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1 Inledning 
Från och med hösten 2008 blev det obligatoriskt för alla skolor att upprätta individuella utveck-

lingsplaner, IUP1 med skriftliga omdömen i varje ämne för samtliga elever enligt grundskoleför-

ordningen kap7 §2 (1994:1194). Detta har skapat huvudbry för många lärare och så även för oss. 

Trots de allmänna råden som Skolverket givit ut har vi mött flera lärare som ställer sig frågande 

till IUP:ns syfte och finner riktlinjerna för IUP:n som diffusa och svårtolkade.  
 

Vi tror att det råder stor oenighet bland lärarna om IUP:ns upplägg, eftersom man på varje skola 

bestämmer mallen och alla har olika tankar och åsikter. Grunden för IUP:n är dock den samma 

och i Skolverkets allmänna råd (2008a) står det att: 

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels 
innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska 
arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella må-
len samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvarar för. Den skriftliga in-
formation som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera 
och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, inte att er-
sätta denna. Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som 
bara ses över en gång per termin, utan ska revideras när det behövs med hänsyn till ele-
vens skolsituation och studieresultat. (s.7)  

Vi ställer oss frågande om IUP:n verkligen fått denna funktion, om den i själva verket är ett stöd 

för elevers kunskapsutveckling eller om den bara är ett dokument som måste fyllas i, i samband 

med utvecklingssamtalen. Genom vår studie vill vi få en samlad bild av tankarna om arbetet med 

IUP:er hos verksamma lärare i grundskolans tidiga skolår i Jönköpings kommun. Detta finner vi 

relevant och viktigt inför vår kommande yrkesroll som lärare och förhoppningsvis kan det även 

bli till nytta för verksamma lärare. 

                                                      
1 I fortsättningen förkortar vi individuell utvecklingsplan med IUP 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få insikt i hur verksamma lärare i grundskolans tidiga skolår upp-

fattar arbetet med IUP. 

Våra frågeställningar är: 

- Hur uppfattar lärare i grundskolans tidiga skolår arbetet med IUP? 

- Vad uppfattar lärare i grundskolans tidiga skolår att en bra IUP är? 
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3 Bakgrund 
Här nedan presenterar vi IUP:ns historik, hur arbetet med IUP går till, de skriftliga omdömena, 

utvecklingssamtalet, åtgärdsprogram samt vikten av sekretess. 

3.1 Historik 
De individuella utvecklingsplanerna har en kort historik. Första gången begreppet IUP omnämns 

av staten är år 2001. Man diskuterade om det inte vore bra om alla elever hade en egen utveck-

lingsplan för att på så sätt höja måluppfyllelsen. Arbetslagets planering ska ligga till grund för det-

ta arbete. Det poängterades även att det är rektorns ansvar för hur varje skola ska arbeta med det-

ta. Både elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling anser man ska dokumenteras (Utbild-

ningsdepartementet, 2001). Senare diskuterade den dåvarande utbildningsministern Tomas Öst-

ros om att införa individuella utvecklingsplaner för samtliga elever i skolan. I ett regleringsbrev 

från 2003 till Myndigheten för skolutveckling gavs uppdraget att arbeta med individuella utveck-

lingsplaner (Elfström, 2005). 

”Sedan den 1 juli 2005 gäller att läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 

ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas och nå målen inom ramen 

för kursplanerna och läroplanen” (Utbildningsdepartementet, 2008, s.4). Detta trädde i kraft först 

den 1 januari 2006 och alla lärare blev då ålagda att skriva en IUP om varje elev (Wretman, 2007). 

Anledningen till att detta beslut togs var att många föräldrar uttalat att de ville få bättre informa-

tion om sitt barns skolsituation (Utbildningsdepartementet, 2008). I Skolverket (2005) står det att 

IUP:ns avsikt är att ge eleven större kunskap om sitt eget lärande och mer inflytande över sin 

skolgång. Det står även att den tydligt ska beskriva vilka insatser som behöver göras för att eleven 

ska nå de nationella målen. Man vill också att de ska leda till större inflytande från vårdnadshava-

re över elevens skolgång. Meningen är att IUP:n ska ge en röd tråd genom elevens skolgång och 

på så sätt underlätta lärarbyten. 

Den 15 juli 2008 lade man till kravet på skriftliga omdömen i IUP:erna. Det innebar att lärarna nu 

blev ålagda att beskriva elevens kunskapsutveckling i alla de ämnen eleven fått undervisning i. 

Detta för att både elev och vårdnadshavare ska få en klar bild över hur det går för eleven i de oli-

ka ämnena (Skolverket, 2009).  
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3.2 Arbetet med IUP 
Wretman (2007) anser att det råder en förvirring bland lärarna om hur man ska skriva sina 

IUP:er. Alla försöker skapa en fungerande variant för sin skola. Wretman skriver: ”Som damm-

sugare suger lärare, skolledare och ansvariga på skolförvaltningar i sig allt som sägs och skrivs om 

IUP. Tyvärr är allt som sägs om IUP inte vettigt. En hel del är skräp” (s.5).  Det finns ändå viss 

tillförlitlig information. I Skolverkets (2008a) allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen 

står det att den ska vara ett stöd för elevens lärande. Dokumentet ska innehålla omdömen för 

elevens kunskapsutveckling i varje ämne eleven får undervisning i, en planering för hur elevens 

utveckling mot de nationella målen ska stödjas och beslut som fattas mellan lärare, elev och vård-

nadshavare. Enligt Skolverket (2008a) blir IUP:n således både tillbakablickande och framåtsyftan-

de. Omdömena beskriver hur långt eleven kommit i de olika ämnena medan planeringen för att 

nå målen siktar framåt. I den framåtsyftande planeringen ska det stå vilka kunskaper och förmå-

gor eleven behöver utveckla och hur skolan arbetar med detta. Planeringen bör vara utformad på 

ett positivt sätt och visa vilka förväntningar man har på eleven, dessutom ska den utgå från ele-

vens intressen och starka sidor. Enligt Strandberg (2008) är en av IUP:ns viktigaste funktioner att 

göra elevens framsteg synliga. När man anknyter dessa framsteg till målen blir de oftast lättare att 

se och ta till sig. 

Ökad måluppfyllelse är en stor anledning till att IUP infördes. Man vill än en gång betona att un-

dervisningen ska planeras utifrån strävansmålen och inte uppnåendemålen. Detta är samma tanke 

som läroplan och kursplan har. Dock har det ofta varit uppnåendemålen som lärarna fokuserat på 

i sin undervisning (Wretman, 2007). 

Skolverket (2008a) menar även att det som skrivs i IUP:n ska komplettera och tydliggöra den 

muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet. Det är viktigt att IUP:n inte blir ett sta-

tiskt dokument som bara används vid utvecklingssamtalen utan ska ses över och arbetas med un-

der hela terminen. 

Skolverket (2008a) skriver att rektorn på varje skola ska ge lärarna förutsättningar för att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt för arbetet med IUP. Det står vidare att skolans lärare bör ha gemen-

samma rutiner för hur man dokumenterar elevernas utveckling. Rektorn beslutar om IUP:erna 

ska innehålla bedömning av elevens utveckling i övrigt. Om så är fallet ansvarar rektorn för hur 

detta ska utformas. 

Vallberg Roth och Månsson (2005) skriver att det finns många möjligheter med IUP:er. En möj-

lighet de nämner är chansen att se och möta varje enskild elev där denne befinner sig i sin sociala 
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och kunskapsmässiga utveckling. IUP:erna kan även hjälpa lärarna att planera och strukturera sina 

lektioner och sin undervisning för att alla elever ska nå de nationella målen. Genom IUP:erna får 

lärarna också ett bra underlag för utvecklingssamtalen. 

Vallberg Roth och Månsson (2005) ser dessutom på IUP:n med kritiska ögon och hittar då en hel 

del risker och utmaningar. De skriver bland annat att syftet och ansvarsfördelningen måste för-

tydligas, lärarna måste få klara besked om vad de ska skriva och hur. Det ökade kravet på doku-

mentation tar mycket tid vilket leder till att undervisningstiden och tiden för lärarna att vara till-

sammans med eleverna minskar. Det medför även att elever med behov av extra stöd riskerar att 

få minde tid. En annan risk de nämner är att kravet på IUP kan resultera i ökade utbildningsklyf-

tor då alla elever och föräldrar inte har samma möjligheter att vara delaktiga, de får heller inte 

samma chans till inflytande över elevens skolgång. Ett större kritiskt förhållningssätt bör växa 

fram gentemot IUP och ett mer professionellt arbetssätt. 

3.3 De skriftliga omdömena 
De skriftliga omdömena ska vara ett stöd för elevens kunskapsutveckling. De ska ge eleven och 

vårdnadshavaren en tydlig bild över hur det går för eleven i de olika ämnena eleven får undervis-

ning i. Målet med de skriftliga omdömena är att de ska beskriva elevens styrkor men de ska även 

tala om vad eleven bör utveckla för att uppnå de nationella målen i skolår 3, 5 och 9. Om läraren 

bedömer att eleven inte kommer att nå målen för dessa skolår ska man skriva ett åtgärdsprogram 

för att på bästa sätt kunna stödja elevens fortsatta kunskapsutveckling mot målen (Skolverket, 

2009).  

Det är inte givet hur de skriftliga omdömena ska vara utformade utan det bestäms lokalt på varje 

enskild skola. De kan skrivas med text eller med symboler. Om symboler används måste man 

komplettera omdömena med en mer utförlig skriftlig redogörelse för elevens kunskaper. Omdö-

mena får ha betygsliknande utformning men detta är inte ett krav. Viktigt är att det inte är betyg 

utan ett omdöme (Skolverket, 2009). Utbildningsdepartementet (2008) skriver: 

Betyg är en formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i ett na-
tionellt system. Nationella kursplaner anger mål och vilka kunskaper eleverna ska ut-
veckla. Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för 
respektive betyg. /…/ Utformningen av den individuella utvecklingsplanen är däremot 
inte nationellt formaliserad och standardiserad. Elevens resultat beskrivs i förhållande 
till hur långt eleven nått på sin väg till målen enligt den lokala pedagogiska planeringen. 
De skriftliga omdömena kan utryckas i form av en text eller symbol som beslutas lokalt 
på den enskilda skolan och som anpassas till elevernas ålder och mognad. (s.5) 
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Enligt Skolverkets (2008a) allmänna råd för de individuella utvecklingsplanerna ska de skriftliga 

omdömena utarbetas på varje skola för att de på så sätt ska kunna anpassas till elevernas olika 

ålder och mognad. Rektorn har det yttersta ansvaret för hur detta ska gå till och för hur omdö-

mena utformas. Då de inte är nationellt standardiserade finns det inget anspråk på nationell lik-

värdighet, därför går det inte att jämföra elevers omdömen mellan olika skolor.  

3.4 Utvecklingssamtal 
I grundskoleförordningen står det: 

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skol-
gång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av ele-
vens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. (1994:1194, kap7 §2) 

I samband med utvecklingssamtalet ska en IUP upprättas innehållande det som vi beskrivit i ka-

pitel 2.2. Enligt Skolverket (2008a) ska under utvecklingssamtalet, lärare, elev och vårdnadshavare 

diskutera tillsammans hur elevens lärande och utveckling ska stödjas på bästa sätt. Det är lärarens 

ansvar att se till att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där alla kommer till tals och får 

samma utrymme. Läraren har även ansvar för att beskriva hur man arbetar mot de nationella må-

len i undervisningen. En förutsättning för att kunna beskriva detta är att målen är kända både för 

elev och vårdnadshavare vilket läraren har ansvar för att berätta. Moreau (2007a) menar att man 

som lärare kan visa sina undervisningsplaneringar för vårdnadshavare och elev där man tydligt 

har mål att sträva mot som grund i undervisningen. För att göra det ännu klarare för vårdnadsha-

vare och eleven bör läraren ha brutit ner målen till konkreta delmål. I detta arbete är det viktigt 

att anpassa målen till det skolår man arbetar i men att strävansmålen är de samma. 

På utvecklingssamtalet är det viktigt att ge en helhetsbild av elevens utveckling och lärande. Det 

är därför viktigt att läraren är i kontakt med och hämtar information från alla de lärare eleven blir 

undervisade av. Bedömningarna lärarna gör ska vara sakliga och väl dokumenterade och ge en 

tydlig bild av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2008a). 

3.5 Åtgärdsprogram 
Enligt Skolverket (2008a) ska alla elever ha en IUP. IUP:n ersätter dock inte ett eventuellt åt-

gärdsprogram. För vissa elever kommer det att vara aktuellt med både en IUP och ett åtgärds-

program. Ett åtgärdsprogram kan skrivas under vilken tid som helst på ett läsår.  

Oftast når elever de mål som anges i läroplaner och kursplaner, men för en del elever finns det 

risk för att de inte når uppnående målen i slutet av skolåren 3, 5 och 9. Är detta fallet, så måste 
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elevens behov av särskilt stöd utredas och därmed skall ett åtgärdsprogram med skolans insatser 

upprättas (Skolverket, 2008a). 

Skolverket (2008a) skriver att man lätt förklarar elevers svårigheter och problem som brister hos 

eleven, därför ger man ofta individinriktade insatser. När man sätter in stöd och hjälp bör det 

börja med en utredning av undervisningen och elevens skolsituation. Skolverket påpekar vidare 

att: ”Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstärkas av sådana faktorer som arbetssätt, organisa-

tion och grupprocesser, attityder och förväntningar, relationer i och utanför skolan etc.” (s.17). 

Det är viktigt att dessa åtgärder regelbundet följs upp och utvärderas. I grundskoleförordningen 

står det: 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn 
se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall 
rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka 
behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 
utarbetas. (1994:1194 kap 5. § 1) 

I Skolverkets (2008b) allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram påpekas det att varenda elev 

behöver understöd i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling vissa behöver bara extra stöd 

under en del perioder, medan andra behöver hjälp under hela sin skoltid. Detta extra stöd doku-

menteras i form av ett åtgärdsprogram.  

3.6 Sekretess 
Utbildningsdepartementet (2008) säger att en färdig och överlämnad IUP till elev och vårdnad-

shavare är precis som betyg en offentlig handling. Därför ska den inte innehålla några personliga 

eller känsliga uppgifter, då dessa kan vara sekretessbelagda. Utbildningsdepartementet (2008) 

skriver att det i sekretesslagen står: 

Sekretess gäller i skolans elevvårdande verksamhet för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den elev som uppgif-
ten rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. (s.7) 

Denna information skulle kunna gälla en elevs skolsvårigheter och detta borde i så fall dokumen-

teras i ett åtgärdsprogram som ej är en allmän handling. Vidare menar man att det är aktuellt med 

en granskning av sekretessbestämmelserna då den ökade dokumentationsskyldigheten om elevers 

personliga uppgifter ställer svåra krav på lärarna (Utbildningsdepartementet, 2008). Även Skol-

verket (2007) beskriver problemet med sekretessbestämmelserna på liknande sätt. De säger att 

det finns en risk att lärare avstår från att skriva vissa saker i IUP:n av integritetsskäl. Skolverket 

menar då att IUP:n inte blir så bra den kan bli och riskerar att bli ett för trubbigt instrument. 
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4 Tidigare forskning 
Det finns inte mycket forskning kring IUP men här följer sammanfattningen från tre forsknings-

rapporter. 

4.1 En studie om de individuella utvecklingsplanerna 
Dahlqvist (2007) har gjort en studie om IUP. Syftet med studien är att beskriva betydelsen av 

IUP:n som hjälp för eleverna till ökad kunskaps- och socialutveckling. Studien baseras på inter-

vjuer av ett flertal lärare från tre olika skolor för att fånga deras upplevelser om IUP. Dahlqvist är 

verksam inom grundskolans senare skolår och har därför sitt fokus där. 

Dahlqvist (2007) skriver att lärarna upplever IUP:n som ett viktigt och bra dokument som hjälper 

dem att konkretisera de mål eleverna ska nå. De tycker dessutom att IUP:n lett till ökad målupp-

fyllelse. Lärarna i studien anser att de har stor tilltro till dokumentet och en positiv inställning till 

det även om det finns saker de vill förändra eller är osäkra på. En sak de flesta lärarna uttryckt är 

att de skulle vilja ha ett ökat stöd i arbetet med elevernas IUP och få ett större samarbete lärare 

emellan. Dahlqvist skriver att arbetet med IUP måste vara processinriktat och hela tiden igång. 

Man kan inte tänka att det är färdigt och inte behöver utvecklas mer. Det finns ett stort behov av 

att arbetet med IUP hela tiden diskuteras. Ett problem lärarna återvänder till är att elev och vård-

nadshavare inte får del av informationen i IUP:n mer än vid utvecklingssamtalet. Lärarna upple-

ver att det skulle vara önskvärt att på något sätt göra IUP:erna till ett mer levande material. Dahl-

qvist skriver: 

Det är en väldigt vanlig uppfattning att det är svårt att få IUPn att bli ett aktivt verktyg 
i elevens lärande. Lärare uttalar att dokumentet inte tas fram förrän till nästa utveck-
lingssamtal, då det utgör underlag för samtalet och det sker en utvärdering av formule-
rade mål. (s.169) 

Dahlqvist (2007) skriver vidare att målet med IUP:n är att den ska vara en röd tråd genom hela 

skolgången från förskolan till gymnasiet. Detta tycker två av tre skolor i studien är svårt och de 

anser inte de har uppnått det målet än. 

Något Dahlqvist (2007) ofta kommer tillbaka till i sina resultat är att arbetet med IUP varierar 

mycket mellan skolorna, arbetslagen och även inom arbetslagen i vissa fall. Detta kan bero på att 

arbetet med IUP startades på olika sätt och med olika utgångspunkter. Skolorna där de intervjua-

de lärarna är verksamma skiljer sig mycket mellan varandra då det gäller familjernas inkomst, för-

äldrarnas utbildning och invandrarbakgrund. Detta tror Dahlqvist har påverkat behovet av IUP:n 

och därför har man arbetat på olika sätt med den. 
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Eftersom studien gjorts bland lärare verksamma i grundskolans senare skolår handlar viss del av 

materialet om svårigheten att precisera målen för de olika betygsstegen. På samtliga skolor finns 

det lärare som har problem med detta. Lärarna upplever att det är svårt att skriva IUP:erna till 

eleverna som är duktiga och klarar sig bra i skolan. Detta kan bero på att fokuset innan har legat 

på godkändnivån (Dahlqvist, 2007). 

4.2 Varför individuella utvecklingsplaner? 
Varför IUP? Den frågan ställde Elfström (2005) i en studie. Flera som intervjuades uttryckte att 

det behövdes ”ett nytt verktyg för att tillvarata det enskilda barnets behov och att göra varje barn 

synligt…”(s.5). De menade att det var med hänsyn till barnet som man behövde skriva IUP:er. 

Elfström påstår dock att det inte är tillräckligt att se dem som ett sätt att lyfta fram varje barn. 

IUP:n ska också vara ett instrument för att utvärdera barnet.  

Elfström (2005) tog vidare reda på varifrån åliggandet att skriva IUP:er i förskola och skola kom 

ifrån. Vid den tiden fanns det inget officiellt krav via läroplaner eller lagar att skriva IUP. Skolor 

och förskolor fick därför skyldigheten att skriva individuella utvecklingsplaner på andra sätt. Elf-

ström skriver att i en del kommuner och olika stadsdelar togs politiska beslut om IUP som sedan 

fördes in i lokala skol- och förskoleplaner. Ämbetsmännen som satt i ledningen för skol- och för-

skoleförvaltningen kunde också bestämma att det skulle gälla alla skolor och förskolor i en kom-

mun. Det finns dock flera exempel på förskolor och skolor som själva startat upp projektet att 

göra IUP:er (Elfström, 2005). 

Elfström (2005) kom fram till, efter genomförda intervjuer, att de dåvarande läroplanerna inte var 

upprinnelsen till arbetet med IUP. Istället har man kollat på resultat hos elever i de högre skol-

åren. Denna faktor har varit orsaken till att politikerna tagit upp ämnet i skolplanerna. Elfström 

menar att det finns många anledningar till IUP. Hon säger att det startade i politikers, rektorers 

och lärares önskan om att alla elever ska få lägst godkänt i alla basämnen, uppmärksamma barn 

och elever som behöver extra stöd och ge eleverna en röd tråd genom sin skolgång från förskolan 

till gymnasiet. 

Elfström (2005) påstår att syftet med de individuella utvecklingsplanerna var delat i tre eller fyra 

delar då det fanns fyra parter delaktiga i processen; det var barnen/eleverna själva, föräldrarna 

och pedagogerna, den sista och fjärde inblandade var samhället. När det gällde de olika parternas 

syfte skriver Elfström:  

Syftet för barnet: Att se sin egen utveckling och sitt eget lärande. Syftet för barnets skull: 
Att pedagogerna och föräldrarna ska se barnets utveckling och lärande för att kunna hjäl-
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pa dem att nå målet - gå ut åk 9 med godkända betyg så att de klarar sig på gymnasiet och 
blir goda samhällsmedborgare. Dessutom kan man se ytterligare ett syfte för pedagoger-
na, i att de genom arbetet med individuella utvecklingsplaner, upplever att deras yrkesroll 
förstärks. (s.123)  

4.3 Individuell planering och dokumentation i skolan 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) gav regeringen Skolverket uppdraget att låta 20 

grundskolor arbeta med att utveckla former för individuell planering och dokumentation. Skol-

verket skulle samtidigt följa skolornas arbete och analysera deras resultat. Syftet med att arbeta 

med individuell planering och dokumentation är enligt de olika skolorna detta: 

1) Elevens ansvarstagande: Det leder till att eleven tar större ansvar för sitt lärande 

2) Synliggörande: Eleven själv ser sin egen utveckling och sitt lärande 

3) Motivation: Elevens motivation ökar då eleven satt upp mål som de sedan vill uppnå 

4) Ökad måluppfyllelse: Individuell planering är den bästa metoden för att se ökad målupp-

fyllelse hos eleverna 

5) Utvecklingssamtal: Det ger ett bra underlag för utvecklingssamtalet 

6) Stöd för läraren: Med hjälp av individuell planering kan läraren anpassa sina lektioner ef-

ter varje elev på ett bättre sätt 

7) Överblick över elevens lärande: Det ger lärarna en överblick över elevens utveckling 

De flesta skolorna ser stora möjligheter med individuell planering och dokumentation. Många 

tycker att det ger en tydlighet och hjälper elev och vårdnadshavare att se de framsteg och den ut-

veckling eleven gör. Skolorna ser det även som positivt att lärarna tvingas se varje elev och riske-

rar inte att missa någon. Dessutom säger några lärare att man lättare och tidigare kan se elever i 

behov av särskilt stöd (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

Lärarna beskriver flera svårigheter med individuell planering och dokumentation. Många lärare 

upplever att det tar mycket tid som de inte ser att de har. Det finns även flera lärare som lyfter 

fram problemet för många elever att ta ansvar. Alla elever klarar inte av det självständiga arbets-

sätt som är en förutsättning för att det ska fungera. Något annat som vissa lärare ser som ett stort 

problem är att man saknar gemensamma ramar för den individuella planeringen på skolan. Lärar-

na upplever det som en brist att alla kan göra hur de vill och inte följer ett gemensamt system. En 

skola menar att det är svårt att hålla IUP:erna levande mellan utvecklingssamtalen. Till sist är det 

vissa skolor som ser en fara i att arbetet blir allt för individualiserat och leder till svårigheter att 

utforma metoder för grupparbete där samarbete tränas (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
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5 Metod 
Här nedan följer en redogörelse för den forskningsansats vi utgått ifrån och de redskap vi valt att 

använda oss av för att genomföra vår studie. 

5.1 Fenomenografi 
Vi har gjort en fenomenografisk studie. Enligt Larsson (1986) kom den fenomenografiska forsk-

ningsansatsen till som lösningen på forskningsproblem inom pedagogiken. Det innebär att studi-

er inom fenomenografin oftast är knutna till pedagogiska frågor. Kroksmark (1990) beskriver fe-

nomenografin som en forskningsansats som redogör för sidor av den uppfattade omgivningen. 

Ansatsen syftar till att studera ett avgränsat fenomen. Larsson (1986) skriver: 

Det fenomenografiska forskningsobjektet kan sammanfattningsvis karaktäriseras på föl-
jande sätt: Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta 
innebär att vi är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. 
Detta innebär också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor 
och inte hur något egentligen är. (s.13) 

Larsson (1986) menar att intervjun har varit grunden för den fenomenografiska studien eftersom 

syftet är att ta reda på hur någon föreställer sig ett fenomen.  

Vi menar att denna forskningsansats stämmer väl överens med våra tankar om vår studie. Vi har 

för avsikt att försöka fånga de olika lärarnas uppfattningar om fenomenet IUP. 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Vårt mål med vår studie var att fånga uppfattningar om arbetet med IUP hos verksamma lärare i 

grundskolans tidiga skolår. För att göra detta genomförde vi kvalitativa intervjuer. Larsson (1986) 

skriver att en kvalitativ metod innebär att man har som syfte att beskriva egenskaper hos något.  

Vi hade som avsikt att ringa in de olika uppfattningarna de intervjuade lärarna hade kring IUP 

och därför följde vi en bestämd intervjuguide där samma frågor ställdes vid samtliga intervjuer 

(bilaga 1). För att denna intervjuguide skulle hjälpa oss att ge svar på det vi ville undersöka 

genomförde vi en pilotintervju som vi sedan analyserade för att kunna förbättra och förfina vår 

guide. 

Kvale (1997) beskriver intervjuaren som en malmletare där man som intervjuare söker efter vär-

defulla fakta hos den intervjuade personen och tar fram det i ljuset. Sakliga fakta och viktiga me-

ningar letas fram genom att noggrant utforska det den intervjuade sagt. Detta tycker vi stämmer 

bra in på vårt sätt att tänka kring intervjuerna och vi försökte vara malmletare. I våra intervjuer 

ville vi få intervjupersonerna att berätta om sina uppfattningar kring IUP:n som företeelse. Det 
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viktiga för oss var att fånga deras tankar och uppfattningar kring fenomenet och framförallt hur 

de skulle vilja att det var.    

5.3 Urval 
Lärarna vi intervjuade är alla verksamma i grundskolans tidiga skolår inom Jönköpings kommun, 

då examensarbetet skrivits i samband med denna kommun. Vårt mål var att försöka hitta olika 

lärare vad gäller hur länge de arbetat som lärare, utbildning, ålder och kön. Vi ville även att lärar-

na skulle vara verksamma i olika skolår och på olika typer av skolor. Urvalet var därför strategiskt 

och inte slumpmässigt.  

Vi hade för avsikt att intervjua sju till tio lärare. Antalet intervjuer berodde på när vi upplevde en 

mättnad i svaren precis som Kvale (1997) beskriver. Med mättnadskänsla avser vi att vi inte fick 

någon ny information utan att liknande tankar framkom vid nya intervjuer. Då vi upplevde en 

mättnadskänsla efter att vi genomfört åtta intervjuer nöjde vi oss med det. Vår målsättning var 

även att lärarna vi intervjuade skulle vara väl insatta i arbetet kring IUP och förhoppningsvis då 

även ha mycket tankar kring detta fenomen. 

Efter utförda intervjuer valde vi även att genomföra en intervju med en utvecklingsledare på Jön-

köpings kommun med anledning av att lärarna vi intervjuade hade mycket åsikter om den IUP-

blankett Jönköpings kommun valt att erbjuda. Vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med kunskap 

om denna och ville därför få mer fakta om den. 

5.4 Etik 
Vetenskapsrådet (1990) har satt upp forskningsetiska principer när det gäller individers rättigheter 

vid forskning, som vi har följt. Det övergripande kravet; individskyddskravet, innefattar krav på 

människors skydd mot insyn i privata levnadsförhållanden. ”Individer får inte heller utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.”(1990, s5). Individskyddskravet är i sin 

tur indelat i fyra allmänna huvudkrav. Det första kravet är informationskravet. Det innebär att vi 

som forskare informerade undersökningsdeltagarna om vårt syfte med intervjuerna. Bland annat 

informerade vi om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta när som helst. Det 

andra kravet är samtyckeskravet. Det innebar att vi hade undersökningsdeltagarnas samtycke. De 

fick också besluta om under vilka omständigheter de skulle medverka och att det inte skulle med-

föra några negativa konsekvenser om de valde att dra sig ur. Det tredje kravet är konfidentiali-

tetskravet. Det handlar om att vi som forskare var tvungna att behandla uppgiftslämnarnas per-

sonuppgifter på ett sådant sätt att ingen privat information kunde läcka ut till allmänheten. Det 
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fjärde kravet är nyttjandekravet. Vi fick, helt enligt detta krav, inte använda insamlade uppgifter 

till annat än för forskningssyften. 

5.5 Genomförande 
I början av vår studie tog vi kontakt med lärare verksamma i grundskolans tidiga skolår via mail 

och telefon för att se om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Vi informerade lärar-

na om att vi gjorde en studie i samarbete med Jönköpings kommun och att den handlade om 

IUP.  

Vid intervjuerna informerade vi om de etiska principer vi valt att följa som finns beskrivna i kapi-

tel 5.4. I vår pilotintervju upplevde vi att vår intervjuguide fungerade bra och valde därför att 

fortsätta använda oss av den. Vi utförde intervjuerna en och en och lät de intervjuade lärarna väl-

ja en lugn och avskild plats på sin skola där vi genomförde dem. Detta för att de skulle känna sig 

trygga och bekväma. Vi spelade in våra intervjuer med en diktafon för att sedan kunna transkri-

bera dem ordagrant och inte behöva anteckna under den pågående intervjun då vi tror det kunde 

påverka intervjun negativt. Inför intervjuerna bad vi lärarna ta med sitt IUP-material för att vi 

skulle få en kopia av det och lättare hänga med på vad de pratade om när de beskrev sitt arbets-

sätt.      

Vi hade inte bestämt exakt hur många intervjuer vi skulle genomföra vid studiens början utan vi 

ville ha det öppet och intervjua så många personer vi behövde för att uppnå en mättnadspunkt. 

Efter åtta genomförda intervjuer uppfattade vi att vi nått mättnadspunkten och inte fick någon ny 

information längre. Intervjuerna varierade i längd från 15 – 40 minuter. Denna skillnad berodde 

på hur mycket den intervjuade läraren hade att säga. Vi transkriberade intervjuerna direkt efter vi 

genomfört dem för att på så sätt ha en chans att komma ihåg intryck och annat runt om själva 

intervjun som på något sätt kunde vara av betydelse. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant och 

skrev även med pauser, småskratt och andra ljud.  

Stensmo (2002) beskriver hur analysen av det insamlade materialet går till. Stensmo skriver att 

man oftast inte redovisar alla data man samlat in utan att man på något sätt måste analysera och 

ta fram det som är av intresse för undersökningen. Detta tog vi fasta på och vid analysen av vårt 

material utgick vi från våra intervjufrågor och ringade in de olika kategorier av uppfattningar som 

gick att finna. När vi gjort det tog vi bort vissa frågor som vi upplevde mindre relevanta. Vi valde 

även att slå ihop några frågor som var snarlika. Utifrån vårt insamlade material framkom även en 

ny huvudrubrik med flera beskrivningskategorier. För oss var det oviktigt hur många som uppfat-

tade en viss sak. När vi ringade in en uppfattning och sedan beskrev den i vårt resultat kunde det 
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vara en av de intervjuade lärarna som uppfattade detta eller flera stycken. Då vårt mål var att hitta 

alla uppfattningar kring fenomenet IUP ansåg vi att antalet lärare som delade varje uppfattning 

inte var av betydelse.  

5.6 Trovärdighet 
En pilotintervju genomfördes med en lärare för att på så sätt granska trovärdigheten i våra frågor, 

att vi fick svar på det vi ville och att intervjufrågorna var bra utformade. Varje intervju transkribe-

rades efter att intervjun hade genomförts vilket innebar att de skrevs ner ord för ord. Vi gick till 

väga på detta sätt för att inte gå miste om någon data som kunde ha en inverkan på resultaten. Vi 

började med att analysera intervjuerna en i taget. Detta för att uppnå största möjliga trovärdighet. 

Därefter jämförde vi resultaten mellan de olika intervjuerna, drog slutsatser och sammanställde 

dem i olika beskrivningskategorier under övergripande huvudteman. Självklart är det våra tolk-

ningar av det de intervjuade lärarna sagt, men då vi har skrivit ner allt ordagrant hoppas vi att det 

ökat trovärdigheten och minskat risken för misstolkningar vid den kommande analysen.  
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6 Resultat  
Vårt mål med vår studie var att fånga uppfattningar om arbetet med IUP hos verksamma lärare i 

grundskolans tidiga skolår. Vi genomförde vår undersökning genom att intervjua åtta lärare på 

olika skolor i Jönköpings kommun. Vi utgick från våra intervjufrågor när vi analyserat resultatet 

och delat upp uppfattningarna i de olika beskrivningskategorierna vi funnit. De gånger vi hoppat 

över något i ett citat har vi markerat det med /…/. De intervjuade lärarna benämns med ett L 

och en siffra. 

6.1 Uppfattningar kring arbetet med IUP 
Här nedan följer en beskrivning av de olika kategorier av uppfattningar kring arbetet med IUP 

som vi sett att de intervjuade lärarna har. Tre huvudsakliga beskrivningskategorier kunde vi finna. 

6.1.1 Beskrivningskategori A: Ett bra hjälpmedel 

Denna uppfattning delas av flera lärare. De är positivt inställda till arbetet med IUP:er och upp-

fattar det som ett viktigt och bra hjälpmedel. Lärarna tycker dessutom att IUP:n synliggör elever-

nas kunskapsutveckling för dem själva. De ser även positivt på att fortsätta jobba med att utveck-

la sina IUP:er för att göra dem ännu bättre: 

Jag tycker att det är jätte viktigt, alltså att visa eleverna så att de ser sin egen utveckling. 
(L6) 

Jag tycker att det är ett jättebra verktyg /…/ men jag tror att vi kommer utveckla 
det mycket, mycket mer. (L1)  

6.1.2 Beskrivningskategori B: Ett målstyrt dokument 

Denna kategori av uppfattning går ut på att IUP:n blivit mer målstyrd. IUP:n har alltid haft sin 

grund i de nationella målen men nu har det blivit en ännu tydligare förankring. En lärare säger: 

Så just nu är det väldigt mycket målinriktat och vilka mål barnen ska uppnå /…/ och då 
har vi skrivit en IUP utifrån målen /…/ Förut har det också handlat om mål, men inte 
så tydligt som det är nu. (L3) 

6.1.3 Beskrivningskategori C: Ett tillkrånglat dokument 

Lärarna inom denna kategori av uppfattning visar ett visst mått av uppgivenhet. De verkar tycka 

att arbetet med IUP:er är svårt och krångligt. Flera ser att det finns en bra tanke bakom men 

tycker att det är för svårt jobb för att det ska bli bra. De uttalade sig som följande: 

Det tar ju väldigt lång tid, det kostar arbete och energi och stor tankeverksamhet. (L7) 
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Men nu har vi diskuterat så mycket. Det ska stå strävansmålen som är ganska diffusa, ett 
strävansmål kan se likadant ut alltså vid 1:an upp till 9:an /…/ vi har diskuterat ganska 
mycket hur vi skriver, och jag har ju flera stycken elever som har svårt att nå målen /…/ 
Det känns så här att man, att vi har blivit utslängda så att säga med IUP:n. Vi fick direktiv 
så här ska man skriva sin IUP och sen skrev vi på lite olika sätt och nu så har man stramat 
åt det så att jaha det är så här det ska se ut. (L4) 

6.2 Uppfattningar kring stöd och riktlinjer 
Här följer en redogörelse för de två huvudsakliga beskrivningskategorier som vi kunde finna 

kring de intervjuade lärarnas uppfattningar om de stöd och riktlinjer som finns i arbetet med IUP. 

Vi syftade främst till Skolverkets allmänna råd, under intervjuerna förtydligade vi detta. De två 

beskrivningskategorierna är varandras motsatser, A upplever dem som bra stöd medan B tycker 

att de inte är till någon hjälp alls.    

6.2.1 Beskrivningskategori A: Ett bra stöd 

Denna kategori av uppfattning upplever stöden och riktlinjerna som finns som något positivt. De 

tycker att de hjälper dem i sitt arbete med IUP. De uttrycker sig som följande: 

Jag tycker de är bra, om man verkligen läser dem. Det finns ju för både IUP och åt-
gärdsprogram. (L6) 

De alltså de allmänna råden från Skolverket är många gånger väldigt bra skam till sä-
gandes så läser inte lärarna dem alltid /…/ och jag har läst dem, fast jag har läst dem 
för sällan. (L8) 

Och sen har vi läst de här allmänna råden och det här och gått igenom det tillsammans 
och /…/ läst mycket ifrån skolverket, så jag känner nog att det finns så man kan få 
stöd. (L2)  

6.2.2 Beskrivningskategori B: Diffusa 

Dessa lärare uppfattar inte de stöd och riktlinjer som finns som någon hjälp i arbetet med att 

skriva IUP:er. De använder inte dem i sitt arbete utan har som bäst läst igenom dem någon gång. 

Deras uttalanden lyder: 

Ja de är ganska luddiga. (L7) 

Ibland så kan jag nästan känna att det är svårt att, att det finns så mycket så det kan va 
svårt att sålla. (L5) 

Det här med riktlinjer, det ska jag säga det vet jag inte riktigt vad som står exakt. (L3) 

6.3 Uppfattningar om Jönköpings kommuns IUP-blankett  
Här följer en sammanställning av de olika uppfattningarna om den IUP-blankett som Jönköpings 

kommun har delat ut till kommunens skolor som en service och hjälp. Blanketten är huvudsakli-

gen uppbyggd genom ett rutsystem där varje ämne finns representerat och tre alternativ att kryssa 
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i, antingen ja med god marginal, ja eller osäkert se åtgärdsprogram. Under detta rutsystem finns 

en större ruta där man ska skriva ner vilka insatser som behöver göras. På baksidan finns en an-

nan ruta där man ska skriva ner vilka överenskommelser som gjorts. Längst ner finns rader för 

underskrifter (bilaga 2). Det är minst sagt blandade åsikter de intervjuade lärarna har om denna 

blankett, vissa använder den, andra har förändrat den medan somliga helt har förkastat den.  

6.3.1 Beskrivningskategori A: Använder Jönköpings kommuns IUP-blankett men är 
inte nöjd 

Lärarna som representerar denna kategori har antagit kommunens förslag och använder den tills 

vidare. Ändå är de inte helt nöjda utan vill justera den på något sätt. Det som de finner som posi-

tivt med blanketten är att det ger en likvärdighet på skolorna och även mellan olika skolor. De 

uppfattar det som väldigt bra att eleverna har samma dokument med sig vid byte av skolor och 

lärare. Följande kommentarer har sagts: 

Vi valde den som kommunen rekommenderat, vi har ju tagit den på prov nu i ett år och 
den kan bli bättre /…/ Men vi valde ändå att använda den för vi har diskuterat mycket 
på området /…/ och försöka få något enhetligt, att det inte ska spela någon roll var 
man går.. de ska få samma IUP:er /…/ Och då använder vi den på området allihopa 
och det känns positivt. (L2) 

Jag tycker inte att den är särskilt bra. Så det jag hade kanske önskat var väl att den kan-
ske, att den hade på något sätt gått ut på remiss eller någonting som eh, så att vi hade 
kunnat påverka. Jag tycker att det finns en del klara brister i den. (L5) 

6.3.2 Beskrivningskategori B: Använder en förändrad version av Jönköpings kom-
muns IUP-blankett 

Inom denna beskrivningskategori finner man kommunens blankett som bra men i behov av för-

ändring. Därför har de valt att på något litet sätt justera den. De säger: 

I kommunen pratar man ju om det här att det ska se likadant ut, det ska vara så likvär-
digt som möjligt och då har kommunen gett ut den här. Det enda vi har gjort är ju att vi 
har plockat bort den tredje rutan som finns /…/ med god marginal, den har vi inte. I 
vårt spår har man tagit bort den. (L6) (bilaga 3) 

Vi har gjort en liten förändring. Jönköpings kommun har ju gjort en mall och den an-
vände vi i höstas, men nu har vi förändrat den lite och då utgår vi ifrån vad kollegerna 
tycker och sen har utvecklingsgruppen jobbat med den. (L4) (bilaga 4) 

6.3.3 Beskrivningskategori C: Använder inte Jönköpings kommuns IUP-blankett 

Lärarna som representerar denna kategori har tagit ställning mot kommunens blankett och har 

tillsammans med ledningen på sin skola bestämt sig för att inte använda den utan använda ett 
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eget dokument. Anledningen till att de inte använder blanketten är olika men de tycker inte att 

den motsvarar det som de vill ha med i sina IUP:er. Detta säger två lärare: 

Jönköpings kommun har ju också beslutat att ha en alldeles egen blankett som, jag måste 
säga att vi här på vår skola inte alls tycker är något bra. Och det känns nästan lite fånigt 
att man ska ursäkta sig för föräldrarna, ja vi tycker inte att den här är något bra men Jön-
köpings kommun har sagt att vi måste använda detta. Det tycker vi inte känns bra. Vi 
tycker att vi har ett så bra, fungerande material innan det här kom från Jönköpings kom-
mun. /…/ Vi var på ett studiebesök på en skola utanför Göteborg /…/ Så vi har lånat 
lite ifrån det här rektorsområdet utanför Göteborg och utifrån det då satt ihop ett eget 
dokument kan man säga. (L7) (bilaga 6) 
 
Alla ämnen då har varsin ruta /…/ och sen står det vad eleverna tycker att de kan. Det 
står vilka mål som de ska sträva mot /…/ Sen står det också om eh hur jag som pedagog 
tycker att eleven kommer att uppnå målen och sen finns det då plats som man får skriva 
dit övrigt /…/ Som man kan fylla i tillsammans med förälder och elev. (L3) (bilaga 5) 

6.4 Uppfattningar om svårigheter med arbetet kring IUP 
De intervjuade lärarna har många olika uppfattningar om vilka svårigheter som finns med arbetet 

med IUP:er. Vi har ringat in fyra huvudsakliga beskrivningskategorier.  

6.4.1 Beskrivningskategori A: Det finns inte mål i varje skolår 

Flera lärare uppfattar att det största problemet med att skriva IUP:er är att det inte finns egna mål 

för varje skolår. Detta handlar då främst om när de skriver omdömen om eleverna. De önskar få 

nationella mål som ska uppnås i slutet av varje skolår för att kunna göra korrekta och rättvisa be-

dömningar. Dessa lärare uttrycker sig följande om svårigheterna: 

Det som är svårigheterna är ju det här att det inte finns något exakt mål för varje år… 
nu finns det ju för 3:an /…/ men vi har ju en 4:a nu och strävar mot 5:ans mål.. och det 
är svårt att sätta, man vill ju inte göra egna mål. Jag tycker inte man ska behöva hålla på 
och bryta ner målen. (L1) 

Men om man till exempel har en 3:a eller en 2:a och ska sia om hur man tror att de 
kommer att klara målen i år 5. Det är ju väldigt, väldigt svårt. (L7) 

6.4.2 Beskrivningskategori B:  Svårigheter att formulera sig 

Lärarna inom denna beskrivningskategori uppfattar det största problemet med hur man ska for-

mulera sig så att budskapet blir tydligt för alla parter. De beskriver problemet som följande: 

Jag tycker det är en svårighet /…/ att man skulle vara så professionell att man ska an-
vända det språket som står i läroplanerna och samtidigt ska man ha ett språk som bar-
net förstår och det känns extra viktigt. De barnen som har svårigheter, de kanske har 
ännu svårare att förstå ett sånt byråkratiskt språk. Det kanske behövs ett mycket enklare 
språk. (L4) 
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Det kan vara svårt att formulera sig tycker jag, tydligt till föräldrarna, att de ska förstå 
det jag verkligen menar. Och där har vi också lagt mycket tid och kraft och diskutera att 
vi använder ett språk, ett gemensamt språk som föräldrarna förstår. (L2) 

Det svåra med en IUP tycker jag är att vara rak och tydlig jag menar det är ju, hur man 
än vänder och vrider på sig så kan ju folk känna sig kränkta när man talar om att någon 
inte når målen. (L8) 

6.4.3 Beskrivningskategori C: För lite tid 

Inom denna kategori uppfattar man problemet med att få tillräckligt med tid för att skriva sina 

IUP:er på ett tillfredställande sätt. Om de hade haft mer tid uppfattar de att de skulle göra ett 

bättre arbete. De säger: 

Det är svårt att hitta tid och så. (L6) 

Det kan väl vara i så fall att man måste vara ute i väldigt god tid för att först ska ju ele-
verna skriva sen ska jag skriva på det här dokumentet då och sen ska det gå hem till för-
äldrarna för att dom ska skriva på, sen ska det ju tillbaka då i god tid så att jag hinner 
förbereda mitt samtal. (L7) 

Svårigheten är som sagt att hinna sätta sig in tillräckligt i det, eh så att man känner att 
man har greppat ordentligt och så. (L5) 

6.4.4 Beskrivningskategori D: För lite föräldrastöd 

Inom denna beskrivningskategori uppfattar man att det största problemet med att skriva IUP:er 

är att man inte får tillräckligt med föräldrastöd. Man blir utlämnad som lärare att klara allt själv. 

En lärare säger: 

Jag skulle vilja lägga, engagera föräldrarna lite mer. Men, men det ligger ju liksom i våra 
styrdokuments natur att det är skolans skyldighet att se till att barnen når målen och så-
där va, man eh har givetvis all rätt att, att engagera föräldrarna men det är inte alltid som 
man får det gensvar som man önskade /…/ många gånger så tror jag att om föräldrar-
na tryckte och drog åt samma håll som jag så skulle man lösa det enklare. (L8) 

6.5 Uppfattningar kring de skriftliga omdömena 
Här sammanfattar vi de beskrivningskategorier vi sett av de uppfattningar som finns om de 

skriftliga omdömena. Totalt sett uppfattar vi att de intervjuade lärarna är positiva till det. 

6.5.1 Beskrivningskategori A: De förtydligar IUP:n 

En stor del av lärarna uppfattar de skriftliga omdömena som en viktig del i IUP:n och de har 

gjort den bättre sen det blev bestämt att de skulle vara med. De säger följande om skriftliga om-

dömen: 

Jag tycker att det är bra. För det är konkret och föräldrarna ser tydligt vad barnen kan 
och det är det föräldrarna vill veta. De vill veta: Hur går det, vad kan de och vad är det 
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som de ska göra /.../ Det är svårt att ha allting i huvudet /…/ så därför är det bra att 
skriva ner det. (L3) 

Jag tycker att det är bra för på något sätt har man svart på vitt då. (L1) 

På något sätt upplever jag att första gången vi hade det, det var först då föräldrarna lik-
som aha är det såhär. Alltså de tittade verkligen när man satte kryss. När man satt och 
pratade så var det inte så påtagligt men nu blev det väldigt, aha så du menar att det är 
godkänt eller, aha så /…/ ni har gjort åtgärdsprogram, oj då. Så på något sätt blev det 
tydligare för föräldrarna. (L6) 

6.5.2 Beskrivningskategori B: Det är inte något nytt 

Inom denna beskrivningskategori uppfattade man inte de skriftliga omdömena som något nytt. 

Det är något man har använt sig av sedan tidigare. En av lärarna säger: 

Alltså vi har ju haft skriftliga omdömen, det är ju inget nytt nu. Vi har ju jobbat med 
detta. Det som är nytt kanske är /…/ att man ska kryssa för varje ämne, hur man tror 
eleven kommer att nå målen då eller hur prognosen är nu. (L2) 

6.5.3 Beskrivningskategori C: De kräver fortbildning 

I denna beskrivningskategori uppfattar man att införandet av de skriftliga omdömena gått lite för 

fort och att det hade varit bra om det hade föregåtts av fortbildning av lärarna. Ändå uppfattar vi 

att de är positiva om omdömena. De säger: 

Egentligen skulle det ha föregåtts av lite fortbildning av lärarpersonalen, det hade varit 
det bästa /…/ nu kom det flygande och så skulle man bara sätta igång /…/ och nu så 
ska man då bedöma i alla ämnen helt plötsligt /…/ det känns som vi famlar lite, det 
hade behövts mer fortbildning. (L8) 

Sen har ju vi prioriterat det här med omdömen och betyg att förkovra oss i under resten 
av terminen och nästa termin så vi hoppas ju att vi ska kunna bli bättre på det än vad vi 
är nu. (L7) 

6.6 Uppfattningar om den IUP skolan använder 
Här följer en kategorisering av hur de intervjuade lärarna uppfattar den IUP som de använder. 

Det är en stor blandning av tankar och uppfattningar. 

6.6.1 Beskrivningskategori A: Är nöjd 

Inom denna kategori uppfattar man sig nöjda med den variant man har. Man tycker att den fyller 

den funktion som den ska. Några lärare säger: 

Jag känner mig väldigt nöjd med det jag har /…/ Det är ju alltid så när man har jobbat 
in något och känner sig förtrogna med någonting. (L7) 

Jag tycker det är bra det här. Riktigt bra. (L1) 

 



 

21 

 

6.6.2 Beskrivningskategori B: Kommunens blankett behöver utvecklas 

Inom denna kategori finner vi lärare som använder sig av kommunens blankett men på något sätt 

uppfattar att den behöver utvecklas och förändras. De uttrycker sig som följande: 

Där kanske skulle finnas att man kan va osäker eller att man är på väg att, det kanske 
skulle vara en fjärde ruta på åtgärdsprogrammet i så fall /…/ samtidigt förstår jag detta 
att, har man inte nått målen så måste det till ett åtgärdsprogram, men det kan kännas lite 
tufft om man är precis på väg till målen. (L2) 

Jag skulle vilja skriva dem annorlunda. Jag skulle nog vilja ta bort det här ja med god 
marginal… jag skulle nog inte vilja ha de här kryssrutorna över huvudtaget därför att jag 
tycker det är ett billigt sätt att förmedla ett omdöme till en förälder och en elev. (L5)  

Den skulle kunna vara lättfattligare kanske /…/ målen skulle finnas med i dokumentet. 
(L6) 

6.6.3 Beskrivningskategori C: Den egna blanketten behöver utvecklas  

I denna kategori återfinns de lärare som använder ett eget IUP material men ändå ser att det på 

något sätt behöver utvecklas. Dessa lärare säger: 

De barn som jobbar och sliter men ändå inte når där man förväntar sig att de ska va när 
man gör bedömningen för att de ska nå målen i 3:an. Där skulle jag ändå vilja som sätta 
att ja, det är bra, du jobbar på som du ska, medans föräldrarna ska förstå att ja för att 
det här ska gå bra så måste vi hjälpas åt och jobba mycket. (L4) 

Jag vill nog också kunna skriva var, hur de ligger till. Hur långt de har kvar tills de har 
uppnått målet /…/ att det är tydligt med, att det syns i IUP:n, eller att man har ett pap-
per bredvid eller föräldrarna kan se att han har nyss börjat eller eleven behöver öva jätte 
mycket på det. (L3) 

6.7 Uppfattningar om hur en IUP borde vara 
Här följer de uppfattningar som lärarna har om de viktigaste delarna i en IUP. Lärarna kan tycka 

flera delar är lika viktiga och finns då med under flera beskrivningskategorier. 

6.7.1 Beskrivningskategori A: Den bör vara tydlig 

I denna kategori såg man tydligheten i IUP:n som en grundläggande och viktig del. Det handlar 

både om tydlighet i språket man använder och tydlighet i målen. Flera upplever att just tydlighet 

gentemot föräldrarna är extra viktigt så att de verkligen får veta hur det går för deras barn, de sä-

ger: 

Alltså det är ju viktigt att både föräldern och eleven ser hur man ligger till för att gå vi-
dare och vad ska man jobba med och vad ska man stötta med hemma och det är väl 
tanken. (L2) 

Det viktigaste är ju att man som pedagog kan visa föräldrarna vad eleven kan, för det är 
ju det de vill veta och det ska vara så tydligt så att man inte missar det som förälder/…/ 
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Det måste vara så tydligt på IUP:n att föräldrarna lätt kan se vad mitt barn klarar och 
inte klarar. (L3) 

Tydliga mål, så att man vet vad det är man ska jobba med, hur man ska gå vidare och 
vet vad det är man ska uppnå och har man uppnått det eller har man inte hur ska man 
gå vidare. Tycker jag är viktigast. (L6) 

6.7.2 Beskrivningskategori B: Den bör vara ärlig 

Lärarna som finns representerade under denna kategori uppfattar ärligheten i IUP:n som den vik-

tigaste komponenten. Som lärare måste man kunna säga precis som det är till föräldrar och ele-

ver. De säger: 

Ärlighet, det tror jag är jätte viktigt. Att varken göra någonting värre eller bättre än vad 
det är, utan tala om precis hur det är och vad man behöver jobba med och hur man be-
höver jobba med saker och ting för att det ska bli bättre. (L7) 

Det viktiga är att föräldrar och elever får veta hur det verkligen är. (L2) 

6.7.3 Beskrivningskategori C: Den bör fokusera på förmågor 

Inom denna beskrivningskategori framgår det att det inte är själva ämnena i sig som borde be-

dömas utan elevens olika förmågor. En förmåga genomsyrar flera ämnen och är därför viktigare 

att fokusera på än ämnet i sig. En lärare säger: 

Det är inte alla skolämnen som behöver finnas med utan istället så är det ju förmågor. 
Alltså om man har problem med läsförståelse så, det syns i SO-ämnen, NO-ämnen och 
för den delen matte och i svenska va /…/ För att, att hålla på att mässa de här eleverna 
att dom är underkända i SO och NO och så det, det har de nog inte så stor nytta av. 
Utan då skulle man fokusera på de här förmågorna. Ja kanske på förmåga mer än skol-
ämnen. (L8) 

6.7.4 Beskrivningskategori D: Den bör vara informell 

Flera lärare uppfattar det som ett hinder att IUP:n blir så formell och önskar skriva en mer in-

formell form av IUP där elevens tankar och språk kan återfinnas på ett tydligare sätt. En uttryck-

er sig som följande: 

Jag tycker att, att barnet själv ska vara med och formulera målet /…/ Då ska det kunna 
stå: Jag ska fatta vad jag läser /…/ utan att det är banalt eller någonting, utan för att det 
är barnets språk. Jag tycker inte att det ska vara så formellt. Då tror jag att det blir mer, 
ja barnet känner igen att det blir dess eget. (L4) 

6.7.5 Beskrivningskategori E: Den bör vara ett levande dokument 

Inom denna beskrivningskategori uppfattar man det som viktigast att IUP:n hålls levande i ele-

vens vardag. Att det inte bara är ett dokument som fylls i en gång per termin under utvecklings-

samtalet utan används hela tiden. De uttalar sig på följande sätt: 
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Mer tid att träffa föräldrarna och eleverna /…/ Tänk om man fick tid att bara sitta ner 
med eleverna en i taget och prata med dem med jämna mellanrum och hur de upplever 
saker och ting och vad de tycker att man skulle jobba med och vilja utveckla. Det vore 
fantastiskt. (L7) 

IUP:n den ska ju vara levande under tiden den ska ju inte bara vara till under utveck-
lingssamtalen utan att man följer upp hela tiden. (L4) 
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7 Diskussion  
I detta kapitel följer först en diskussion kring metoden vi valde att använda och sedan en diskus-

sion om det resultat vi kommit fram till. Vi avslutar med en kort sammanfattande diskussion om 

våra frågeställningar. 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår undersökning var att fånga vad verksamma lärare i grundskolans tidiga skolår har 

för uppfattningar om IUP. Här nedan följer en kritisk granskning av vår metod och hur vi tror att 

de kan ha påverkat vårt resultat. För att samla in data använde vi oss av kvalitativa intervjuer, det-

ta tror vi var det bästa sättet att fånga lärarnas uppfattningar. Att använda oss av en kvantitativ 

metod tror vi inte hade fungerat bra i vår undersökning. 

Vår ursprungliga tanke var att intervjua lärare från olika skolor, en på varje. På så sätt trodde vi 

att vi skulle få flest olika uppfattningar då skolorna arbetar på olika sätt med IUP. Vi hade dock 

problem med att få lärare som ville ställa upp på en intervju och gjorde därför två intervjuer på en 

skola då det fanns villiga lärare där. Detta kan ha påverkat resultatet något då vi fick två represen-

tanter av samma arbetssätt. Dessa lärare var dock verksamma i olika skolår, en bland de yngre 

eleverna och en bland de äldre.  

De lärare vi intervjuade hade alla en lärarexamen, vilket var ett krav vi ställde. Vi strävade även 

efter att de skulle vara väl förtrogna med arbetet med IUP då vi ville ha insatta lärare med många 

tankar och åsikter. Detta skrev vi i de mail vi skickade ut och sa i de samtal vi ringde. Detta tror 

vi var bra för vår undersökning och det gav oss ett bra underlag att analysera. Vi upplever att de 

intervjuade lärarna verkligen givit sin syn på arbetet med IUP:er och delat med sig ärligt av sina 

tankar och åsikter.  

Intervjuerna bestod av strukturerade frågor i en intervjuguide där alla frågor ställdes vid samtliga 

intervjuer. Detta tror vi var bra och underlättade analysen av materialet. Det underlättade även 

likvärdheten då vi genomförde intervjuerna var för sig och inte tillsammans. När vi följde samma 

guide var vi säkra på att alla de intervjuade lärarna svarade på samma sak. Detta kan dock ha på-

verkat resultatet något då de intervjuade lärarna inte var helt fria utan kanske kan ha uppfattat sig 

något låsta i våra frågor. Ett annat problem var att de intervjuade lärarna hade olika mycket att 

säga. Den kortaste intervjun varade bara i 15 minuter medan den längsta varade i 40 minuter. 

Från början hade vi inte trott att de skulle skilja så mycket i intervjulängd men vi uppfattar att vi 
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inte kunde påverka detta, då lärarna helt enkelt hade olika mycket att säga och olika mycket tan-

kar. 

Efter utförda intervjuer transkriberade intervjuaren sina egna intervjuer. Detta gjordes ordagrant. 

Det tror vi styrker trovärdigheten då det material som använts verkligen är de ord som de inter-

vjuade lärarna sagt. Vi analyserade materialet tillsammans och läste igenom alla intervjuer ett fler-

tal gånger för att kunna ringa in de olika uppfattningarna som kommit fram. Det mesta arbetet 

har skett tillsammans, bara intervjuerna och transkriberingen gjordes enskilt. Vi tror att detta har 

påverkat vårt arbete positivt och alla slutsatser och tankar vi skrivit ner har vi diskuterat och 

kommit fram till tillsammans. 

7.2 Resultatdiskussion 
Här nedan följer en diskussion om det resultat vi kommit fram till. Vi har valt att dela upp rubri-

kerna enligt samma mönster vi använt i vår resultatdel. 

7.2.1 Arbetet med IUP 

Wretman (2007) skriver att många lärare är osäkra och vet inte hur de ska gå till väga i arbetet 

med IUP. Lärarna är utlämnade och försöker ta in så mycket information de kan för att försöka 

genomföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Vi uppfattar att lärarna i vår undersökning hade 

delade meningar om IUP. Flera lärare uttrycker i samstämmighet med Wretman att arbetet med 

IUP är för svårt och att de inte riktigt vet vad eller hur de ska göra. Ändå uppfattar vi att under-

tonen i lärarnas uttalanden är att de är positiva till IUP:n som företeelse. De ser att den har en 

viktig funktion. Bland de intervjuade lärarna fanns det även de som var helt positiva till IUP:n 

och bara såg fördelar med den. Detta är något som Dahlqvist (2007) även sett i sin undersökning. 

Där står det att lärarna ser IUP:n som ett viktigt och bra dokument som hjälper lärarna att tydlig-

göra elevernas utveckling. 

7.2.2 Stöd och riktlinjer 

Vissa av de lärare vi har intervjuat har uppfattat de stöd och riktlinjer som finns, som något posi-

tivt, medan andra har sett dem som diffusa. De som har uppfattat dem som positiva refererar 

gärna till Skolverket och dess allmänna råd. De tycker att om man verkligen läser dem så är de en 

bra hjälp i arbetet. Skolverket (2008) förklarar innebörden av de allmänna råden med att det är 

råd om hur skolans lagar kan appliceras. Råden bör följas om inte skolan kan bevisa att de lyckas 

uppfylla kraven i lagarna genom att handla på annat sätt. De allmänna råden ska fungera som väg-

ledning för skolhuvudmän, lärare och rektorer när IUP:er upprättas för eleverna.  
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En mer negativ uppfattning angående riktlinjer har lärare som tycker att de är diffusa, för omfat-

tande och för svåra att förstå. Wretman (2007) beskriver samma sak:  

I många kommuner har gediget okunniga politiker lagt sig i arbetet och kommit med sty-
rande anvisningar som i många fall strider mot intentionerna i reformen. Man kan utan 
överdrift säga att när det gäller IUP råder stor förvirring i den svenska skolan. Tyvärr ver-
kar förvirringen råda från de styrande ner till dem som ska utföra arbetet. Alla är sökande 
och ingen är säker. (s.5) 

Åsikterna kring stöd och riktlinjer kan därmed gå brett isär. 

7.2.3 Jönköpings kommuns IUP-blankett 

De intervjuade lärarna hade många åsikter om den IUP-blankett som Jönköpings kommun tagit 

fram. På vissa skolor använde man den, andra skolor hade förändrat den medan en del skolor 

helt lämnat den för att använda en egen IUP-blankett. Med anledning av detta kände vi att vi ville 

få mer information om denna blankett för att få en större förståelse för den. Därför tog vi kon-

takt med Lena Norgren som är utvecklingsledare på barn och utbildningsenheten i Jönköpings 

kommun. Vi frågade henne varför kommunen valt att ge ut ett gemensamt förslag på IUP-

blankett. Hon menade att detta från början kommit som ett önskemål från lärare på skolor. Lä-

rarna tyckte det var onödigt att varje enskild skola skulle behöva ta fram en egen blankett och 

ville få ett förslag från kommunen. Samtidigt som lärarnas önskemål kom dem till känna ville po-

litikerna också få en gemensam blankett för att på så sätt kunna samla in information och föra 

statistik. Med detta i ryggen startades det upp ett arbete för att utforma denna blankett. Detta ar-

bete leddes av en grupp bestående av fackliga representanter och arbetsgivare (Norgren, personlig 

kommunikation, 2009-05-12).  

Norgren (personlig kommunikation, 2009-05-12) säger att från kommunens sida har det aldrig 

funnits ett krav på att man ska använda den föreslagna blanketten utan de har gjort den som en 

service. När det blev krav på att IUP:n ska innehålla skriftliga omdömen förändrade de blanket-

ten för att möta de nya kraven. Vad vi förstår är det främst denna förändring som lärarna har 

åsikter om. Lärarna tycker inte om rutsystemet där man ska kryssa i var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling i varje ämne. För att möta upp det nya kravet och hjälpa lärarna att landa i 

hur man på bästa sätt skriver omdömen kommer alla lärare i kommunen till hösten erbjudas ut-

bildning inom detta. 
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7.2.4 Svårigheter med arbetet kring IUP 

Dahlqvist (2007) beskriver i sin studie att lärarna har svårt att definiera målen för de olika betygs-

stegen och att det är svårt att skriva IUP:er till de elever som är duktiga och klarar sig bra i skolan. 

I vår studie är det flera lärare som menar att eftersom det inte finns nationella mål i varje skolår är 

det mycket svårt att skriva IUP:er till eleverna. Framförallt är det svårt att skriva de skriftliga om-

dömena. Detta uppfattar vi är ett liknande resultat som det Dahlqvist beskriver, skillnaden är att 

Dahlqvists studie riktade sig till lärare i grundskolans senare skolår och därmed gäller tankarna 

betyg medan lärarna i vår studie är verksamma i grundskolans tidiga skolår och då inte fokuserar 

på betyg.  

En annan uppfattning som delas av flera lärare i vår studie är problemet att formulera sig på ett 

bra sätt i IUP:n. Lärarna vet inte hur de ska göra för att budskapet ska bli tydligt och konkret. 

Moreau (2007a) beskriver att det är viktigt att lärare utvecklar ett gemensamt och sakligt språk vid 

dokumentationen och utvärderingen av elevernas arbete, alltså även i IUP:n. 

Tidsaspekten i arbetet med IUP är något som nämns av vissa intervjuade lärare. De tycker att det 

är ett tidsödande arbete som bara lagts på dem utan att de fått mer tid. De menar att om de fått 

mer tid till IUP:erna hade de utfört ett bättre arbete. Moreau (2007b) skriver att många lärare 

upplever förberedelserna inför utvecklingssamtalen och IUP som stressande och att det råder 

tidsbrist inför detta arbete. Vidare skriver Moreau att lärarna kan förebygga detta genom att hela 

tiden i det dagliga arbetet dokumentera elevernas utveckling och lärande. När det sedan är dags 

för att skriva sina IUP:er har man allt nedskrivet och kan enklare formulera nya mål utefter ele-

vens utveckling. Detta är något lärarna i vår undersökning kanske är i behov av att ta till sig och 

på ett bättre och konkretare sätt dokumentera elevernas utveckling i det dagliga arbetet. 

7.2.5 De skriftliga omdömena 

Sammantaget så har de flesta av de lärare vi intervjuat en positiv inställning till skriftliga omdö-

men. Man anser att de förtydligar IUP:n, att de har funnits sedan tidigare, men att de kräver en 

fortbildning. Utbildningsdepartementet (2008) påpekar möjligheten att förtydliga IUP:n genom 

att lärarna använder sig av skriftliga omdömen. Många av lärarna uttrycker även vikten av att för-

äldrarna får insikt i var eleven ligger kunskapsmässigt och att skriftliga omdömen tydliggör detta. 

Skolverket (2009) skriver att: ”Ett skriftligt omdöme ska bidra till att både elev och vårdnadsha-

vare får en tydlig information när det gäller elevens kunskapsutveckling i olika ämnen.” (s.1).  
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Som lärarna påpekade har skriftlig dokumentation i samband med upprättande av IUP funnits 

tidigare, men lärarna får nu tillfället ”att uttrycka sig i mer betygsliknande former genom skriftliga 

omdömen som en del av den individuella utvecklingsplanen.” (Utbildningsdepartementet, 2008, 

s.3).  

Några lärare klagar på att de är för dåligt insatta i arbetet med att utfärda skriftliga omdömen och 

att de kräver fortbildning. Det är ju dock praxis att man bör läsa de Allmänna råd och kommen-

tarer som Skolverket har gett ut om IUP med skriftliga omdömen, vilket inte alla lärare har gjort. 

7.2.6 En bra IUP 

En bra IUP ska vara tydlig och ärlig, det är något som de flesta lärarna i vår studie är överens om. 

Frågan är bara hur man ska göra för att den ska bli det. Lärarna verkar inte veta hur de ska göra. 

Vi anser ändå att Skolverkets allmänna råd är till stor hjälp i arbetet med att skriva IUP:er, därför 

borde lärarna använda dessa och ta till sig de råd som finns. 

Om IUP:n skulle fokusera på förmågor istället för ämnen är något som framgår i vår undersök-

ning som något positivt. Eftersom samma förmågor genomsyrar flera ämnen är det ingen vits 

med att bedöma ämnet som sådant utan fokuset borde ligga på att bedöma förmågan. Detta är 

något Wretman (2007) skriver om. Om man analyserar kursplanens ämnen under rubriken Be-

dömningens inriktning ser man enligt Wretman att det finns vissa förmågor som är samma under 

flera ämnen. IUP:n borde fokusera på hur eleverna utvecklar dessa förmågor. Exempel på förmå-

gor som återfinns i flera ämnen är förmågan att reflektera, kommunicera, värdera och tänka kri-

tiskt. Vidare skriver Wretman (2007) att dessa förmågor är svårare att kolla av i prov eller förhör 

än ren faktamässig kunskap.  

Många lärare skulle vilja se IUP:n skriven med ett mer informellt språk, ett språk som barnet för-

står och själv kan vara med och utforma när IUP:n skrivs. Detta är dock ett dilemma, då IUP:n 

ska vara en allmän handling liksom betyg, när den är klar och lämnas till elev och vårdnadshavare. 

Det är tillbörligt att skriva IUP:n så att den utelämnar känsliga uppgifter som möjligtvis kan om-

fattas av sekretess (Utbildningsdepartementet, 2008). 

Flera lärare vi intervjuat upplever att det vore önskvärt att få IUP:n mer levande. Att man inte 

bara skriver IUP:n på utvecklingssamtalet och sen inte behandlar den något under resten av ter-

minen. Detta är något som Dahlqvist (2007) också kommit fram till i sin undersökning. Där be-

skriver Dahlqvist att IUP:n är svår att använda som en aktiv del i elevens lärande. Ofta används 

den bara som ett underlag för utvecklingssamtalet. Även i Myndigheten för skolutvecklings rap-
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port (2003) lyfts tanken att IUP dels ska vara ett underlag för utvecklingssamtalet men även ett 

stöd för läraren när denne planerar och genomför sina lektioner. Läraren ska ha hjälp av att veta 

hur varje elevs IUP ser ut.   

7.3 Slutdiskussion 
Lärarnas åsikter om vad som är en bra IUP är enhetliga när det gäller tydlighet och ärlighet, även 

om en del vill se mer fokus på förmågor, göra den mer informell och se den som ett mer levande 

dokument. De flesta är huvudsakligen positiva till arbetet, även om det kan uppfattas som ett 

problem att det inte finns mål i varje årskurs. Det kan också, bland lärarna, tyckas svårt att ut-

trycka sig tydligt och att hinna med arbetet med IUP:n.  

Detta är vad vi har kommit fram till som svar på våra frågeställningar i studien och vi hoppas att 

detta ska vara till någon hjälp för berörda inom utbildningsväsendet och andra att ta del av några 

lärares åsikter och tankar kring vad som är en bra IUP. 

Man kan forska vidare mycket inom detta ämne några förslag vi kan ge är: 

- Hur skriver lärare sina IUP:er? 

- Följer lärare de regler som finns kring IUP? 

- Hur upplever elever sina IUP:er? 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

1) Hur länge har du arbetet som lärare? 

- Utbildning 

- Arbetat på denna skola 

 

2) Hur uppfattar du arbetet med att skriva IUP:er? 

- Hur uppfattar du de stöd och riktlinjer som finns? 

- Om det finns några, vilka är svårigheterna? 

 

3) Hur har formatet för era IUP:er utformats? 

- Hur önskar du at de skulle ha gått till? 

 

4) Hur uppfattar du införandet av skriftliga omdömen för varje ämne i IUP:n? 

 

5) Skulle du vilja skriva dina IUP:er på ett annat sätt än vad som är bestämt? I så fall hur? 

 

6) Om du fick fria händer hur skulle dina IUP:er se ut? 

- Vad uppfattar du vara viktiga komponenter i en bra IUP? 
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Bilaga 2: Jönköpings kommuns IUP-blankett 
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Bilaga 3: Lärare 6 IUP-blankett
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Bilaga 4: Lärare 4 IUP-blankett 
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Bilaga 5: Lärare 3 IUP-blankett  
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Bilaga 6: Lärare 7 IUP-blankett 
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