läraren måste då lägga vikt på vad den 
enskilde kan bidra med till gemenskapen. Detta anses ge större motivation än ren individuell 
måluppfyllelse. En balans mellan individualiserat och grupparbete åstadkommer en skola där 
alla elever blir uppskattade och får plats att utvecklas (Dysthe 2003). 
 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 
Det är mycket som ska finnas med i beräkningen när ett beslut som införandet av den 
individuella utvecklingsplanen ska genomföras. Implementeringen i verksamheten som i det 
här fallet skett genom ett s.k. top-down perspektiv måste förankras bland de som  ska 
genomföra beslutet för att dessa ska anse det viktigt nog att genomföra. Och hur 
genomförandet till slut fungerar beror på de olika skolornas skolkultur och ledning/styrning. 
Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett framåtsyftande dokument och därför har den 
formativa bedömningen en avgörande roll i arbetet med planeringen. Till grund för 
planeringen måste det finnas en dokumentation över elevens lärande, vilket ska visa både 
kunskaper och sociala färdigheter. För att skolans roll som kunskaps och värde förmedlare ska 
fungera är det viktigt att det finns en nära och väl fungerande kontakt mellan skolan och 
elevens föräldrar. Det är viktigt att föräldrarna har insyn i skolans arbete för att dels kunna 
hjälpa och stötta sitt barn med skolarbetet och för att �bidra� till elevens sociala och 
harmoniska utveckling. Vår undersökning kommer att fokusera hur lärarna använder den 
individuella utvecklingsplanen. Men det är för den del viktigt att ha alla ovanstående aspekter 
i beaktande för hur arbetet med IUP genomförs. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur implementeringen av IUP gått till och hur lärarna 
använder den individuella utvecklingsplanen. För att ta reda på det har vi använt oss av 
följande forskningsfrågor.  
 

• Hur har implementeringen av IUP skett på skolorna? 
• Hur har lärarnas dagliga arbete påverkats av IUP? 
• I vilken omfattning anser lärarna att eleven är delaktig i utformandet av sin IUP? 
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Metod 
 
I detta avsnitt redovisas val av metod, urval, genomförande och bearbetning av 
vår undersökning. 
 

Val av undersökningsmetod 
 
Inom vetenskaplig forskning talar man om kvalitativa och kvantitativa metoder.  Professor 
Steinar Kvale (1997) beskriver de två begreppen kvalitet och kvantitet enligt följande, kvalitet 
visar på beskaffenheten av hur något är och kvantitet hur stort eller mycket något är. Vilken 
av dessa metoder som används beror på vilka forskningsfrågor som ställs.  
 
För att få information om människors attityder, kunskaper och beteenden finns flera olika 
metoder att använda sig av. För att undersöka vad människor faktiskt gör är observationer ett 
bra verktyg (Stukat 2005). Detsamma säger Kvale (1997) om observationer, han anser att det 
är ett utmärkt sätt att undersöka på om man vill se hur människor samspelar eller agerar 
tillsammans med andra.  
 
Enkäter kan utformas på två olika sätt, det ena innebär att ett formulär med i förväg fasta 
svarsalternativ utformats i ett strukturerat frågeformulär, eller så kan det vara ostrukturerat där 
respondenten, den som svarar på frågorna, kan ge svar på öppna frågor. Respondenten, får då 
själv skriva ner svaren (Stukát 2005). Fördelarna med en enkät enligt Professor Göran 
Ejlertsson (1996) är att data kan samlas in från ett större antal respondenter inom ett stort 
geografiskt område, respondenten påverkas inte av den som gör undersökningen samt att det 
kan göras under fullständig anonymitet. Materialbearbetningen av en strukturerad enkät blir 
lättare för den som gör undersökningen, dock skall tas i beaktande att man inte vet hur mycket 
information som gått förlorad genom att frågorna varit oklart formulerade eller missuppfattats 
(Ejlertsson 1996). 
 
Observationsmetoden har vi valt bort då denna undersökning inte eftersträvar att se hur 
läraren använder IUP i praktiken. För detta arbete har vi istället vägt fördelarna och 
nackdelarna mellan enkät och intervju och kommit fram till att kvalitativ intervjumetod är det 
som bäst passar vårt syfte 
 

Intervju 
 
Intervjun är enligt Kvale (1997) ett professionellt samtal, som lär en människa om andra 
människors livserfarenheter. Enligt Ejlertsson (1996) så finns två typer av intervjuer, det är 
personlig - och telefonintervju. Ytterligare åtskillnad görs mellan en standardiserad och icke-
standardiserad intervju. Den standardiserade sker med på förhand fast formulerade frågor och 
förknippas ofta med kvantitativa undersökningar. Intervjuförfarandet har hög grad av 
standardisering, då exakt samma frågor ställs till respondenterna och intervjusituationerna 
förväntas vara så lika som möjligt. Den strukturerade intervjun kan också ha fasta 
svarsalternativ som frågekonstruktören bestämt. Vid icke-standardiserad intervju är 
frågeområdena färdiga i stort, men kan under intervjuns gång vidareutvecklas eller 
förtydligas. Intervjun blir då av en djupare karaktär och används vid kvalitativa 
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undersökningar (Ejlertsson 1996). På samma sätt beskriver Professor Jan Trost (2005) denna 
typ av intervju, han menar att frågorna har en låg grad av standardisering. Innebörden blir att 
intervjuaren kan ställa frågorna i den ordning de passar och har lätt att följa respondentens 
svar för vidare formulering av nya frågor. Han menar också att det går att genomföra en 
ostrukturerad kvalitativ intervju med låg grad av standardisering utan ett i förväg formulerat 
frågeformulär. Att intervjusättet kallas för ostrukturerad beror på att svarsmöjligheterna på 
frågorna som ställs är öppna, inga fasta svarsalternativ finns. Standardiseringen blir låg för att 
ingen egentlig ordningsföljd finns på frågorna, intervjuaren följer istället respondentens svar 
för utvecklande av nya frågor.  
 
Kvales (1997) motsvarighet till den ostrukturerade kvalitativa intervjun med låg 
standardisering är den halvstrukturerade intervjun. Med denna typ av intervju menar han att 
det varken rör sig om ett öppet samtal eller ett strikt formulerat frågeformulär. När det gäller 
utformandet av intervjuguiden menar Kvale att en uppdelning kan ske av det tänkta 
undersökningsområdet. Han talar då om forskningsfrågor och intervjufrågor och att två 
intervjuguider bör upprättas. En där de övergripande områdena man undersöker görs till 
tematiska frågor, och en där de faktiska frågorna som ska ställas till respondenten formuleras 
utifrån de tematiska frågorna.  
 
Enligt Trost (2005) bör frågeguiden vid halvstrukturerade intervjuer vara kort och ta upp stora 
delområden. Intervjuaren skall lära sig dessa frågeområden utantill för att kunna genomföra 
intervjun på bästa sätt. Om två personer genomför samma studie behöver frågeguiden inte 
vara identisk, den skall vara anpassad för varje intervjuare så denne känner sig bekväm. 
Denna metod av intervju är enligt Stukát (2005) anpassningsbar och följsam, och ger 
möjlighet att komma djupt in i det som undersöks med de följdfrågor man har möjlighet att 
ställa. 
 
Fördelarna med intervjuer är att frågor och svar kan förtydligas av intervjuare/respondent, och 
intervjuaren får en insyn i hur respondenten upplever sin situation på ett mer ingående sätt. På 
så vis blir den kvalitativa forskningsintervjun ett samspel mellan två parter om ett gemensamt 
intresse. Det blir en intervju vars �[�] syfte är att erhålla beskrivningar om den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening� (Kvale 1997 s.13). Kvale gör 
vidare en metaforisk liknelse genom att beskriva intervjuaren som malmletare och resenär. 
Malmletaren letar specifikt efter något, intervjun följer ett strikt mönster som kan härledas till 
strukturerad intervju med hög standardisering på frågorna. Medan resenären vill få en större 
förståelse av det som undersöks, och intervjun blir då av ostrukturerad karaktär med låg 
standardisering. Resenären (läs intervjuaren), följer då med respondenten på en reseberättelse 
av dennes upplevelser. Där kortare eller längre stopp kan göras efter vägen vid intressanta 
områden som respondenten berättar om. 
En intervjuundersökning består enligt Kvale av sju stadier.  
 

1. Tematisering. Formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för undersökningen 
innan intervjuandet börjar. Undersökningens varför och vad bör klargöras. 
2. Planering. Planera för undersökningens alla sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap 
som eftersträvas och med beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen . 
3. Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande 
förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i 
intervjusituationen. 
4. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring 
från talspråk till skriftspråk. 
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5. Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte [�] vilka analysmetoder som är lämpliga 
för intervjuerna. 
6. Verifiering. Fastställ intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 
7. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna som 
motsvarar vetenskapliga kriterier som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen 
och leder till en läsbar produkt. (Kvale 1997 s.85) 

 
Kvales (1997) syn på intervjun är att ett utbyte av synpunkter förekommer mellan intervjuare 
och respondent och att ett gemensamt utbyte sker mellan de två parterna. Enligt honom så är 
intervjusituationen en kommunikation men ansvaret för resultatet ligger på intervjuaren. Trost 
(2005) beskriver på samma sätt som Kvale intervjuundersökningen i sju steg. Men, Trost har 
ett annat perspektiv, vilket innebär att intervjuaren söker information och respondenten 
tillhanda håller denna information. Trost anser inte att intervju situationen är ett utbytande av 
synpunkter om ett gemensamt intresse.  
 

Undersökningsgrupp 
 
Syftet med denna studie är att ta del av utvalda lärares arbete med IUP i två av norrbottens 
kommuner. För att finna personerna till denna studie har vi använt oss av bekvämlighetsurval, 
detta innebär enligt Trost (2005) att personer kontaktas som skulle passa för den undersökning 
som skall genomföras. I vårt fall har vi intresserat oss för lärare med längre 
arbetslivserfarenhet, vilket också innebär att de varit med under hela perioden efter införandet 
av IUP. Att finna den optimala intervjupersonen är enligt Kvale (1997) näst intill omöjligt. 
Olika personer passar för olika intervjuer. Han säger vidare att det blir, �[�] intervjuarens 
uppgift att motivera praktiskt taget vilken intervjuperson som helst till att ge en kunskapsrik 
intervju� (Kvale 1997 s.136). Vi har för denna undersökning valt att intervjua fyra lärare. 
Samtliga arbetar i grundskolans senare år och samtliga är kvinnor. De är uppdelade så att det 
blir två lärare från respektive skola och kommun. Antalet respondenter ser vi som skäligt i 
förhållande till undersökningens syfte och omfattning. Det går inte att göra några mer 
ingående tolkningar av intervjuerna om antalet är för stort (Kvale 1997). 
 

Undersökningens genomförande 
 
Som tidigare nämnts har urvalet av respondenter gjorts genom bekvämlighetsurval. Denna 
kontakt tog vi med respektive skola i varsin kommun. De lärare vi pratade med ville gärna 
ställa upp efter vi berättat om vårt arbetes syfte, de första vi frågade blev de som deltog i 
undersökningen. Vid en intervju är det av stor vikt att respondenten känner sig bekväm i den 
miljö där intervjun genomförs. Därför erbjöd vi dem att välja plats för denna, valen vi gav 
dem var i deras egen skolmiljö eller i hemmet. Utfallet blev två intervjuer i skolmiljö och två i 
respondenternas hem. Tidpunkten för när detta skulle genomföras överlät vi helt på 
respondenternas villkor. Detta innebar att två intervjuer genomfördes under en helg, då de inte 
hade möjlighet på grund av hög arbetsbelastning genomföra dem under en vardag. Två av 
intervjuerna spelades in på Mp3 spelare och två nedtecknades direkt vid intervjuernas 
genomförande. Anledningen till att endast två intervjuer spelades in var för att endast en av 
oss hade tillgång till inspelningsutrustning. De intervjuer som spelades in transkriberades i sin 
helhet i efterhand, vilket är ett mycket tidskrävande arbete. Vid intervjutillfällena visade vi 
respondenterna frågeguiderna innan själva intervjun startade, detta för att de skulle få en 
inblick i de områden som vi skulle fråga om och på så vis vara till viss del förberedda. 
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Intervjuerna tog i genomsnitt 40 minuter att genomföra och intervjusituationerna blev mycket 
avslappnade.  
 
Valet av halvstrukturerad intervjuform med frågeguide visade sig vara mycket värdefullt i 
vårt arbete, detta då vi smidigt kunde följa respondentens svar med följdfrågor. Efter 
intervjuerna, som genomfördes var för sig i varsin kommun, gick vi enskilt igenom de 
intervjuer vi genomfört. Sedan träffades vi för att gå igenom varandras intervjuer, och 
gemensamt analyserades det undersökningsunderlag vi fått fram. För att på så vis ge en så 
heltäckande bild av det som kom att bli vårt analysunderlag (Kvale 1997). 
 

Analys 
 
Vid kvalitativa intervjuer finns enligt Kvale (1997) fem olika analysmetoder. Dessa analyser 
vars namn är kursiverade innebär i korthet: Meningskoncentrering där långa uttalanden av 
respondenten kortas ner och på så vis minskas intervjutexten ner till korta och koncisa 
formuleringar. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier och redovisas 
exempelvis genom gradering, plus och minus, textmassan kan då begränsas till ett fåtal 
tabeller eller figurer. Narrativ strukturering inriktar sig på de berättelser som framkommer vid 
intervjun för att organisera dem i tid och struktur, används exempelvis vid människors 
livsberättelser. Meningstolkning går in mer på djupet vid analysen av intervjun och ger ofta 
resultatet av spekulativa tolkningar av intervjuaren. Denna analysmetod leder ofta till ett ökat 
textomfång. Ad hoc-metoder är ett sammanförande tillvägagångssätt, man kan då använda 
flera olika analysmetoder inom en och samma undersökning för att förstärka ett resultat. Den 
metod vi använder oss av till denna studie är meningskoncentrationsanalysen, denna delas in i 
fem steg: 
 

Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. Sedan 
fastställer han meningsenheterna som de uttrycks av intervjupersonen. För det tredje 
formuleras det tema som dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt. 
Forskaren försöker här tolka intervjupersonen svar utan fördomar och tematisera 
uttalandena utifrån hennes synvinkel sådan den uppfattas av forskaren. Det fjärde steget 
består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningen specifika syfte. [�] 
I det femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en 
deskriptiv utsaga. (Kvale 1997 s.177) 
 

I vår analys av intervjuerna har vi gått tillväga lite olika beroende på att endast en av oss hade 
tillgång till inspelningsutrustning. De intervjuer som spelades in och transkriberades i sin 
helhet gick vi igenom för att fastställa och koncentrera meningarna till en kortare tematisk 
mening. Detta gjordes först var för sig och sedan tillsammans. Med de intervjuer som 
nedtecknades direkt vid intervjutillfället användes ett liknande förfarande, men dessa är till 
viss del meningskoncentrerade redan vid nedtecknandet eftersom att man inte hinner skriva 
exakt allt som respondenten säger. Sedan kontrollerade vi meningarna och ställde frågor 
utifrån vårt syfte för att se att vi gjort en riktig meningskoncentration. Att vi var två vid detta 
tillfälle gjorde att vi ställde ännu mer utförliga och ingående frågor eftersom att vi varit ensam 
vid intervjutillfället fick vi förtydliga svaren och våra tolkningar inför varandra. Till sist knöt 
vi ihop svaren till de olika teman som vi redovisar i resultatet. 

 
 



 16

Tillförlitlighet  
 
Inom kvantitativ metodologi talas om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Trost 2005). 
Dessa tre begrepp har även börjat användas inom den kvalitativa forskningen och ses nu som 
samhällsvetenskapens heliga treenighet. De tre begreppen är inte något som förekommer vid 
en specifik tidpunkt av forskningsarbetet utan skall genomsyra hela processen (Kvale 1997). 
Reliabilitet innebär en mätnings tillförlitlighet, och bör visa på samma resultat vid en likadan 
mätning vid ett senare tillfälle. Det eftersträvas alltså ett statiskt resultat vid kvantitativa 
undersökningar, men när det gäller människor och kvalitativa undersökningar är detta ett 
problem enligt Trost (2005) �genom att vi människor inte är eller har utan vi gör eller 
handlar, vi är aktiva, så sker automatiskt förändringar� Trost (2005 s.111). Validitet är ett 
mångtydigt begrepp som anger giltigheten för en undersökning. Om man mäter det som syftet 
avsett att mäta (Trost 2005; Kvale 1997). Formuleringen i frågeguiden för forskningsfrågorna 
är därför av stor vikt att de blir så precisa som möjligt. Valideringen innebär att den som utför 
undersökningen kritiskt granskar sin analys genom löpande kontroller, ifrågasättande och 
tolkande av upptäckterna (Kvale 1997). Valideringen i denna studie följer de sju steg i 
intervju undersökningen som nämnts tidigare av Kvale (kap. val av undersökningsmetod). Det 
blir ett sätt att utöva en �[�] kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens 
samtliga stadier� (Kvale 1997 s.213). Med målet att svara på syftet hur implementeringen gått 
till och hur lärarna arbetar med IUP. 
 
Generaliserbarhet visar på vem eller vilka som resultatet från en undersökning gäller för. Vid 
kvalitativa studier är det svårare att ange en generaliserbarhet än vid kvantitativa studier. 
Detta för att kvantitativa studier ofta har en stor undersökningsgrupp. Däremot går den 
kvantitativa undersökningen inte in på djupet på samma sätt som kvalitativa gör. Men med 
den större undersökningsgruppen är det lättare att visa på en generalisering av resultatet. 
Genom att beskriva det urval som gjorts kan det vid kvalitativa studier, även om antalet 
respondenter är lågt, visa på studiens generaliserbarhet (Stukát 2005). Enligt Schofield (1990) 
(Kvale 1997 s.212) finns det tre mål med generalisering.  Först studeras det som är, man 
föreskriver det som är typiskt, allmänt och vanligt. Forskningsfallet ses i ett vidare perspektiv 
i samhället. För det andra studeras det som kanske kommer att finnas. För att få en inblick i 
hur en företeelse kanske kommer att te sig i framtiden. Det tredje och slutliga målet är det 
som kan finnas, forskningen har då försökt finna idealförhållanden. En del forskare menar att 
generaliserbarhet inte kan förekomma i kvalitativa studier, Dezin menar: �The interpretivist 
rejects generalization as a goal and never aims to draw randomly selected samples of human 
experience� (Schofield 1993 s.92). Professor Janet Schofield menar istället att: �To gain 
attempts of generalizability through studying large numbers of sites undercut the dept of 
understanding of individual sites, which is the hallmark of the qualitative approach as it has 
com to be understood (Schofield 1993 s.92). Detta innebär att generaliserbarhet är ett mått 
som mycket väl kan användas i kvalitativa studier och säger vidare att: �[�] the goal is to 
describe a specific group in fine detail and to explain the patterns that exist, certainly not to 
discover general laws of human behaviour� (Schofield 1993 s.92). 
 
 Kvale (1997) talar om analytisk generaliserbarhet vilket innebär att en noggrann bedömning 
görs över de resultat man kommit fram till, påståendelogik kan då ge en vägledning över vad 
som kan komma att visa sig i vidare studier. Då vårt urval är självvalt kan dock ingen 
generaliserbarhet påvisas i resultatet. Det vi kommit fram till gäller alltså inte lärare i 
allmänhet (Kvale 1997). Detta är inte vårt syfte, utan vi vill istället få en djupare kunskap om 
lärarnas arbete med IUP och implementeringen av denna. Syftet blir istället att ge en 
kontextuell förståelse för lärarnas arbete med IUP sedan dess införande.  
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Resultat 
 

I det här avsnittet redovisar vi det vi fått fram från respondenterna, av våra fyra 
respondenter jobbar två stycken på skola A i kommun A och de andra två jobbar 
på skola B i kommun B. Alla fyra är kvinnor och de har varit yrkesverksamma i 8-
25 år, största delen av tiden på högstadiet. 
 

Eftersom vi intervjuat två lärare var i varsin kommun och använt oss av halvstrukturerad 
intervju har intervjuerna inte sett likadana ut. Vi har följt respondenternas svar och använt 
följdfrågor till det som respektive respondent pratat om. På grund av detta har vi valt att 
strukturera vårt resultat i sju olika teman som intervjuerna rört sig kring. Eftersom vi inte har 
för avsikt att jämföra mellan de olika kommunerna kommer vi bara att ange vilken kommun 
det rör sig om i de fall där vi finner det intressant för vårt resultat. 
 
Våra teman: 

• Implementeringen 
• Svårt att levandehålla IUP 
• IUP och resurser 
• Målen i fokus 
• Dokumentation och bedömning 
• Elevens delaktighet och intresse 
• IUP i fokus 

 

Implementeringen 
 
Implementeringen av den individuella utvecklingsplanen har skett på olika sätt i de båda 
kommunerna. I skola A har den individuella utvecklingsplanen introducerats redan 2003 då 
personalen på grund av de skolpolitiska diskussionerna gemensamt bestämde att föregå lagen 
och introducera den individuella utvecklingsplanen. En av de lärare vi intervjuat hade redan 
innan använt sig av så kallade måldokument vilka användes på ett liknande sätt som den 
individuella utvecklingsplanen nu används. Det var personalen som gemensamt arbetade fram 
en mall för den individuella utvecklingsplanen och den används än idag. Den här skolan har 
inte fått några direktiv från kommunen. 
 
I skola B tilldelades skolorna i januari 2005 ett IUP-dokument av kommunen och lärarna fick 
en halv studiedags utbildning i hur den individuella utvecklingsplanen skulle användas. 
Samma dokument användes inom både skola och barnomsorg. Alla inblandade det vill säga 
lärare, elever och föräldrar upplevde detta dokument mycket svårarbetat. Det hade ett enormt 
frågebatteri som dessutom var mycket svårtolkat. Efter en termin och många klagomål från 
samtliga inblandade fick lärarna vara med om att omarbeta dokumentet till en mer 
verksamhetsanpassad utformning. Bland annat så fick förskola och skola olika dokument 
eftersom deras verksamhet är så olika.  
 
De lärare vi intervjuat med har samtliga under många år arbetat med olika saker som kan 
jämställas med den individuella utvecklingsplanen, skillnaden är att det blivit mer papper och 
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att man nu är tvingad att skriva något. En av lärarna som arbetat i 25 år anser att det hela 
tiden kommer nya idéer och nya dokument som ska revolutionera läraryrket och skolarbetet.  

 
�Barnen förändras inte för att det förs in ett nytt dokument, så här är det hela tiden och 
om några år eller tidigare kommer det några nya dokument som anses vara unika och 
bra.� 

 
De olika kommunerna har väldigt olika dokument för IUP. Kommun A har en sida där eleven 
ska ange sina kommande utvecklingsområden och hur ansvaret över dessa fördelas mellan 
skola, elev och föräldrar. Kommun B har ett flera sidor långt dokument där eleven får fylla i 
starka och svaga sidor, sociala2 och kunskapsmål på kort och lång sikt, om inlärning och om 
föräldrarnas roll och tips till läraren m.m. 
 

Svårt att levandehålla IUP 
 
Det är vid utvecklingssamtalet som den individuella utvecklingsplanen �dammas av� och 
uppdateras för de allra flesta elever. För medeleleven räcker det att diskutera mål en gång per 
termin,  
 

�för dessa elever fungerar det hyfsat i skolan oavsett vilket eller vilka dokument vi har att 
använda oss av.� 

 
De utvecklingsplaner som levandehålls mest är de som tillhör de elever som av olika 
anledningar behöver mer hjälp och stöd i sin skolgång. Lärare och föräldrar träffas oftare 
angående dessa elevers skolgång vilket många gånger leder till ändringar och uppdateringar i 
den individuella utvecklingsplanen. Men en av våra respondenter påpekar att det inte alls är 
IUP som hålls levande, elever i behov av stöd har oftast ett åtgärdsprogram, och det är det 
som levandehålls. 
 

�I dessa situationer blir den individuella utvecklingsplanen i det närmaste värdelös. De 
elever som behöver extra stöd har ett åtgärdsprogram och det är det som då blir 
viktigast�. 

 
Det faktum att ämneslärare har så väldigt många elever från olika klasser gör det svårt att 
levandehålla IUP. Det är svårt att hitta tid och möjligheter till planering och uppföljning. Där 
tror lärarna att låg- och mellanstadielärarna har en mycket enklare situation. En av lärarna har 
uppgett att hon använder sig av en så kallad tankebok där eleven och hon skriver och 
reflekterar i en slags kommunikation. I denna bok brukar hon då och då påminna de olika 
eleverna om vilka mål de satt för att de ska fortsätta att vara motiverade och veta vad de ska 
fokusera på 
 
En av lärarna säger att den individuella utvecklingsplanen upprättas och sätts sedan bort i en 
pärm. Den individuella utvecklingsplanen hålls inte levande men det som sägs muntligt under 
utvecklingssamtalet hålls däremot vid liv, och enligt denna lärare finns det inte nedskrivet.  
 
Tre av lärarna säger att de vid utvecklingssamtalet alltid går igenom den IUP som skrevs 
under förra utvecklingssamtalet, då checkar de av hur det gått för elevens strävan att nå målen 

                                                
2 Våra respondenter använde sig oftast av uttrycket sociala mål när det gällde mål för elevens sociala utveckling. 
Vi kommer på några ställen framöver att använda oss av det begreppet. 
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och om eleven vill fördjupa samma mål eller sätta helt nya. Men en av lärarna säger att hon 
inte tar med den �gamla� IUP, hon upprättar en ny på varje möte, men går aldrig sedan 
igenom den på nästa möte. 
 
Båda skolorna använder sig av ett slags dokument som de kallar studiekort respektive 
omdömesrapport. Detta dokument där varje lärare fyllt i en sorts nulägesrapport och 
utvecklingsområden skickas hem innan utvecklingssamtalet för att elev och föräldrar ska 
kunna förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Stor del av utvecklingssamtalet kretsar sedan 
kring vad de olika lärarna skrivit. Styrdokumentens mål diskuteras inte alls på 
utvecklingssamtalen och det beror till viss del på att de anses vara svårtolkade: 
 

�Nackdelen är att man inom skolan på något vis sätter sig på sina höga hästar, det kan 
ibland kränka föräldrar och elever att komma med den där byråkratsvenskan. Det är 
bättre att beskriva målen muntligt på ett sätt så att alla förstår�.  

 
Alla lärare anser att utvecklingssamtalet är viktigt och att det där framkommer sådant som 
läraren bör veta. Det är utvecklingssamtalet som är utvecklande inte att fylla i ett papper. En 
av lärarna uttrycker det så att den individuella utvecklingsplanen sedan införandet bara �tar tid 
från samtalet�.  
 

�Eleverna vill ha levande samtal inte levande dokument� 
 

IUP och resurser 
 
Ingen av lärarna kan se att IUP haft någon inverkan för att synliggöra elevers resursbehov. 
Detta anser de att lärarna på skolan alltid haft en bra vetskap om och att det är på lektionerna 
och på utvecklingssamtalet som sådan upptäcks. Det ligger inom lärarprofessionen att 
uppmärksamma de elever som är i behov av olika stödinsatser och resurser. Men även om 
behovet finns så finns det inte alltid några resurser att sätta in:  
 

�Vid skrivandet av en individuell utvecklingsplan måste man hålla sig inom rimliga 
gränser eftersom att man vet med sig vilka resurser som finns tillgängliga för eleven. Det 
är ingen idé att skriva om en åtgärd som eleven behöver men som man vet att det ändå 
inte finns resurser till�.  

 
IUP har inte heller haft någon förbättrande inverka för de �svaga� eleverna:  
 

�Situationen har inte blivit bättre för att man skrivit ner det på ett papper och 
dokumenterat det.� 

 
Undervisningen i klassen genomförs som tidigare, den individuella utvecklingsplanen har inte 
fått lärarna att börja utgå ifrån elevernas styrkor och behov på något annat sätt än tidigare.  
Det är på utvecklingssamtalet som det kan komma fram saker som läraren måste tänka på men 
det anses inte direkt vara den individuella utvecklingsplanens förtjänst.  
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Målen i fokus 
 
Samtliga lärare låter eleverna själva välja sina mål. Ofta väljer de något som en lärare skrivit i 
deras studieplan/omdömesrapport. Två av de lärare vi pratat med tycker att det är svårt att 
veta om de mål eleverna sätter i andra ämnen är realistiska eller inte. Framför allt är det mål 
att nå dvs. kunskaperna, som fokuseras i den individuella utvecklingsplanen. Samtliga lärare 
anser att det är svårt att synliggöra strävansmålen och tycker sig inte kunna betona dem 
tillräckligt. Visst belyser den individuella utvecklingsplanen den sociala utvecklingen men på 
ett väldigt ytligt sätt. Vissa elever kan också finna det stötande att behöva sätta sin sociala 
utveckling som mål. Målen som sätts angående social utveckling kan handla om till exempel 
uppförande, att visa hänsyn, att komma i tid och att ha med sig det material som lektionen 
fodrar. De är ofta inte mer djupgående än så.  
 

�För många elever är det ju så enkla saker som att komma i tid till lektionerna, att ha med 
sig rätt material, det är ofta sådana grejor man sitter med�. 

 
I övrigt så anger samtliga lärare att det svåraste är att sätta mål för de �duktiga� eleverna som 
har god måluppfyllelse vad gäller mål att nå. I många fall upplever lärarna som att det skrivs 
något endast för skrivandets skull. 
 

�Eleven borde få känna större tillfredsställelse över att faktiskt nått de uppsatta målen och 
inte tvingas att sätta upp nya mål hela tiden.� 
 

Det upplevs som krystat att hitta på andra mål när eleven nått de kunskaper som ska nås. Det 
kan till exempel ibland sättas upp mål som säger att eleven ska ta för sig mer på lektionerna 
och om sådana mål uppfylls eller inte är väldigt svårt att i slutändan kontrollera. En av lärarna 
säger att hon i vissa fall med mycket duktiga elever överhuvudtaget inte nämner mål, 
utveckling och förbättring. Hon anser att det kan vara farligt, för många av eleverna, har på 
gränsen till prestationsångest. Då är det helt andra saker man får fokusera och försöka få 
eleven nöjd över sina resultat även om de missat med 2 poäng till full pott på provet. Sedan 
finns det ju givetvis elever som kanske har svårt med läsningen, sådant skrivs ju ner för 
åtgärd, och det genomförs men där är det framförallt åtgärdsprogrammet som är aktuellt. 
Även i den dagliga verksamheten på skolan är det kunskaper som fokuseras. Kunskapsmålen 
används flitigt när läraren ska introducera nya arbetsområden för eleven. Arbetsområdet 
presenteras oftast med mål och betygskriterier från kursplanen. 
 

Dokumentation och bedömning 
 
Inte heller det dagliga arbetet i klassrummet verkar ha påverkats av införandet av IUP. Alla de 
lärare vi pratat med säger att undervisningen och planeringen sker på samma sätt som tidigare. 
Elever i behov av stöd uppmärksammas på samma sätt som tidigare och dokumentationen 
sker på samma sätt. Tankeböcker, klassbok och resultatlistor är exempel på sådant som 
lärarna använder sig av i sin dokumentation. Självklart sparas och skrivs alla prov och 
testresultat upp och en av lärarna använde sig även av en bok för varje klass där de för in hur 
eleverna fungerar, arbetar och utvecklas. I tankeboken som är elevens eget skrivhäfte får 
eleven själv skriva sina reflektioner om skolan och ibland om något som läraren valt ut. 
Läraren läser och kommenterar det eleven skrivit och de har på så sätt en skriftlig 
kommunikation. Detta upplevs som väldigt givande och läraren lär sig mer om sina elever. En 
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lärare påpekade också nödvändigheten av att dokumentera alla kontakter med föräldrar, 
socialtjänst och andra för att kunna påvisa vilka åtgärder skolan vidtagit vid eventuella 
problem.  
 
Ingen av de tillfrågade lärarna visste vad formativ bedömning innebar, men efter en liten 
förklaring så sade sig alla använda sig av liknande bedömningsförfaranden. En av lärarna sa 
sig dock mest använda summativ bedömning. Ingen av dem hade dock ett väl utarbetat system 
för formativ bedömning utan det rör sig mer om skriven feedback på de arbeten och uppgifter 
som eleven gjort. Två av lärarna ansåg att kommunikationen mellan lärare om eleverna och 
deras prestationer och skolsituation var en del i formativ bedömning. De lärare som använde 
sig av skriftliga kommentarer (feedback) på elevernas arbetsuppgifter anger där vad som var 
bra och vad som behöver förstärkas för ett högre betyg. Att använda formativ bedömning var 
annars inget som någon av lärarna tänkt så mycket på:  
 

�Man dokumenterar provresultat och dylikt men den formativa bedömningen har jag i 
mitt huvud som jag sedan skriver ner inför utvecklingssamtalsunderlaget.�  

 

Elevens delaktighet och intresse 
 
Lärarnas åsikter om hur aktiva eleverna är under utvecklingssamtalet skiljer sig åt, de två 
lärarna på skola A anser att eleverna är aktiva och delaktiga i sina målformuleringar medan de 
två lärarna på skola B anser att eleverna är väldigt blasé och bedömer att 9 av 10 elever 
struntar i dessa papper. De två senare säger att eleverna gör det dom ska så snabbt som 
möjligt bara för att bli färdig. De tror att eleverna slutat bry sig eftersom de under hela sin 
skolgång matats med olika dokument. Eleven svarar det de tror att läraren vill höra och visar 
inget intresse alls för planering av sin skolgång.  
 
När eleverna ska välja sina mål, gör de ofta det utifrån det dokument som de får hemskickat 
innan utvecklingssamtalet, innehållande de olika lärarnas omdömen. Två av lärarna anser att 
eleverna då hinner fundera och reflektera innan mötet medan de två andra anser att eleverna 
använder dessa omdömen till att sätta snabba mål med mer eller mindre eftertanke. De flesta 
elever väljer att fokusera på något som lärarna skrivit medan andra kan ha svårigheter med att 
komma på bra mål. I de fall där eleverna har svårighet med att sätta egna mål går läraren in 
och ger tips och råd, men det slutgiltiga ansvaret över målsättningen lämnas alltid åt eleven 
själv.  
 

�Det blir lite av en pressad situation för eleven, att denna skall tvinga fram ett förslag till 
mål, de kan då exempelvis svara, � ja, ja men skriv engelska då�. 

 
De lärare som anser att eleverna är ointresserade tycker att elever i den här åldern inte är 
mogna nog att se sitt lärande i ett långsiktigt perspektiv. De poängterar att elever i tonåren inte 
ser längre framåt än ungefär 6 månader. På grund av detta saknar de förmåga att sätta sig in i 
sitt eget lärande. De kortsiktiga målen kan för dessa elever bli att ta med sig böckerna på 
lektionen, och ett långsiktigt mål kan vara att komma ihåg att ta hem läxor. Fortfarande 
kretsar mycket kring vilken tid de har rast, eller vad som serveras till lunch.  
 
Samtliga lärare anser att eleverna blivit mer aktiva under utvecklingssamtalet eftersom de 
måste engagera sig i sina mål: 
 



 22

�Dom tvingas ju bli aktiva i och med de frågor man ställer, som � vilka styrkor och 
förmågor har du? Vad behöver du utveckla? De tvingas ju svara på de frågorna. Intresset 
håller ungefär till första sidan, sedan är de less�.  
 

Lärarna tror dock att de flesta elever inte skulle bryr sig speciellt mycket över att sätta mål om 
de inte var tvungna.  
 

�Efter någon vecka så har de ingen aning om vad det var de lovade på mötet innan�. 

IUP i fokus 
 
En av lärarna utrycker en ängslan över alla de dokument som lärare måste använda sig av och 
tror att det kan ligga en fara i det:  
 

�bara för att man skrivit ett dokument tror man sig ha ryggen fri, då får man en känsla att 
ingen kan ifrågasätta dig som lärare. Verkligheten ser ut som den gör ändå, vi får inga 
fler resurser trots allt vi dokumenterar om elever som inte når målen�. 
 

Att skriva en individuell utvecklingsplan tar tid och all den tid och energi borde istället läggas 
på annat. En av lärarna anser att mer krut borde läggas på lektionerna. 
 

�Att fylla i dokument ger ingen måluppfyllelse. Eleverna behöver närvarande och aktiva 
lärare som har tid och ork att ta tag i de aktuella händelser och problem som uppkommer 
på skolan�. 

 
Lärarna ser inte den individuella utvecklingsplanen som ett sätt att få eleven mer aktiv och nå 
bättre måluppfyllelse, de tycker istället att det blivit ytterligare en administrativ uppgift för 
dem att utföra. 
 

�Läraryrket har tyvärr blivit mycket administration och papper, det är viktigt att tänka på 
att du skall orka vara lärare till du är 65år. Du är inte en bättre lärare för att du en dag 
ägnat två timmar åt att dokumentera. Eleven vill ha närvarande lärare, måndag till fredag 
år ut och år in. Den individuella utvecklingsplanen är bara en av alla grejor som läggs på 
oss, och som vi skall skriva�. 

 
En administrativ uppgift för lärarna och ytterligare ett dokument för eleven. 
 

�Ingenting i skolan har blivit bättre för att vi har fler dokument. Elever drunknar i sådana 
här dokument från dagis och uppåt så för dem betyder detta inget�.  

 
Att ha färdiga dokument att använda sig av kan också ha sina nackdelar. En av lärarna belyser 
problemet med att föra jämbördiga utvecklingssamtal med invandrarelever. Den individuella 
utvecklingsplanen är skriven på svenska och hänvisningar till målen blir svåra att tolka från 
den �byråkratsvenska� som de är skrivna på. Det blir då väldigt svårt att föra diskussioner om 
elevens lärande när elev och framförallt föräldrar inte förstår språket och de dokument som 
ska fyllas i. Det har också visat sig svårt att få tolkhjälp till dessa samtal och det blir därför 
svårt att veta om förälder och elev riktigt förstått vad läraren menat. 
 
En av respondenterna sammanfattar sin intervju med att påpeka att den viktigaste uppgiften 
du har som lärare är att se till att klassen fungerar, att du är pigg och glad när du går till dina 
lektioner och att du som lärare är här och nu. Att leva i nuet och orka ta tag i de konflikter och 
problem som uppstår samt ta vara på alla de glädjestunder som det här yrket också ger. 
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Sammanfattande tolkning 
 
Vår tolkning av denna undersökning är att IUP implementerats på skolorna på varierande vis. 
Trots att den individuella utvecklingsplanen är ett relativt nytt beslut upplevs det inte så av 
lärarna. Liknande arbets- och tankesätt har till viss del funnits inom skolan. Lärarnas dagliga 
arbetssätt har inte förändrats i och med införandet av IUP, men däremot tar den individuella 
utvecklingsplanen mycket tid i anspråk vid utvecklingssamtalen. Elevernas intresse verkar 
variera mellan de olika skolorna och de båda skolorna har vitt skilda dokument att arbeta med. 
Lärarna uttrycker en önskan att större fokus borde läggas på det uppdrag de har, och detta 
uppdrag är så mycket mer än att fylla i olika sorters dokument. Vi tolkar det som att 
beslutsfattarnas önskemål om ett ständigt kvalitetsarbete där IUP ska hjälpa till att synliggöra 
resursbehov och öka måluppfyllelsen inte fått genomslag på skolorna. Den individuella 
utvecklingsplanen har blivit en pappersprodukt, ett dokument som fylls i därför att man måste 
och sedan förvaras i en pärm någonstans. 
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Diskussion 
 

I det här avsnittet kommer vi att koppla de resultat vi fått fram av våra intervjuer 
med den teoretiska utgångspunkten och litteraturgenomgången. Vi kommer att 
diskutera de svar vi fått på våra frågor samt dra egna slutsatser. 
 

Den individuella utvecklingsplanen är ett måldokument för den enskilde eleven och mycket 
av det våra respondenter pratat om handlar just om mål. På grund av detta är mål ett 
omfattande område i vår diskussion. Vi har också tagit med de teman som våra 
frågeställningar handlade om samt de områden som vi fått intressanta svar i kring. 

Vi har valt att dela in diskussionen i följande underrubriker: 
• Implementeringen 
• Mål 
• Strävansmål 
• Elevens egna mål 
• Lärares dagliga arbete 
• Elevens delaktighet och intresse 
• Utvecklingssamtal 

 

Implementeringen  
 
Vår undersökning har visat att implementeringen av den individuella utvecklingsplanen har 
skett på olika sätt i de olika skolorna och de båda skolorna har helt olika dokument att jobba 
med.  Eftersom att det inte finns några regler eller riktlinjer för hur IUP ska se ut så är det 
ganska naturligt att det kan variera. I skola A har personalen själva fått ta fram en mall över 
IUP, i den kommunen har alla skolor var för sig fått ta fram egna dokument. Skola B däremot 
har fått ett färdigt dokument av kommunen som tagit fram ett gemensamt dokument för alla 
kommunens skolor. Dokumentet som skola A använder sig av är på en sida medan 
dokumentet i kommun B är på flera sidor med många frågor. I våra intervjuer har våra 
respondenter pratat mycket om tids och resursbristen och kanske spelar sådant in när skolorna 
själva ska göra sina dokument, kanske påverkar det intresset och engagemanget så att 
dokumentet i verkligheten inte blir som beslutsfattarna tänkt sig. Arbetet med IUP har inte 
varit lagstadgat mer än drygt ett år men liknande arbetssätt har enligt våra respondenter 
funnits under lång tid. Detta tidigare arbete har starkt påverkat lärarnas syn på den 
individuella utvecklingsplanen.  
 
Att implementera ett beslut som IUP vilket innebär ett förändrat arbetssätt kan störas av olika 
faktorer. Ett obligatoriskt arbetsverktyg som detta måste förberedas och förankras i den 
verksamhet där det ska användas. Om detta inte sker i den utsträckning som behövs så kan 
användarna och den rådande skolkulturen komma att motverka beslutet, ett s.k. värderingsgap 
infinner sig mellan beslutarna och användarna.  Berg m.fl. (1999) skriver om hur viktig 
skolkulturen är vid alla sådana här förändringar, till och med viktigare än styrdokumenten. 
Det är alltid användarna, de som ska genomföra beslutet, vilka i det här fallet är lärarna som 
har makten att genomföra beslutet som det passar dem. Vi vet inte hur den rådande 
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skolkulturen på de olika skolorna ser ut men kan av vår undersökning dra slutsatsen att IUP 
inte fått någon djupgående förankring och information. Vi kan också lite mellan raderna 
utläsa av de svar vi fått t.ex. �så här är det hela tiden och om några år eller tidigare kommer 
det några nya dokument som anses vara unika och bra� att implementeringen kanske inte 
tagits helt på allvar. Kanske har lärarna blivit lite luttrade av alla skolpolitiska idéer som 
ändras med jämna mellanrum. Kanske är det också så att den ofta omtalade tids och 
resursbristen gör att lärarna inte har tid eller ork att sätta sig in allt. Vi kan se att en 
implementering är genomförd, men på olika sätt och kanske inte helt efter beslutsfattarnas 
intentioner. 
 

Mål  
 
Med stöd i läroplanen skall undervisningen utgå från varje elevs individuella behov och 
förutsättningar. Verksamhet som bedrivs i skolan är som vi tidigare belyst målstyrd. Eleverna 
har mål att uppnå och mål att sträva mot. I den individuella utvecklingsplanen ska anges hur 
eleven ska arbeta för att nå dessa mål. De respondenter vi träffat beskriver att det är ibland 
svårt att motivera eleverna till att både sätta mål och att arbeta mot dem. Svårigheterna ligger i 
att förmå eleverna att se sitt skolarbete i form av mål. Att arbeta med mål är i sig ingen ny 
företeelse, redan under det förra seklets början talade Dewey (1999) och den progressivistiska 
synen om vikten för elever att ha mål att sträva emot. Dessa skulle kontinuerligt uppdateras 
för att en utveckling skulle vara möjlig. Denna tanke har på allvar införts i svenska skolor 
med IUP, som skall ge eleven relevanta och uppnåbara mål att arbeta mot.  
 
De lärare vi intervjuat berättar om de svårigheter eleverna har med att utforma dessa mål. 
Elevernas ålder gör att de oftast tänker kortsiktigt, målen de sätter är av kortsiktig karaktär 
som att t.ex. komma ihåg att ha rätt material med sig på lektionerna. Lärarna antyder också att 
språket i läroplaner och kursplaner är för svårt. Läraren måste sätta sig in i elevens utveckling 
och bryta ner målen till delmål för att de ska kunna bli individuella. Detta kan vi koppla till 
Vygotskijs (Dysthe 2003) teorier om barns utveckling, som poängterar att de som arbetar med 
barn måste vara väl medvetna om var barnen befinner sig utvecklingsmässigt för att kunna 
stimulera dem med lagom svåra uppgifter som leder till utveckling. IUP ska hjälpa eleven att 
bli medveten om sitt eget lärande och vilka vägar han/hon kan ta för att nå målen. För att 
kunna förverkliga detta anser lärarna att det skull vara enklare om de inte hade så många 
elever. De skulle då i högre utsträckning kunna hjälpa eleven till en fortsatt studiemotivering 
mot nya mål.  
 

Strävansmål 
 
Våra respondenter anser att det är svårt att synliggöra strävansmålen i elevens IUP. Visst har 
eleven sociala mål men de är oftast väldigt ytliga. Det anses svårt att som högstadielärare ha 
bra koll över sina elever. En högstadielärare har så många elever och har dem inte varje dag, 
då är det svårt att veta hur de fungerar socialt med övriga elever och lärare. Vissa elever kan 
också bli lite stötta och irriterade över att behöva sätta sociala mål. Detta står i kontrast till 
regeringens (2001) önskan om att stärka elevernas sociala utveckling till ansvarstagande 
samhällsmedborgare. Detta vill de göra genom att öka måluppfyllelsen och lägga större vikt 
på läroplanens strävansmål.  
 



 26

Dysthe (2003) anser att läraren och eleverna har en utmärkt möjlighet att lära sig mer om 
socialt samspel eftersom att alla elever som kommer till skolan har olika individuella 
bakgrunder. Denna mångfald i kunskaper och personligheter medför ett ypperligt tillfälle i att 
förkovra sig, och att uppnå både sociala mål och kunskapsmål. Men kanske är det inte så 
enkelt för högstadieläraren med så många olika elever. 
 

Elevens egna mål 
 
I vår undersökning kan vi se att samtliga lärare vi intervjuat låter eleverna själva sätta sina 
mål. Lärarna påpekar dock att de mål eleverna sätter ofta är kortsiktiga och mer eller mindre 
(ofta mindre) genomtänkta. Oftast är det studieplanen/omdömesrapporten som används till att 
snabbt sätta mål i något ämne. Två av lärarna anser att eleverna är väldigt ointresserade av att 
sätta mål. Huruvida detta ointresse verkligen är ointresse eller bottnar i att eleven vet för lite 
om de läroplans- och kursplansmål som gäller dem är diskuterbart. Ingen av lärarna har med 
sig målen och går igenom dem vid utvecklingssamtalet vilket föranleder oss att misstänka att 
målen kanske inte är så bra förankrade hos eleven. Även elevens ålder som medför ett 
kortsiktigt tänkande lägger vissa hinder, sammanfattningsvis blir IUP i dessa lägen 
verkningslös. Enligt myndigheten för skolutveckling (2004) ska elevens inflytande över 
målsättningarna leda till ökat personligt ansvar samt öka motivationen för skolarbetet. Är det 
så att lärarna kanske skulle behöva styra elevens målsättningar ännu mer än vad som görs? 
Eftersom att eleverna inte vet vad läroplaner och kursplaner säger om målen samtidigt som 
eleven inte heller kan förväntas veta hur de ska arbeta för måluppfyllnad kanske läraren måste 
vara mer styrande? Det är läraren som besitter den pedagogiska kunskapen om lärande och 
kunskapande och kan inte lämna över det ansvaret helt till eleven.  
 

Lärares dagliga arbete 
 
I skolverkets undersökning (myndigheten för skolutveckling 2004) säger försöksskolorna att 
det inte går att särskilja på planering och dokumentation. Dessa två går hand i hand eftersom 
att planeringen är beroende av dokumentation och vice versa. Med tanke på detta trodde vi att 
skolorna kanske hittat nya och annorlunda former för att både planera och dokumentera 
elevernas lärande. Detta verkar inte vara fallet i de skolor vi undersökt. Lärarna arbetar på 
samma sätt som tidigare. De anser inte heller att IUP har förändrat deras sätt att dokumentera 
och planera lektionerna. Men det har heller inte följt med någon mall eller direktiv över hur 
man skall använda IUP på bästa sätt, för elevens skull. Vi fann lika många olika sätt att 
dokumentera på som vi hade respondenter. Det är kunskaper som fokuseras både vid det 
dagliga arbetet och vid formulerandet av mål i IUP. Respondenterna anser att det inte finns 
vare sig tid eller möjligheter till kontinuerlig uppföljning och utvärdering av IUP.  
 
Försöksskolorna i skolverkets undersökning (myndigheten för skolutveckling 2004) fick extra 
resurser i form av pengar för att genomföra försöken med IUP. Självklart är det också ett 
pådrivande incitament att genomföra en förändring när man ingår i en nationell undersökning 
som ska redovisas i hela landet. Dessa motiverande faktorer har inte våra respondenter eller 
deras skolor fått tillgång till. Vi uppfattade också att informationen vid införandet av IUP varit 
bristfällig. En av innebörderna med IUP är att eleverna skall bedömas mer formativt än 
summativt. Den formativa bedömningen visste ingen av våra respondenter vad det innebar. Vi 
förklarade att tanken är att läraren får en helhetsbild av eleven, och att denne lär sig 
självkännedom enligt Black & Wiliam (2001). I stället för att fokusera på vad de inte kan se 
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till vad de kan utveckla. Precis som med IUP så är detta bedömningssätt framåtsyftande, och 
hjälper eleven att gå vidare i sin måluppfyllelse. Då respondenterna fått kännedom om 
innebörden tyckte de att det verkade bra, men vi har ställt oss frågan om detta begrepp är för 
nytt för att ha förankrats i skolan, eller om skolan ändå valt att ha ett mer summativt 
bedömningsförfarande. Detta har vi dock inget svar på. 
 

Elevens delaktighet och intresse 
 
De fyra lärarna skilde sig åt i sin beskrivning av elevernas engagemang över att sätta mål i sin 
IUP. I kommun A beskrevs eleverna som mycket aktiva och även till viss del intresserade. 
Medan de i kommun B beskrevs som väldigt blasé och ointresserade. Här funderar vi över hur 
stor inverkan utformandet av den individuella utvecklingsplanen har. I kommun A har de som 
nämnts en enkel variant och i kommun B en betydligt längre och omfångsrikare.  Det var även 
i kommun B som lärarna sa att eleverna var mättade på det ymniga flödet av dokument. Är 
det så att en allt för detaljerad IUP medför att elevernas intresse för dokumentet svalnar och 
att en enklare IUP medför att eleverna orkar hålla intresset vid liv under upprättandet? Eller är 
det så att eleverna i kommun B, som lärarna antytt, under hela sin skolgång blivit matade med 
större mängd dokument än de i kommun A? Det var dock intressant att se hur de olika lärarna 
beskrev intresset från eleverna. Om det är de olikheter som finns i dokumentet eller något 
annat som styr har vi inte undersökt och låter därmed vara osagt. Vi kan dock registrera att 
alla fyra lärare trodde att eleverna inte skulle vara intresserade av IUP om den inte var 
obligatorisk. Kan det vara så att eleverna inte förstått syftet med IUP, att dokumentet ska ge 
dem vägledning och konkreta råd för deras skolgång och måluppfyllelse. Vi har inte sett mer 
än blanka IUP dokument från de båda skolorna men kanske det är så att eleven får mål men 
inga medel, att nå målen? 
 

Utvecklingssamtal 
 
Utvecklingssamtalen hålls en gång per termin med samtliga elever. Vid detta samtal upprättas 
och uppdateras IUP. Vår undersökning visar att lärarna tycker att det räcker med att uppdatera 
IUP för den så kallade medeleleven en gång per termin. Med medelelev menar de den elev 
som har en förväntad måluppfyllelse, och klarar sig bra i skolan. Det uttryck som lärarna 
använde i sammanhanget var att IUP �dammas� av och förvaras sedan i en pärm till nästa 
gång. I och med detta så blir inte IUP det levande dokument som var intentionen vid 
införandet. Enligt regeringen (2001) ska IUP uppdateras regelbundet. Utvecklingssamtalen 
sker regelbundet men med för långa intervall för att få regelbundenhet och ett levande 
dokument. Detta kanske är en orsak till att lärarnas upplever att elevens engagemang är 
bristande när de skall skriva ner sina kort- och långsiktiga mål. Det känns inte relevant för 
eleven när de inte uppdaterar eller följer upp sina mål under hela terminen. För lång tid 
förflyter mellan det att målen skrivs ner och uppdateras och blir därför inte överblickbara för 
eleven.  
 
Att utvecklingssamtalen ska vara förtroendefullt och jämlikt går att diskutera. Lärarna 
upplever problem med att utländska familjer inte kan svenska så bra, de förstår inte målen 
eller meningen med den individuella utvecklingsplanen. Men även svenskar kan reagera på 
det språk som används i våra styrdokument. Föräldrar och elever är inte heller alltid så väl 
informerade om styrdokumentens mål, så jämlikheten brister uppenbarligen ibland. Detta kan 
ses som en brist när det gäller IUP. Den svenska skolan är till för alla, och IUP för alla elever 
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som går där, då borde det vara en självklarhet att dokumentet skall vara anpassat för alla 
nationaliteter som det berör. Respondenternas åsikter om detta samstämmer med det Vallberg 
Roth & Månsson (2006) kom fram till i sin studie, att en del gynnas och en del missgynnas då 
formuleringarna och inte minst språket inte är anpassat för alla brukare. 
 
I övrigt så framhåller alla våra respondenter att utvecklingssamtalet är mycket viktigt och att 
det är då som lärarna får information om eleven och eventuella resursbehov eller dylikt. De 
anser att det är utvecklingssamtalet som är framåtsyftande inte IUP. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vår undersökning är inte så omfattande men kan ändå sägas uppfylla kraven för 
tillförlitlighet, dock kan vi inte visa en större generaliserbarhet då endast fyra respondenter 
ingår i denna studie. När det gäller validiteten, som innebär om vi mätt det vi avsett mäta, så 
blir giltigheten för denna studie hög. Vår frågeguide och de naturliga följdfrågor som vi kunde 
ställa under intervjuernas gång bidrog till att vårt syfte med undersökningen fylldes. Samtliga 
respondenter har deltagit på ett förtjänstfullt sätt med sina värdefulla kunskaper inom ämnet. 
Valideringen förstärktes ytterligare av den analysmetod som använts. Att granska de 
transkriberade intervjuerna med meningskoncentrationsanalys visade sig vara mycket 
givande. Då vi först analyserade de intervjuerna enskilt, för att sedan gå igenom allt material 
tillsammans medförde detta att vi kom djupare in i vad respondenterna sagt och kunde 
fokusera ner på några temaområden. Reliabiliteten i en undersökning kan som tidigare nämnts 
ha vissa frågetecken då det handlar om människor. Reliabilitet innebär att en undersökning 
skall kunna uppvisa samma resultat om man genomför den exakt likadant vid ett senare 
tillfälle. Men som Trost (2005) säger så är vi människor aktiva och handlar olika i olika 
situationer varför ett konstant resultat inte kan påvisas. Detta medför att vår studie kanske inte 
skulle påvisa samma resultat vid ett nytt genomförande. Vi anser att validiteten är hög men 
reliabilitet och genrealiserbarheten något lägre, detta gör dock inte vår studie mindre 
tillförlitlig. 
 

Sammanfattande slutsats och fortsatt forskning 
 
Att våra respondenter vill arbeta för elevernas bästa och för deras måluppfyllelse råder det 
inga tvivel om. Men de verkar enligt vår mening inte fått de bästa förutsättningarna för att 
arbeta med målen och den individuella utvecklingsplanen. Det är trots allt skolhuvudmannen 
som ska tillsätta resurser för att lärarna ska kunna hjälpa eleverna tillräckligt. Alla lärarna 
lyfter fram just resursbristen som en hämmande faktor för ett aktivt arbete med IUP. Med 
resurser menas både personal, specialpedagoger och tid. Som ett led i en fortsättning på vårt 
arbete skulle det vara intressant att undersöka hur läraren skulle kunna arbeta för att öka 
elevens lust till att både sätta och arbeta mot mål. Samt att undersöka vilka medel som står 
eleven till buds för arbetet mot målen. Det är trots allt inte dokumentet som ska hjälpa eleven 
utan dess lärare. 
 

�Dokumentet i sig hjälper inte eleven till ökad måluppfyllelse. Lärarens viktigaste uppgift är att 
finnas till för eleverna i klassrummet och där föra levande samtal istället för att upprätta levande 
dokument�. 
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Intervjufrågor    (Bilaga 1) 
 
Implementeringen 

• Hur har IUP introducerats för dig? 
• Har ni gemensamma �mallar� för IUP på skolan (inom kommunen)? 

 
Lärarens dagliga arbete 

• Hur arbetar du med IUP för att hålla dokumentet/planen levande? 
• Vilka mål fokuserar du/ni (på skolan)? 
• Hur synliggör du i IUP strävansmålen resp. kunskapsmålen? 
• Vad och hur dokumenterar du? 
• Använder du dig av formativ bedömning? 
• Har IUP förändrat/förenklat din planering och genomförande av utvecklingssamtal? 
• Har IUP hjälpt att synliggöra elevers brister och resursbehov? 
• Har IUP hjälpt dig i din planering av lektionerna, så att det är enklare att utgå ifrån 

elevernas styrkor och behov? 
• Är IUP till hjälp vid dokumentation o plan för elevens allsidiga/sociala utveckling? 

Hur, på vilket vis? 
 
Elevens delaktighet 

• Hur delaktig är eleven? 
• Hur stort intresse är det bland eleverna att vara delaktiga vid utformandet av sin IUP? 
• Har eleverna blivit mer aktiva under utvecklingssamtalet på grund av IUP? 

 
 
 


