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Syftet med vår studie var att belysa bakgrunden till den individuella 
utvecklingsplanen och hur lärare i praktiken arbetar med den i relation till de 
demokratiska uppnåendemålen. Vi valde att göra en kvalitativ studie i vilken vi 
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framkom ett resultat som pekade på att det rådde både säkerhet och osäkerhet i 
arbetet med IUP. Några anser att IUP har ökat elevens medinflytande medan andra 
påstår raka motsatsen. Samtliga pedagoger menade att det inte är IUP som 
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Huruvida måluppfyllelsen för eleven nås, verkar avgöras av hur pedagogerna väljer 
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1. Inledning 
”Enligt Grundskoleförordningen ska alla elever från och med 2006 ha en individuell 
utvecklingsplan” [IUP] (<http://iup.nu/>, 100901). Som blivande lärare är detta i 
högsta grad aktuellt då vi måste ha denna i åtanke när vi utformar vår undervisning 
och i vårt möte med eleven. Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) ska hänsyn i undervisningen tas till 
elevers skilda behov och förutsättningar. Vidare bör undervisningen ha sin 
utgångspunkt i elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter, språk och bakgrund. Att 
förtydliga för eleverna vilka deras skyldigheter och rättigheter, samt deras 
möjligheter att påverka både innehåll och undervisningsmetoder, är av stor vikt och 
något som Läroplanen vidare förespråkar.  

Skolverket (2007) genomförde på uppdrag av regeringen en nationell undersökning 
under det första året efter införandet av den individuella utvecklingsplanen med syfte 
att följa upp hur arbetet med IUP hade efterlevts. Undersökningen bestod av 
utvärderingar, intervjuer och enkätundersökningar. Resultatet visade att lärare på ett 
mer medvetet sätt kunde göra målbeskrivningar, medan elever tränades i att, på ett 
metakognitivt sätt, ”planera, utvärdera och kommunicera det egna lärandet” (s.6). 
Vidare visade resultatet på en osäkerhet bland lärarna gällande vad som exakt ska stå 
med i en IUP och hur den ska användas. Skolor som redan hade en väl fungerande 
organisation i dokumentation av elevens utveckling, ansåg att man fick svårigheter 
att definiera IUP. IUP verkar inte ha fått den önskade betydelsen när det gäller 
överlämnanden inom skolsystemet, då tendenser pekar på att i den individuella 
studieplanen tar den summativa bedömningen störst plats. Undersökningen visar att 
en större arbetsinsats läggs på elever som riskerar att ej uppnå målen än de som 
redan är där. Dessa elever får inte det stimulus, via sin IUP, som krävs för att de ska 
sporras till vidareutveckling (Skolverket, 2007). 

Har IUP fått den genomslagskraft man förväntade sig och gett eleverna 
medinflytande eller har den blivit ytterligare ett papper i mängden? ”Vågar vi belysa 
frågan huruvida skolans kommunikationsmönster har övergått till rutin?” (Körling, 
2006, s. 35). Då det inte har genomförts några tidigare studier i ämnet IUP i relation 
till demokratimålen känns denna studie spännande. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie var att belysa bakgrunden till den individuella 
utvecklingsplanen och hur grundskolelärare i praktiken arbetar med den i relation till 
de demokratiska uppnåendemålen.  

1.2 Forskningsfråga 

 Hur anser grundskolelärarna att IUPn har kommit till användning i 
praktiken i relation till elevens demokratiska uppnåendemål? 
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2. Litteraturgenomgång 
Nedan presenteras den relevanta litteratur som vi anser behövas för att förklara och 
svara på första delen av vårt syfte. Dels presenteras rådande styrdokument, men även 
litteratur som berör arbetet med den individuella utvecklingsplanen, dels ett exempel 
på hur lärare i praktiken arbetar för elevens skolframgång. Dessutom presenteras 
skolans kunskapssyn och pedagogiska teorier som berör IUP och de demokratiska 
uppnåendemålen. 

2.1 Varför IUP? 

I följande litteraturgenomgång presenteras bakgrunden till och det ursprungliga 
syftet med den individuella utvecklingsplanen. Både styrdokument och övrig 
litteratur behandlas. Litteraturen har vi kategoriserat i, för arbetet, fyra relevanta 
områden: 

 IUP för elevens utveckling berör litteratur som visar på hur elevens utveckling 
sker och varför detta är viktigt. Vidare härrörs hur utvecklingen kan främjas 
genom arbetet med den individuella utvecklingsplanen. 

 Varför elevinflytande? belyser litteratur som behandlar varför eleven behöver 
kunna påverka för att nå skolframgång. 

 IUP och samarbete med hemmen visar hur den individuella utvecklingsplanen 
främjas av ett gott samarbete mellan hem och skola. 

 IUP som kvalitetssäkring ger en bild av IUP som metod för måluppfyllelse. 

2.1.1 IUP för elevens utveckling 
De skriftliga omdömen som ligger till grund för utvecklingssamtalet, som i sin tur ska 
resultera i en individuell utvecklingsplan, bottnar i den enskilde lärarens bedömning 
av eleven. Det svenska skolväsendets kunskapssyn ska ligga till grund för den 
bedömning som läraren gör. Det är styrdokumenten som ligger till grund för det 
pedagogiska arbete som utförs i skolorna och dessa ska fungera som riktlinjer för det 
uppdrag som lärarna har åtagit sig att utföra. För att detta uppdrag ska kunna 
fullföljas krävs en tydlig kunskapssyn med ett demokratiskt förhållningssätt som 
regnar ner i skolverksamheten. (Skolverket, 2009:2, Wirström Nilsson, 2009). 

Wirström Nilsson (2009) beskriver den kunskapssyn som präglar skolans 
styrdokument och hon behandlar de fyra kunskapsområdena fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet.  
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Bild 1. Hämtad från Wirström Nilsson, G. (2009). Mål i sikte: från styrdokument till praktisk 
handling, s.48. 

 
När det gäller faktakunskapen har eleven ren faktakunskap om ett visst område. 
Förståelsen hjälper eleven till att förstå när och hur faktakunskapen passar att 
användas. Färdigheten som eleven sen uppnår blir att, utifrån att använda sina 
faktakunskaper och sitt sätt att tänka, kunna agera och resonera utifrån dessa. 
Förtrogenheten eleven får inom ett visst kunskapsområde integrerar den samlade 
kunskapen eleven har tillägnat sig i fakta, förståelsen och färdigheten. Då eleven har 
en förtrogenhet till ämnet kan han få en helhetssyn som medför att han kan göra 
goda bedömningar och tänka självständigt. (Wirström Nilsson, 2009). 
 
När Skolverket (2009:2) beskriver bakgrunden till den individuella 
utvecklingsplanen påpekar man hur den ska vara framåtsyftande och ha de skriftliga 
omdömena som utgångspunkt. Den utvärdering som har de skriftliga omdömena 
som grund fungerar som startpunkt för den individuella utvecklingsplanen. Den är 
också ”en förutsättning för att planera den fortsatta undervisningen, för att kunna 
identifiera utvecklingsområden samt för att planera stödet till elevens utveckling och 
eventuella särskilda åtgärder” (Skolverket, 2009:2, s. 6). IUPn ska peka på och 
tydliggöra vilka kunskaper eleven har i de olika ämnena men den ska också, förutom 
att fungera stödjande i lärandet, stötta den sociala utvecklingen. Den individuella 
utvecklingsplanen ska upprättas av läraren tillsammans med vårdnadshavaren och 
eleven i anslutning till utvecklingssamtalet, men denna behöver inte vara ämnesvis 
utan har en sammanfattande funktion, i vilken de eventuella överenskommelserna 
mellan eleven, vårdnadshavarna och skolan ska beredas plats.  
 
Säljö (2005) trycker på vikten av att man aldrig får lägga undervisningsribban på en 
nivå som ligger på en kognitivt högre nivå än den där eleven för tillfället befinner sig. 
Om man som lärare gör det, tappar man eleven då den inte har möjlighet att ta till sig 
undervisningen. Säljö tolkar Vygotskij som härrör till vad han benämner som 
utvecklingszonen, det stadium i vilket barnet lär sig och tar sig vidare 
kunskapsmässigt. Får eleven en input som ligger precis över den befintliga 
kunskapsnivån kan denne då utvecklas ytterligare. Vygotskij hävdar att ett barn i sin 
aktuella utvecklingszon måste få hjälp av läraren att ytterligare utvecklas. I barnets 
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nära utvecklingszon behövs en input som ligger på rätt nivå för barnet. Om stoffet 
läggs på en nivå som är alltför hög sker inte någon inlärning hos barnet, för att stoffet 
då ligger utanför barnets nära utvecklingszon. Vartefter barnet utvecklas, förs även 
utvecklingszonen framåt och kräver därmed hela tiden en djupare input som 
kontinuerligt följer barnets utveckling. 

Körling (2006) knyter samman Deweys och Vygotskijs teorier som hon anser bygger 
på erfarenhet och förförståelse, vilka är avgörande för att lusten till att vilja lära ska 
uppstå hos eleven. ”Undervisningen som bygger på den erfarenhet som eleven äger, 
och hur vi förhåller oss till den, gör undervisningen angelägen. Vi deltar alla i den 
gemensamma processen där utveckling är möjlig.” (Körling, 2006, s. 35). 

När Körling (2006) tolkar Vygotskijs teori om ett sociokulturellt lärande, trycker hon 
på att det är högst betydelsefullt att eleverna själva ges utrymme till att 
problematisera och tala om sitt lärande och hitta strategier för hur man avancerar i 
detsamma. Läraren bör vara vaksam på att inte leda för mycket, det är eleven själv 
som ska lösa problemet och tillåtas utrymme till det. Färdiga lärarsvar kan fungera 
som genvägar för eleven och dennes metakognitiva framfart avstannar då. 

Persson (2010) beskriver hur ordet respekt har en framträdande roll i diskussionen 
om demokrati, men att just det ordet kanske är förknippat med negativa inslag såsom 
våld och hot. Han menar att ett komplement, eller ett alternativ till ordet kan vara 
ordet erkännande, eftersom det ordet hittas i internationella samtal. Pedagogik som 
har erkännande som grund kan beskrivas med att det är fler demokratiska rättigheter 
som erkänns: ”rätten att växa och utvecklas, rätten att inkluderas, rätten att delta”. 
(Persson, 2010, s. 72.) Vidare redogör Persson för hur det är pedagogernas förmåga 
att omsätta de abstrakta termerna som står att finna i förordningarna, till handling, 
som ger ett resultat i demokratiarbetet med eleverna. 
 
Strandberg (2008) beskriver IUP som, i första hand, ett socialt verktyg 
  

”eftersom eleven och mentorn genom denna får syn på lärandets framsteg och bekymmer. Med 
hjälp av det som blir synligt kan de sedan skapa ett titthål in i framtiden. IUP- arbetet blir en 
inspiration till framåtsyftande steg” (Strandberg, 2008, s. 15). 

Han menar vidare att IUPns styrka är att alla elever duger och att alla alltid kan ta ett 
steg till i sin utveckling. Strandberg beskriver sin syn på mentorn som en coach i IUP- 
arbetet, för att hjälpa eleven att få förståelse för hur denna ska vara framåtsyftande 
och som också ser till att arbetsfördelningen följs. Med detta menar han att IUP har 
en inbyggd arbetsfördelning i vilken mentor, elev och lärare har egna arbetsuppgifter 
och är en plattform för samarbete mellan dessa tre: ”Utvecklingssteg kan man inte ta 
isolerad och ensam. Kunskapssteg får sin näring ur social aktivitet: ju mer social 
aktivitet desto mer näring” (Strandberg, 2008, s. 26). 
 
Strandberg (2008) påstår att om elever får möjligheten att vara kreativa så kommer 
de att bli framgångsrika, vilket i sin tur kommer leda till att de känner sig fria att 
påverka sina lärsituationer. En färdighet som författaren menar behövs för att IUPn 
ska vara till elevens fördel är reflektion. Elever behöver öva upp sin förmåga att ställa 
frågor så att de genom dessa reflekterar över sitt eget lärande. Ett sätt att öva upp den 
här förmågan är att förbereda sig inför sitt IUP- samtal genom övningar eller att följa 
vissa instruktioner. 
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2.1.2 Varför elevinflytande? 

”Det är genom uppfostran och utbildning vi överför värderingar, kunskaper och 
språk, vilket möjliggör för nästa generation att komma in i samhället […]” menar 
Dewey (Dewey, 1980, s.40). Utbildning är avgörande för en kulturs reproduktion och 
det är viktigt med en tydlighet bland de värden som förväntas genomsyra 
utbildningen. Deweys filosofi grundar sig i att all utbildning är fostrande och 
förändring sker om kunskapen utvecklas i en balans mellan utvärdering och mål. 
Dewey betraktade demokratin som ett medel för att nå den samhällssyn han trodde 
på, i vilken social medvetenhet, intressegemenskap, samhällsanda och samförstånd 
var viktiga begrepp. För att denna samhällssyn skulle kunna fungera var begrepp som 
interaktion och god kommunikation av stor betydelse för Dewey.  

Säljö (2005) beskriver hur Vygotskijs pedagogiska teorier har influerat den svenska 
skolan och hur människan använder sig av två olika slags redskap, nämligen fysiska 
och psykologiska sådana. Ett fysiskt redskap kan då vara exempelvis papper och 
penna för att kunna skriva medan det, enligt författaren, viktigaste psykologiska 
redskapet är språket, för att människan ska kunna fungera i en social kontext. Han 
menar vidare att språket fungerar som ett redskap för all kommunikation som 
människan för, i och med sig själv, samt den kommunikation som sker mellan 
människor. Säljö anser att språket då blir den viktiga länken mellan individen och 
samhället. Då individen får möjlighet att, i kommunikationen med andra, utbyta 
kunskap och tankar blir även de övriga inblandade delaktiga i utvecklingen. 

Gustafsson (1995) behandlar hur elevers inflytande ter sig i skolan efter Lpo94s 
införande och hon menar att det finns två typer av medinflytande för eleven. Det 
formella inflytandet får eleven i en planerad situation som ett klassråd där eleven blir 
en representant för sin klass eller får en roll som ordförande eller sekreterare. I det 
informella inflytandet har eleven möjlighet till ett direkt och vardagligt inflytande 
som speglar sig i att eleven tillsammans med läraren kan planera undervisningen. 
Solin (1995) menar att det är avgörande för elevens skolprestation att denne har ett 
kunskapsmål som eleven själv har fått påverka och sätta upp. Om denna möjlighet 
ges, menar Solin att skolframgång nås. Många lärare har kommit att tolka det 
informella inflytandet som att den byggs på elevens individuella arbete mer än den 
individuella utvecklingen och författaren menar att ”[e]leven måste vara delaktig i 
hela undervisningsprocessen” (Gustafsson, 1995, s.91). 

2.1.3 IUP och samarbete med hemmen 

Arbetet med att upprätta individuella utvecklingsplaner för alla elever i grundskolan 
lagstiftades år 2006 i statens skolverks författningssamling. Minst en gång per termin 
ska klassläraren eller mentorn hålla ett utvecklingssamtal med elev och dess 
vårdnadshavare och då upprätta en IUP för elevens fortsatta skolgång. Vid behov ska 
dock denna kunna revideras om elevens skolsituation förändras eller om nya mål 
sätts upp för denne (Skolverket, 2008). 

Strandberg (2008) ger exempel på hur ett samarbete krävs i kommunikationen 
mellan hem och skola runt elevens utveckling eftersom de olika samarbetspartnernas 
infallsvinklar tas upp i diskussionen under utvecklingssamtalet: 

Eleven får möjlighet att reagera på en förväntan som verkar kännas bra för föräldrarna 
men kanske känns mindre bra för eleven. Mentorn får möjlighet att uttrycka skolans 
professionella perspektiv på vad som kan vara ett intressant och rimligt nästa 
utvecklingssteg. Mentorn får också chansen att sätta stopp för alltför låga förväntningar 
genom att upprepa[…]<<Ditt barn duger och därför kan det ta ett steg till.>> 
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[…]Föräldrarna får chans att modifiera sina uttalanden. När tre parter dansar tango, 
kan de se varandra i ögonen, reda ut missförstånd, finna förnuftiga lösningar som alla 
är med på. För alla tre måste vara med. Det är först då som eleven kan hämta näring ur 
utvecklingssamtalets sociala aktivitet (Strandberg, 2008, s.43.). 

Solin (1995) hävdar att om en människa ska kunna ta ansvar och få ett inflytande 
måste dennes självuppfattning och självbild vara god. Människans syn på det egna 
jaget bildas och frodas i det sociala samspelet denne är delaktig i. Självbilden (se bild 
2 nedan) växer fram när en människa föds och självuppfattningen gror då barnet 
interagerar med andra människor såsom familj, vänner och lärare. Den vuxnes bild 
på barnet påverkar barnets självbild och därmed barnets beteende. Därför får de 
vuxna runt barnet, bland annat föräldrar och lärare, en viktig roll.  

 
Bild 2. Visar hur barnets självbild påverkas av den vuxnes bild av barnet. Hämtad från Solin, (1995). 
”Befälhavare på egen skuta!? - om inflytande och självpåverkan” . I: Utmaning! Om elevinflytande i 
skolan. A, Lindgren. (Red.), s. 119. 
 

 
Granath (2007) trycker på hur utvecklingssamtalet ska kretsa kring fyra områden: 
kunskap, personlig, social och demokratisk utveckling. De deltagande parterna i 
samtalet måste vara jämlika, men det är eleven som bör inneha huvudrollen. 
Författaren ger exempel på hur läraren kan lämna utrymme i samtalet för att 
vårdnadshavaren ska få möjligheten att bli delaktig, genom bland annat frågor eller 
gester. För att eleven ska utvecklas, behöver läraren och vårdnadshavaren vara på 
samma sida så att läraren kan använda sig av sin yrkesprofessionalism i till exempel 
en problemlösning för eleven.  

2.1.4 IUP som kvalitetssäkring 

Strandberg (2008) trycker på hur IUPn har en kvalitetssäkrande funktion, i vilken 
både föräldrar och elever får kännedom och blir medvetna om den aktuella 
måluppfyllelsen och hur utveckling bäst sker. 

I en IUP- process (se bild 3 nedan) har en lokal pedagogisk planering betydelse där 
läraren identifierar och tolkar vad eleverna ska utveckla gällande kunskapsmålen och 
därefter gör den egna planeringen, som anpassas till ålder och ämnesområde. I denna 
planering bör undervisningens mål, innehåll, arbetsmetoder och 
redovisningsmetoder ingå. ”Planeringen bör vara utformad så att det är tydligt för 
eleverna vad de förväntas att lära, hur detta lärande ska gå till och hur deras 
kunskaper kommer att bedömas.” För att kunna genomföra detta behövs en tydlig 
uppföljning som visar på elevens individuella utvecklingsbehov (Skolverket, 2009:2, 
s. 8). 



11 
 

 

Fel! Hittar inte referenskälla. 

Bild 3. Arbetsgången, så som den kan se ut vid upprättandet av en IUP. Hämtad från: Skolverket 
(2009:1).  Att skriva skriftliga omdömen. <www.skolverket.se/iup> (101207). S.1. 

 
Den individuella utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd för den undervisande 
läraren i bedömningen av eleven, i förhållande till de nationella målen. Skolverket 
pekar också på hur dessa kan hjälpa till att bedöma den egna undervisningens 
effekter och om så behövs, förändra denna. De lärare, som eleven har, behöver finnas 
med i processen då elevens resultat ska analyseras och dokumenteras på sakliga 
grunder för att sedan bedömas. I den individuella utvecklingsplanens framåtsyftande 
del beskrivs det vad eleven ska utveckla, hur detta ska gå till och vem som har vilket 
ansvar i detta arbete. Här ska det stå hur eleven ska kunna fortsätta att utvecklas och 
visa på hur skolan gör detta möjligt. (Skolverket, 2009:2). 

Zetterström (2006:2) menar att de svenska skolorna ofta kvalitetsbestäms endast 
utifrån utvecklings- och kunskapsmålen och att det glöms bort att se till de andra mål 
som skolan har. (Se bild 4 nedan.)Författaren påpekar att om eleverna inte kan 
uppföra sig efter de normer och värden, samt den omsorg som står uttryckt i målen, 
kommer eleverna inte heller att utvecklas i de övriga målen.  

 

                                            Fel! Hittar inte referenskälla. 

Bild 4. Bilden visar en uppdelning i tre delar av de mål som finns uttryckta för eleverna i 
styrdokumenten. Hämtad från Zetterström, A. (2006:2). IUP och skolutveckling: individuella 
utvecklingsplaner som verktyg för skolans och förskolans förbättringsarbete. Malmö: Gleerup. S. 26. 

Bild 3. Arbetsgången, så som den kan se ut vid upprättandet av en IUP. Hämtad från: Skolverket 
(2009:1).  Att skriva skriftliga omdömen. <www.skolverket.se/iup> (101207), s. 1. 

 

2.2 Skolan och demokratimålen 
Nedan presenteras ett urval av de demokratiska inslag som finns i dagens rådande 
styrdokument. En viss inblick kommer att ges i den nya läroplanen Lgr 11, som börjar 
gälla till höstterminen 2011, samt i den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 
2011.  

2.2.1 Barnkonventionen 

Som en övergripande, internationell, demokratisk riktlinje för barn, finns Förenta 
Nationernas Barnkonvention. Den är ett av de styrdokument som den svenska skolan 
präglas av och som bland annat beskriver barns rättigheter i skolan. Artikel 29:1 i 
Barnkonventionen säger att utbildningen ska utveckla barnets respekt och beteende i 
förhållande till de demokratiska normer som samhället kräver. Ett samhälle som 
präglas av fred, jämlikhet, vänskap, tolerans och förståelse (Lärarens handbok, 
2006). 

I inledningen av Barnkonventionen står det skrivet att  
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[k]onventionsstaterna […] anser att barnet till fullo bör förberedas för ett självständigt 
liv i samhället och uppfostras enligt de ideal som proklameras i Förenta Nationernas 
stadga, och särskilt i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och 
solidaritet […] (Lärarens handbok, 2006, s.145). 

I artikel 13:1 i barnkonventionen står det att läsa att: ”barnet ska ha rätt till 
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser, 
söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i 
konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” (Lärarens 
handbok, 2006, s.149).  

2.2.2 Skollagen 

Den andra nivån av demokratiska rättigheter för barn finns på den nationella nivån i 
skollagen. Alla skolor måste följa skollagen och ge eleverna inflytande över 
utformningen av sin egen utbildning. Den nuvarande svenska skollagen ska ge alla 
ungdomar och barn tillgång till en likvärdig utbildning. Det är denna som ligger till 
grund för de nationella mål som råder i det svenska skolväsendet. Alla elever i skolan 
ska förberedas till ett aktivt deltagande i samhället vilket skolan ska tillgodose 
genom, för ändamålet, relevanta färdigheter och kunskaper. Skollagen trycker på hur 
egenvärdet för varje människa är av största vikt och hur skolans verksamhet ska 
utformas i enlighet med de demokratiska värderingarna som är grundläggande i vårt 
samhälle (Lärarens handbok, 2006). 

I Skolverkets (2010:1) skrift beskrivs några förändringar som kommer att ske inom 
grundskolan då den nya skollagen träder i kraft 1 juli 2011. I den nya lagen står det 
uttryckt att alla elever, oavsett om det rör sig om en kommunal, statlig eller friskola, 
ska ha utvecklingssamtal och en individuell utvecklingsplan. I kap 4, 14§ står det 
nedskrivet att vårdnadshavare och elever, utifrån förskolechefen eller rektorns 
ansvar, ska få information om hur de kan påverka och få inflytande i skolan. I kap 10 
12§ och 13§ behandlas vilka skyldigheter skolan har och vilka rättigheter eleven har 
när det gäller den individuella utvecklingsplanen. Vid minst ett tillfälle per termin ska 
lärare, tillsammans med eleven och dess vårdnadshavare, ha ett utvecklingssamtal 
där man samtalar kring hur eleven utvecklas efter de mål som står angivna i 
läroplanen. Utifrån det utvecklingssamtalet ska sedan en individuell utvecklingsplan 
utformas. 

2.2.3 Läroplaner 

I Lpo94 står de nationella mål som eleven förväntas uppnå innan avslutad 
grundskola. Direkt eller indirekt, bör undervisningen anpassas på ett sådant sätt att 
samtliga elever ska kunna nå dessa mål. Även elevernas personliga mål ska utmynna i 
en skolframgång med måluppfyllelse. I Lpo94 finns inte bara kunskapsmål 
uppställda. Oavsett vilket ämne eleven undervisas i, finns det mål i Lpo94 som all 
undervisning ska genomsyras av. De demokratiska uppnåendemålen är en del av 
dessa och de uttrycker hur skolan är ansvarig för: 

 

 […] att varje elev efter genomgången grundskola […]: 

 har utvecklat förståelse för andra kulturer, 

 känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 
skyldigheter i skolan och i samhället, 
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 har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra […] 

 

(Lärarens handbok, 2006, s. 15) 

Till höstterminen 2011 börjar den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr 11) att gälla. När det gäller de mål som berör de demokratiska 
målen står följande att läsa: 
 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar 
till att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen, och  

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

(Skolverket, 2010:2) 

I Lgr 11 beskrivs hur skolan ska tydliggöra målen med undervisningen, skolans krav, 
samt rättigheter och skyldigheter som gäller för vårdnadshavare och elever. Detta ses 
som en förutsättning för att påverkan och inflytande ska kunna möjliggöras. Det är 
viktigt att undervisningen inte enbart syftar till att förmedla kunskap utan att den 
också bedrivs i en demokratisk anda. Detta förväntas leda till att eleverna övas i ett 
demokratiskt ansvarstagande samt i ett samhälleligt ansvarstagande, genom ett 
deltagande i utvärderingen och planeringen av den dagliga verksamheten.  

När det gäller ansvarsfördelningen inom skolans verksamhet i Lgr 11, så står det 
uttryckligen att ”elever ska ges inflytande över utbildningen” (Skolverket, 2010:2, 
s.12). Läraren ska ge eleven möjlighet till påverkan och inflytande, medan eleven har 
ansvaret att ta tillvara de möjligheter som ges. 

2.3 IUP och skolans demokratimål 

Nedan kopplar vi samman det som IUP är menat att vara med det som vi ovan 
presenterat angående de demokratiska målen. 

Forsberg (1995) har utifrån Arbetsmiljölagen, Grundskoleförordningen, Skollagen 
och Läroplan för grundskolan (Lgr 80) gjort en översikt av elevernas rätt till 
påverkan och inflytande i skolan. Hon menar att eleverna ska ha inflytande på 
utbildningens utformning och att undervisningsfrågor ska behandlas i samråd med 
eleverna. Vidare uttrycker hon att högstadieelever måste ha rätt att delta i beslut 
rörande den pedagogiska planeringen samt beslut som direkt rör individen. Dock 
menar hon att det finns ett flertal hinder för ett, för eleven, ökat inflytande i skolans 
verksamhet och författaren gör skillnad på subjektiva hinder och objektiva hinder. 
Till de subjektiva hindren hör felaktiga uppfattningar från både pedagoger, elever och 
dess vårdnadshavare om att skolan har en objektiv syn på eleven, elevens självbild, 
att läromedlen styr kursernas innehåll samt att demokratiska arbetsformer och 
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elevens kunskapsinhämtning skulle stå i motsatsförhållande till varandra. Till de 
objektiva hinder som präglar skolan och undervisningen kan man nämna en 
bristande yrkeskompetens hos läraren, lärarutbildningens brist på demokrati, skolan 
som en påtvingad verksamhet samt administrativa och ekonomiska ramar för skolan.  

Zetterström (2006:1) hävdar att användandet av IUP är en metod för att uppnå de 
mål som skolans styrdokument ger uttryck för. Hon trycker på att alla elever 
förväntas uppnå de mål som finns men att vägen dit är högst individuell och formas 
efter varje enskild individ. Författaren menar att IUPn måste utgå från elevernas 
styrkor och intressen och den ska tydliggöra hur man ska arbeta med de kort- och 
långsiktiga mål som man satt upp i IUPn. Dock menar hon att IUPn kanske inte har 
en vardaglig levande roll, det är mer ett dokument som synliggörs i samband med 
pedagogiska diskussioner och utvecklingssamtal. Zetterström anser att yngre elever i 
grundskolans tidigare år har svårt att självständigt arbeta med målen till IUPn, de 
måste handledas in i arbetet. En svårighet för de yngre eleverna är att de inte kan läsa 
och skriva vilket bidrar till att de har svårt med IUP- arbetet. Ju längre eleverna går i 
skolan, desto lättare har de för att reflektera kring sin inlärning och sätta upp mål i 
sin IUP. För att eleven ska lära och utvecklas behöver denne ges ett ansvar och en 
möjlighet till inflytande, menar Körling (2006), som utifrån Deweys 
problematiseringar av skolans traditioner gjort denna tolkning. Hon påstår att man 
behöver tänka i termer av demokrati i lärande- och vardagssituationer. 
 
I en IUP ska det finnas information om var eleven ligger kunskapsmässigt i 
förhållande till undervisningsämnenas kursmål samt hur man ska arbeta vidare för 
att få eleven att vidare utvecklas i enighet med aktuella kursplaner samt läroplanen. 
Det ska även alltid finnas en dokumentation i IUPn av de överrenskommelser som 
eleven, vårdnadshavaren samt klassläraren/mentorn gemensamt når vid 
utvecklingssamtalet. Det är dock viktigt att det inte finns några uppgifter i IUPn som 
kan vara skyddade av sekretesslagen, då IUPn är en offentlig handling. (Skolverket, 
2008). 
 
Nedan analyseras ursprunget till den individuella utvecklingsplanen i förhållande till 
de styrdokument, de pedagogiska teorier och den tidigare forskning vi presenterat i 
litteraturdelen ovan (kap. 2). 

Den svenska skolans kunskapssyn som Wirström Nilsson (2009) beskriver grundar 
sig i att eleven ska uppnå en förtrogenhet i den kunskap de förväntas tillgodogöra sig 
innan avslutad skolgång. Det är med denna syn som pedagogerna bedömer elevernas 
kunskapsnivå, den bedömning som ligger till grund för det som ska utmynna i en IUP 
vilket även Skolverket (2009:2) ger uttryck för. Det är i denna kunskapssyn som våra 
styrdokument har grundats i. 

Skollagen uttrycker, liksom FN:s barnkonvention och Lpo94, att alla elever ska ges 
inflytande över utformandet av den egna utbildningen. Skolverket (2009:2) menar 
gällande IUPn att den ska vara framåtsyftande och stödja elevens sociala utveckling. 
För att detta ska kunna ske bottnar sig arbetet i en lokal pedagogisk planering som 
främjar undervisning och lärande. Dessutom måste en uppföljning och 
dokumentation ske, som utmynnar i en analys och bedömning av elevens 
skolprestation i form av skriftliga omdömen. Dessa omdömen ligger till grund för 
utvecklingssamtalet som ska utmynna i en IUP. Här ska det stå vilka 
överenskommelser som gjorts med syfte att hjälpa eleven till att uppnå de mål som 
satts upp för denne. Minst en gång per termin ska utvecklingssamtalet hållas för varje 
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elev tillsammans med vårdnadshavare och mentor. Skolverket (2008) påpekar vidare 
att IUPn ska revideras vid behov och här ska då nya mål skrivas dit, mål som eleven 
själv bör sätta upp.  

2.4 Sammanfattning av IUPns bakgrund 

Nedan kommer vi sammanfatta den presenterade litteraturen för att svara på den 
första delen av vårt syfte. 

2.4.1 Ursprungligt syfte i relation till pedagogiska teorier 

Enligt Dewey (1980) är en god kommunikation och interaktion avgörande för att 
utbildningen ska vara fostrande eftersom det är genom uppfostran överföring av 
kunskaper, värderingar och språk sker. Detta skeende är i sin tur avgörande för att 
eleven ska få tillgång till och kunna delta i samhället. Det är denna delaktighet som 
Skolverket (2007, 2008, 2009:1, 2009:2, 2010:1, 2010:2) förespråkar i de dokument 
som behandlar syftet med IUP och arbetet runt denna. Genom att följa 
styrdokumenten ska skolan lyckas i att fostra eleverna till de goda 
samhällsmedborgare som desamma ger uttryck för. En viktig del för framgång är 
språket. 

I Vygotskijs teorier, enligt Säljö (2005) och Solin (1995), är det i interaktionen med 
andra som utvecklig sker och språket är det verktyg som används för detta. Säljö 
pekar vidare på hur barnet kräver rätt nivå av kunskap för att utvecklas vidare. För 
att eleverna ska kunna tillgodogöra sig vad som sägs, behöver pedagogen anpassa 
språkbruket efter situationen. Skolverkets syfte med IUPn är att den ska vara 
utformad så att den är tillgänglig och tydlig för varje enskild elev. När den utformas i 
utvecklingssamtalet blir språket betydelsefullt eftersom det är ett trepartssamtal, där 
elev, mentor och vårdnadshavare ska ingå.  

2.4.2 Ursprungligt syfte i relation till tidigare forskning  

Persson (2010) påvisar, likt Vygotskij, språkets roll för att demokratiarbetet med 
eleverna ska lyckas. Eleverna måste få ett erkännande där de har rätt att inkluderas, 
växa och utvecklas just som syftet med IUPn förespråkar. Zetterström (2006:2) talar 
om ett liknande erkännande genom att hävda att om eleverna inte kan uppföra sig 
enligt rådande normer och demokratiska värderingar, så kommer de inte heller att nå 
skolframgång. Solin (1995) hävdar att elevens skolprestation främjas av att eleven 
själv har haft påverkan i formuleringen av sina mål. 

Den ursprungliga tanken med IUP är att den ska öka elevernas inflytande och 
påverkan i den egna utbildningen, som ska innefatta både sociala, demokratiska och 
kunskapsmässiga mål. Granath (2007) nämner dessa tre faktorer och vikten av dessa 
som utgångspunkter i utvecklingssamtalet, men lägger även till ytterligare en faktor: 
den personliga utvecklingen. Gustafsson (1995) gör skillnad på elevinflytandet och 
menar att den verkliga påverkan sker i det informella inflytandet och inte i 
exempelvis klassråd. Den undersökning som Zetterström (2006:1) genomfört visade 
att målen i IUPn måste vara individuellt anpassade och utformade efter varje enskild 
elev. Då den största delen av elevens utbildning sker i undervisningssituationer 
behöver IUP som dokument vara levande i skolvardagen för att skoldemokratin inte 
ska fastna och endast figurera i det formella inflytandet.  
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3. Metod 
Nedan presenteras val av metod, vilket urval som gjordes och varför, 
tillvägagångssätt och de etiska regler vi förhöll oss till. Vidare presenteras även hur 
våra data bearbetades och analyserades. 

3.1 Forskningsstrategi  

Då syftet med vår studie är att få fram enskilda pedagogers åsikter föll valet på att 
genomföra en kvalitativ undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer. 
Eftersom dessa svar inte kan presenteras i siffror blev användandet av den kvalitativa 
forskningsstrategin än mer motiverad. Våra egna förkunskaper i ämnet gav 
ytterligare stöd för detta val, samt att utrymme för en storskalig undersökning inte 
fanns. 

Denscombe (2006) beskriver den kvantitativa studien som ett tillvägagångssätt för 
att få fram ett resultat som kan presenteras i siffror. Den används oftast vid 
storskaliga studier och Stukát (2007) menar att de resultaten från urvalsgruppen ska 
kunna vara representativa och överförbara på andra grupper.  

Den kvalitativa studien är enligt Stukát (2007) en studie som man använder när man 
vill ta fram och lägga fokus på ett enskilt fall för att få fram en specifik karaktär eller 
gestalt. I den kvalitativa analysen ses forskarens förkunskap i ämnet som en viktig 
ingrediens för att föra intervjun framåt. Denscombe (2006) påpekar att den 
kvalitativa forskningen kan involvera ett stort antal deltagare, men den karaktäriseras 
av att ha orden som centrala verktyg och resultatet presenteras beskrivande. 

3.2 Metodval 

Valet av forskningsmetod föll på intervjuer, eftersom denna studie krävde 
respondenternas djupgående insikter. Stukát (2007) pekar på intervjuarens förmåga 
att ställa följdfrågor för att få fördjupade och utvecklade svar, som något viktigt. Det 
kräver att intervjuaren har goda förkunskaper om ämnet och en psykologisk förmåga, 
som bidrar till att respondenterna öppnar sig. De olika formerna av intervjuer är: 
strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. 

I den strukturerade intervjuformen har forskaren stor kontroll och Denscombe 
(2006) liknar precis som Stukát (2007) denna form vid ett frågeformulär, där färdiga 
svarsalternativ finns. Den används vid datainsamlandet från ett större antal. I den 
ostrukturerade intervjun, å andra sidan, kan respondenten tillhandahållas ett 
samtalsområde och prata fritt utifrån detta och forskaren ingriper i minsta möjliga 
mån. I den semistrukturerade intervjun lämnas frågorna öppna för respondenterna, 
men forskaren, som i den här formen av intervju intar rollen som moderator, har 
möjlighet att ställa följdfrågor. 

Stukát (2007) nämner tidsbesparing som en fördel till denna intervjuform som kallas 
semistrukturerad och som kan ske i grupp eller enskilt. Vidare pekar Stukát på denna 
form som fördelaktig, särskilt då respondenterna diskuterar ett ämne som de har 
gemensamt. Denscombe (2006) pekar på ytterligare fördelar med intervju i grupp: 
respondenterna får möjlighet att interagera med varandra, men även bemöta 
varandras åsikter. En semistrukturerad intervju används för att få fram synpunkter i 
öppna svar. Stukát (2007) påvisar dock en nackdel med semistrukturerad 
gruppintervju som kan vara att påverkan kan ske mellan respondenterna och att 
enskilda svar kanske inte når fram. 
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En semistrukturerad intervju kan ske i fokusgrupp eller genom personlig intervju. 
Stukát (2007) beskriver fokusgruppen som lagom om den innehåller 3 till 6 personer, 
medan Denscombe (2006) menar att dessa grupper ofta har 6 till 9 deltagare. En av 
nackdelarna som Denscombe nämner i den här intervjuformen kan vara att 
dokumentera det inspelade intervjumaterialet, då respondenterna troligtvis pratar 
samtidigt och det kan vara svårt att urskilja alla röster. Man bör ha i åtanke att 
respondenternas personligheter kan hindra dem från att ärligt och öppenhjärtligt 
uttrycka sina åsikter om ämnet förefaller känsligt. I en fokusgrupp finns det utrymme 
för moderatorn att undgå att inta en helt neutral roll i intervjuprocessen. 

Den personliga intervjun är den vanligaste formen av intervju enligt Denscombe 
(2006) och har flera fördelar: den är lätt att arrangera, kontrollera och har också till 
sin fördel att det som sägs kommer från endast en källa. En fördel i den personliga 
intervjun kan också vara att ingen blir ”kvävd” och inte vågar säga sin åsikt, vilket kan 
vara en risk i en gruppintervju. Stukát (2007) menar att om personen som intervjuas 
får ett stort talutrymme, ges det större möjligheter till att ny och intressant 
information uppkommer. 

Forskningsområdets karaktär gjorde att valet föll på en semistrukturerad intervju i 
fokusgrupper, då vi ansåg att denna form bäst skulle tillgodogöra studiens syfte. 
Genom denna metod gav vi respondenterna möjligheter till att utveckla sina svar på 
djupet och gav oss rättigheten till att ställa, för syftet, passande följdfrågor. Detta blev 
vår huvudsakliga uppgift som moderatorer. Vid en intervju framkommer, utöver 
deras svar, andra viktiga ingredienser såsom kroppsspråk, intonation och betoningar, 
som kan vara avgörande för vår tolkning av deras utsagor. Då storleken på vår studie 
inte tillät en större mängd data, upplevde vi att semistrukturerade intervjuer var 
passande. Djupet på svaren och respondenternas interaktion eller enskilda åsikter var 
viktiga för studiens syfte. 

En möjlighet i den kvalitativa studien kan vara att genomföra enkäter med 
respondenterna. För att få fler svar och därigenom också ge kraft åt de resultat som 
framkommer, kan enkät fungera väl. En enkät kan vara passande när man vill nå ut 
till ett större antal människor som kanske också befinner sig på geografiskt skilda 
platser. Dessutom passar enkätundersökning då man vill få fram enkla, kortfattade, 
okomplicerade svar (Stukát, 2007, Denscombe, 2006). 

Ytterligare en metod för den kvalitativa studien kan vara att genomföra 
observationer. Denscombe (2006) beskriver att observationer används för att förstå 
grupprocesser och deras kultur. Stukát (2007) menar att i en observation kan man få 
fram en sanning, som man inte kan lita på att de som deltar i en enkät- eller 
intervjustudie förmedlar. 

Att valet inte föll på enkätundersökning beror på att vi tror att de svar som skulle 
uppkommit i en enkät inte hade varit tillräckliga eftersom vi sökte den enskilde 
pedagogens djupa och mest utförliga svar. Det kräver mycket mer av respondenten 
att skriva så att dennes åsikt tydligt kommer fram. Att valet inte heller föll på att 
genomföra en studie med hjälp av observationer beror på att vi var ute efter att belysa 
pedagogens åsikt snarare än dennes handlande.  

3.3 Urval 

Urvalet baserades på att de respondenter som deltog i studien hade varit 
yrkesverksamma både innan och efter införandet av IUPn. Detta därför att de skulle 
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kunna härleda sin diskussion till hur det fungerat före införandet och även hur det 
fungerar idag. Då IUP är lagstadgat genom grundskoleförordningen, skedde urvalet 
bland dessa pedagoger, som är verksamma där. 

Två av intervjuerna skedde i fokusgrupper. I en av fokusgrupperna ingick 3 
pedagoger och i den andra var det 5 respondenter. Den tredje intervjun blev en 
intervju med två deltagare, då en pedagog fick förhinder och möjlighet till att hitta en 
ersättare saknades.  

En intervju ägde rum med en person som ville delta, men då ville göra det enskilt och 
vi ansåg att detta var i sin ordning och inte skulle påverka studiens validitet. 

De respondenter som deltog arbetade samtliga inom grundskolans år 4 till 9 och hade 
arbetat allt från 6 till 30 år som verksamma pedagoger. 

3.4 Genomförande  

Vi valde att skicka ut ett missivbrev (Bilaga 1) till rektorerna på de skolor som vi 
ämnade besöka för stoffinsamling till denna studie för att de skulle få kännedom om 
vår forskning. Vi har båda en personlig relation till de skolor som kontaktades och 
därför upprättades ett missivbrev. Därefter togs en personlig kontakt med rektor och 
med ett antal pedagoger i vilken de informerades om studiens syfte och om de 
gällande etiska tillämpningarna, enligt Vetenskapsrådet (2004). De pedagoger som 
valde att delta, tillhandahölls intervjufrågorna i förväg, även innehållande förslag på 
läsning inför intervjun. Detta för att de skulle känna sig förberedda på bästa sätt och 
få tid till den eftertänksamhet som vi ansåg nödvändig för att få djup i 
respondenternas svar. De erbjöds också att få en kopia av studien då den är färdig för 
publicering.  

Intervjuerna spelades in på både kassettband och på en mp3 och kommer att sparas i 
ett år efter inspelningsdatum. Delar av intervjuerna transkriberades och används i 
studien även delvis som citat. Alla intervjuer förflöt utan tekniska komplikationer. 
Nämnas bör att under intervjun med en av fokusgrupperna var att en av pedagogerna 
lämnade rummet under några minuter, men detta störde inte intervjun märkbart. 

Den ursprungliga planen vara att genomföra intervjuer i fokusgrupper med 3-5 
deltagare i varje grupp, men trots upprepade kontakter med både ansvariga rektorer 
och enskilda pedagoger på berörda skolor fick vi inte fram tillräckligt underlag för 
fokusgrupper. Därför såg vi det nödvändigt att även genomföra intervjuer i andra 
konstellationer som var möjliga; en personlig intervju med en enskild pedagog och en 
intervju bestående av två personer. Vi båda deltog i samtliga intervjuer då vi ansåg 
det vara viktigt. Stukát menar att två ibland upptäcker ”mer än vad en person gör” 
(Stukát, 2007, s.41). Han ger detta som ett skäl till att också ibland vara två 
moderatorer, även om respondenten är ensam. 

Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjutillfället och vi hade försett 
dem med frågorna och förslag på läsning för att de skulle få möjlighet till god 
förberedelse. Förberedelsen bland respondenterna var varierande. Några kom väl 
pålästa och förberedda medan andra inte hade förberett sig nämnvärt.   

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Kravet från vår sida var att respondenterna skulle vara utbildade grundskolelärare 
och som varit yrkesverksamma före och efter IUPns införande 2006 då vi ansåg att 
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detta behövdes för att få de svar som studien krävde. Då vi skapade intervjufrågorna 
(bilaga 2), hade vi nyss nämnda krav i åtanke för att säkerställa att vi skulle få 
tillräcklig information för vår studies syfte. Skapandet av intervjufrågorna skedde 
efter att vi läst in oss på den litteratur som behandlas i denna studie. Intervjuerna 
ägde inte heller rum förrän vi hade läst in oss på ämnet, så att vi därigenom tryggt 
kunde känna att vi hade förmågan att ställa relevanta följdfrågor.  

Forskarens person inblandas i den kvalitativa forskningen och spelar en viktig roll i 
analysen av den. Materialet har organiserats genom transkriberingar och 
intervjuerna har dokumenterats särskilda från varandra och med säkerhetskopior i 
form av hårddisk, USB, kassettband och papperskopia (Denscombe, 2006). Hälften 
av intervjuerna har transkriberats och den andra hälften har sammanfattats skriftligt 
gemensamt av båda moderatorerna under noggrann avlyssning. Genom att därefter 
bearbeta och tolka respondenternas svar har vi kunnat gruppera dessa i olika 
svarskategorier som antingen liknar varandra, säger samma sak eller motsäger 
varandra.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer 
gällande anonymitet så att respondenterna inte exponeras. De olika principerna är: 
konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna bör hanteras på så sätt, att de inte 
exponerar enskilda respondenter och att man inte kan identifiera dessa. Genom 
informationskravet har respondenten rättigheten att godkänna sin medverkan i 
studien, ta del av syfte och forskningsfrågor samt annan praktisk information 
rörande intervjun, såsom längd, förberedelse och det insamlade materialets 
användningsområde. 

Nyttjandekravet finns till för att respondenterna ska kunna lita till att deras svar inte 
används till annat än denna forskning. Detta innebär att våra respondenters svar inte 
kommer att föras vidare till kommersiella syften. I samtyckeskravet ges 
respondenterna möjlighet att ge sitt medgivande till att delta och de kan även 
erbjudas att välja passande intervjumiljö. Det innebär också att deltagarna 
bestämmer över sin medverkan och kan avbryta den närhelst de önskar. 

Då vi planerade och genomförde våra intervjuer informerades berörda rektorer och 
blivande respondenter om studiens syfte och övrig praktisk information. De fick, i 
enighet med samtyckeskravet, godkänna sin medverkan i studien i förväg och de 
garanterades anonymitet i studien. Vi har noggrant dolt eventuella utsagor i 
transkriberingar som kan röja respondenternas identiteter eller arbetsplats. 
Respondenterna informerades även om användningsområdet för deras svar, som 
endast kommer att användas för denna studie.  
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4. Resultat 
Nedan presenteras de resultat som framkom vid de genomförda intervjuerna. Ord 
som i citat står i VERSALER visar på respondentens egen extra betoning på ordet. 
Resultatet kommer att presenteras utifrån vår andra forskningsfråga då vi svarar på 
den första frågan genom litteraturen.  

4.1 Hur anser lärarna att IUPn har kommit till användning i 
praktiken i relation till elevens demokratiska uppnåendemål? 
Nedan görs en uppdelning av resultatet som är baserad på de svar som framkom. 
Uppdelningen beror på den osäkerhet kontra den säkerhet i IUP- arbetet som 
framkom vid datainsamlandet.  

4.1.1 Vägen till måluppfyllelse enligt pedagoger med större förtrogenhet i IUP- 
arbetet  
Några pedagoger påstår att utan att ta fram IUPn mellan utvecklingssamtalen är det 
ingen idé att ha en IUP, därför förvaras den i klassrummet så att man kan ta fram den 
”och ja, checka av lite.” Detta för att kunna uppfylla det, som dessa pedagoger 
benämner som kortsiktiga mål, inför nästa utvecklingssamtal. De menar att mål som 
ska fyllas på ännu längre sikt hamnar i ett åtgärdsprogram och inte i en IUP. 

Många andra saker har tidigare dokumenterats, påstår några av pedagogerna, men 
inte just elevens demokratiska utveckling. Vidare hävdar de att det inte går att 
undervisa om det inte finns en plan för elevers utveckling och det är omöjligt att vara 
elev om de inte vet var de varit, vart de ska och vad de ska göra för stunden. IUP som 
pappersdokument är i sig värdelöst, menar en pedagog, såvida inte ett 
kompletterande samtal hålls och hade inte IUP funnits så hade det nog funnits något 
annat dokument. En av respondenterna pekar på hur utvecklingssamtalet är en del 
av:  

en härlig demokratisk process, kan jag känna för dem, utvecklingssamtalet och deras 
egna formulering av IUPn och också en makt över sitt eget liv, som , som och hur 
man…man berättar om skolan, som är, bra, tycker jag och det tycker jag IUPn har ännu 
mer bidragit till att man jobbar mer så. 

Samma pedagog jämför detta med hur utvecklingssamtalet förut fungerade som ett 
möte där man bockade av och gnällde lite och hur eleverna överraskas positivt när de 
får höra att de själva ska tala och ta över utvecklingssamtalet. Här instämmer den 
andra pedagogen och menar att det är utvecklande för eleverna att själva få boka in 
sitt samtal med berörda parter, boka lokal och inneha rollen som samtalsledare, så 
småningom: ”Det bygger goda samhällsmedborgare, kan man säga.” 

Det som framkom under intervjuerna var att om eleven ska nå sin demokratiska 
måluppfyllelse finns det flera viktiga biroller på skolscenen: vikten av det goda 
samtalet, vikten av elevinflytande i målformuleringen och språkets betydelse för en 
god relation. 

4.1.1.1 Vikten av det goda samtalet 

En av respondenterna påpekar att det viktiga i IUP- processen är samtalet och inte 
antalet rader som skrivs ner. Ibland står endast några ord i IUPn och hon pekar på 
hur de som deltar i samtalet vet vad de där orden betyder och därför är samtalet det 
viktiga. En annan av respondenterna tycker att de demokratiska uppnåendemålen 
blir svåra att hantera i en IUP skriftligen och att de behandlas bäst i ”det goda 
samtalet”. Den andra pedagogen menar att samtalen ofta är: 
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långa och givande, mer och mer alltså, det är den arena där det mest fruktbara händer i 
skolan, skulle jag vilja säga, utvecklingssamtalet, och då gäller det att ligga på rätt nivå 
alltså, om man inte…visserligen viktigt att knyta till styrdokument, men om eleven ska 
vara delaktig och kanske till och med drivande i demokratisk anda, så kan man inte 
knyta direkt till…eh… styrdokument för dom ligger inte på den , alltså formuleringen 
där ligger inte på den nivån som är relevant för eleverna. 

En grupp pedagoger berättar om att planen med att låta eleven hålla i sitt eget 
utvecklingssamtal inte alltid håller i alla elevgrupper, men att de arbetar på det 
genom att arbeta med kursplanens mål tillsammans med eleverna. Eleverna får en 
kopia av det skriftliga omdömet, som diskuteras hemma, för att sedan ligga till 
underlag för utvecklingssamtalet som sedan ska resultera i att eleven själv kan 
formulera sitt mål. En pedagog menar att i det fruktsamma samtalet, kan idéer 
kläckas då eleven berättar om sina intresseområden för läraren. Läraren kan då bli 
medveten om vad eleven mer specifikt vill lära sig och kan ta till vara på detta i 
undervisningen. 

4.1.1.2 Vikten av elevinflytande i målformuleringen 

De överenskommelser man gjorde under utvecklingssamtalet innan IUPns införande 
var muntliga och dokumenterades inte. Några påstår att livet inte har förändrats bara 
för att IUP har införts men idag finns det genom IUPn en skriftlig överenskommelse, 
som går att använda som ett kontrakt med en målformulering. Det blir på så sätt 
mycket mer tydligt för eleven, när de formulerar sina egna mål utifrån de omdömen 
som lämnats inför utvecklingssamtalet. Målformuleringen skapas utifrån de mönster 
som eleven själv ser. Pedagogerna säger därför att målen inte kan vara för stora. De 
menar att starka elever kan ta större kliv i sin målformulering då de är mer 
studiemotiverade och oftare har ett studiepositivt hem. Detta emotsägs i en annan 
intervju, i vilken man menar att måluppfyllelsekvoten är densamma för såväl svaga 
som starka elever. Elever ska ha mål som är rimliga för just dem, då kommer de också 
att lyckas. 

När några respondenter beskriver målen i en IUP kan det vara så att om en elev har 
endast ett mål i sin IUP är det oftast av social karaktär, men när antalet mål i IUPn 
ökar är de oftare ämnesanknutna, men fungerar inte som betygsmål. För att kunna 
knyta elevens uppsatta mål till styrdokumenten, behöver man som pedagog ihop med 
eleven omformulera språket i dessa, för att eleven ska få en fullgod förståelse för dem. 
En respondent berättar att han brukar använda sig av tre personliga mål till nästa 
utvecklingssamtal: ”vad vill du utveckla till nästa samtal? […] diskutera och vad 
förvänta sig? Din skolsituation…?”.  

Den individuella utvecklingsplanen måste vara elevcentrerad, effektiv, snabb och 
fungera för eleverna i vardagen och innehålla såväl kortsiktiga som långsiktiga mål: 
”Det brukar kunna vara både- och karaktär” säger en av respondenterna, men själva 
avstämningen sker under nästa utvecklingssamtal ett halvår senare även om mentor, 
ihop med eleven, tittar på IUPn någon gång däremellan. En påpekar att den 
mentorstid, som är uppsatt en gång i veckan, är det tillfälle då IUPn tas fram och ses 
över i samråd med eleven. En lärare berättar om hur en del elever har svårt att 
formulera målen, men då behöver pedagogen kunna ställa ledande frågor för att ge 
barnet chans att sätta egna ord på målet, men även för att läraren själv får en vink om 
elevens intresse, vilken kan tillvaratas i klassrummet. Vidare berättar en pedagog att: 
”jag tycker det är viktigt att eleven får tänka till, det är endast då det kan bli nåt som 
händer”. 
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4.1.1.3 Språkets betydelse för en god relation 

Fördelarna med IUP som tas upp i en av intervjuerna är följande: den uppmuntrar till 
en kommunikation med de övriga lärarna och den ger ett bra samtalsunderlag, med 
en lätt tillbakablick på tidigare överenskommelser och vad som gjorts sedan dess. I en 
annan grupp menar man att elevernas medvetenhet om vilka mål de behöver utveckla 
i skolan, har ökat. En annan fördel som framkommer i en intervju är att det kan vara 
positivt att ha ett dokument där det svart på vitt står vem som ska göra vad. I ett 
nästa steg kommer även föräldrarna att involveras ytterligare på den här skolan, då 
de får tillgång till IUPn över nätet vilket pedagogerna ser som positivt. En nackdel 
som framkommer är att föräldrar med ett annat modersmål inte klarar av att tolka 
det som står i IUPn med det språk som används idag. Han menar vidare att man i 
samtalen med dessa barn och föräldrar måste anpassa sitt språk; ”Man måste prata 
med den man pratar med på ett språk så vi vet att vi förstår varann och det är ju 
väldig skillnad på en somalisk analfabet va och en professor på Handels.” En 
respondent informerar oss om hur hon just nu arbetar med en ny elevgrupp och att 
ändra språket i sina nya elevers IUP, då de mål som beskrivs där har ett för barnen, 
alltför avancerat språk. Utan detta förändringsarbete blir inte målen barnvänliga.  

Om man ser IUP som något som behandlar vad som kommer att ske inom elevens 
ganska snara framtid, så är relationen avgörande eftersom det som sägs i samtalet 
sker mellan ”väldigt få människor”, men de ser liten aktivitet från föräldrarnas sida 
och en önskan finns om att den ska öka.  

En av pedagogerna tycker att Skolverket borde ge ut en mall på IUP, som de sedan 
kan förbättra själva allt eftersom. Hon undrar hur man annars kan prata om en 
likvärdig bedömning eller likvärdig skola. En annan av lärarna i samma grupp 
refererar till en gemensam IUP och menar att: 

under tiden som man gör ett sånt här arbete så utvecklas man ju själv, så det är ju 
jättebra att man är med. Att bara få allting serverat, då utvecklas man ju inte själv med 
tanken, så det är bra till viss gräns, men det måste leda nånstans, det får inte försvinna 
på vägen, som det ibland gör när man får lite här och lite där. Det är väl så vi upplever 
det ibland. 

En annan av respondenterna hävdar att det inte finns några nackdelar med att man 
har koll på vart elever är på väg och påstår att ”[d]et handlar inte om verktygen utan 
om dom som använder dom”. 

4.1.1.4 Hinder på vägen mot måluppfyllelse 

Några av nackdelarna, enligt en av pedagogerna är att ju längre från verkligheten 
själva skaparen av dokumentmallen är, desto mer värdelöst blir det. En av 
respondenterna menar att pedagoger måste få tiden till ”att lära ut på ett bra sätt” 
och att dokumentskrivandet i sig inte leder någonstans. ”Ju mer lärarna ägnar sig åt 
saker som inte har med eleverna FAKTISKT att göra, desto sämre kommer deras 
måluppfyllelse att bli.” Den andra pedagogen säger: ”risken är ju just att det blir ett 
jättedokument om det sätts i kommunens händer” på frågan om det finns en 
gemensam mall för IUP på skolan eller i kommunen. För elever med många negativa 
saker runt sig kan IUPn bli ett dokument innehållande negativa upprepningar och 
hon menar att elever överlag har svårt att formulera sina egna styrkor. En annan 
pedagog ser det som negativt att elever som har det svårt i skolan kan få många, 
tunga mål i sin IUP.   
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4.1.2 Vägen till måluppfyllelse enligt pedagoger med mindre förtrogenhet i IUP- 
arbetet 
Några respondenter uttrycker att de aldrig har eller i dagsläget dokumenterar de 
demokratiska uppnåendemålen i elevens IUP, men ”Sen att man försöker jobba med 
de demokratiska uppnåendemålen, men det är ju en annan sak. Så det går ju inte 
hand i hand egentligen.” De menar att det arbetet sker dagligen med eleverna, men 
kan vara svårt att uppfylla om lärare byts ut eller vikarier sätts in, då dessa inte 
känner till klassrumskulturen och inte känner av vem som får mycket eller lite plats i 
klassrummet. Hon betonar: ”För det är också demokrati, att få lika mycket plats och 
utrymme i den vardagliga undervisningen.” En av pedagogerna påpekar att det inte 
finns någon korrelation mellan de demokratiska uppnåendemålen och den 
individuella utvecklingsplanen. En annan av pedagogerna påvisar att mål för elever 
kan vara av olika karaktär och inte direkt ämnesrelaterade. Respondenten ger 
exempel på hur ett sådant kan vara att komma mätt och utvilad till skolan. Han 
förklarar hur han, inför sina elever, arbetar med demokrati genom att skriva 
omdömen som till exempel: ”du bör tänka på begreppet fair play i ett vidare 
perspektiv”.  

I en intervju framkommer det att lärare och föräldrar blir som ett team runt barnet 
för att hjälpa eleven att utvecklas. Vid en annan intervju framkommer det att eleven, i 
största utsträckning, formulerar sina mål men att pedagogen kliver in och påpekar 
vid genomgående tendenser. Hur detta görs kan dock vara olika mellan pedagogerna, 
tror hon.    

4.1.2.1 Hinder på vägen mot måluppfyllelse 

Vid en av intervjuerna är pedagogerna överrens om att de innan IUPns införande 
hade ett väl fungerande system i vilket de la mycket kraft på att arbeta med de 
skriftliga omdömena. Däri fick eleverna själva tänka till och anteckna runt sin 
framgång i de olika ämnena innan undervisande lärare skrev ned sina omdömen. De 
anser att elevernas medinflytande var större i deras gamla system, då eleverna 
därigenom fick möjlighet till att skriva vad de tyckte var roligt i undervisningen. En 
lärare menar att innan IUP skrevs omdömen av läraren och eleverna ”fick sin 
dokumentation i form av betyg.” I en av intervjuerna framkommer det att på den 
skolan har de skrivit individuella utvecklingsplaner i ett par år, men att det innan 
dess fanns överenskommelser mellan elev, vårdnadshavare och mentor, runt elevens 
utveckling.  

En pedagog påpekar att det kan vara svårt att ta upp just de demokratiska 
uppnåendemålen med eleverna och tanken på att eleven håller i sitt eget 
utvecklingssamtal existerar inte på just den skolan, påstår en annan av pedagogerna. 
En av lärarna berättar att man tar fram IUPn någon gång emellan 
utvecklingssamtalen, om den finns; ”och det är av rent kuriosaskäl, va…men det är 
ingen som använder den som jag gör”. Han påstår att alla inte upprättar individuella 
utvecklingsplaner på den skola där han arbetar. En annan respondent informerar oss 
om hur man arbetar mer frekvent med att ta fram IUPn mellan samtalen för de elever 
som ”behöver mest hjälp”, medan man inte, i samma utsträckning, hinner med de 
elever som det går bättre för.  

En respondent anser att IUP ”är en pålaga … som har ringa värde” och han menar 
vidare på att IUPn inte har någon funktion och att det inte gynnar elevernas studier. 
Han anser att duktiga elever skulle arbeta ”precis lika bra utan det där pappret” och 
att dokumentationen sker för ”ryggen fri- principen”. En annan respondent anser att 
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skrivandet, över huvud taget, är en slags ”hysteri”. ”Nu ska vi ha bevis på allt” 
berättar han, skrivandet har ökat och elevtiden minskat. Vidare berättas det att 
läraren nuförtiden är tvungen att lägga mer tid på skrivbordsarbete vilket har fått till 
följd att kontakten med elever har reducerats. Vid flera intervjuer påpekas det hur 
arbetet med IUP för de elever som dessutom har ett åtgärdsprogram upplevs vara ett 
dubbelarbete och de ifrågasätter om man behöver både åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplanen.  

En lärare anser att det på plats kan vara svårt att utforma en IUP som är genomtänkt. 
Hon beskriver hur ”man ska ha med sig sin dator och så sitter man och skriver 
UNDER samtalet, men jag tycker det är svårt för när jag vill sammanfatta samtalet 
och det vi har pratat om då vill jag göra det i lugn och ro, jag har jättesvårt för att sitta 
och slänga till en IUP som genomtänkt och bra”. 

   

 

5. Resultatanalys 
Resultatanalysen kommer att presenteras utifrån studiens forskningsfråga. 

5.1 Hur anser lärarna att IUPn har kommit till användning i 
relation till elevens demokratiska uppnåendemål? 
Samtliga pedagoger uttrycker att de demokratiska uppnåendemålen inte 
dokumenteras vilket också Zetterström (2006:2) pekar på. Resultatet pekar på att, 
precis som Zetterström säger, alla mål utom kunskapsmålen glöms bort i IUPn. 
Någon av respondenterna påstår att det är för att det är svårt att ta upp detta med 
eleverna. Någon annan uttrycker att demokratimålen och IUP inte har med varandra 
att göra. Skolverkets (2007) undersökning visade att det fanns skolor som redan 
innan IUPns införande, hade väl fungerande dokumentationssystem. I en av 
intervjuerna framkommer det en enighet runt att det system som tidigare användes 
på skolan var bättre och gav eleverna ett större inflytande över sin skolgång än vad de 
anser att IUPn har gett dem. Respondenterna pekar på hur den arbetsbörda lärare 
har fått genom mer dokumentation har lett till en minskad elevkontakt. En av 
pedagogerna påpekar att elevernas måluppfyllelse då sjunker och en annan berättar 
att den lilla tid som finns läggs på svaga elever och att starka inte hinns med. De 
elever som riskerar att inte nå målen kräver en större arbetsinsats, visar Skolverkets 
(2007) studie. Några av lärarna tycker att en dubbel arbetsbelastning uppstår då de 
måste upprätta en IUP även för de elever som har ett åtgärdsprogram. Elever med 
åtgärdsprogram verkar inte få tillräcklig stimulus när det gäller att arbeta med den 
individuella utvecklingsplanen. Respondenterna menar å andra sidan att dessa elever 
tar egna steg i sin måluppfyllelse, men att det kan röra sig om mycket små steg till 
skillnad från elever utan åtgärdsprogram. 

I intervjuerna pekas det på hur det sociala arbetet följs genom att ett mål för en elev 
kan vara att komma utsövd och mätt till skolan. En annan sak som kan diskuteras 
under ett utvecklingssamtal som ett mål för social utveckling är talutrymme i 
klassrumssituationer. Här kan någon behöva peppas till att ta för sig mer, medan 
någon annan behöver bli medveten om motsatsen. Granath (2007) trycker på att 
social utveckling är ett viktigt område i utvecklingssamtalet och Strandberg (2008) 
påpekar likt Vygotskijs teori att utveckling sker i social aktivitet.  
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Flera av pedagogerna exemplifierar hur eleverna, med stigande ålder, övas i att ta 
ansvar för och formulera sina egna mål eftersom det upplevs att yngre elever kan ha 
svårigheter med detta. Målutformningen bör så långt det är möjligt utföras av eleven, 
menar Zetterström (2006:1). Ett sätt att underlätta för yngre elever kan, enligt en av 
respondenterna, vara att ställa ledande frågor. Detta strider mot Körling (2006) som 
menar att läraren ska stå tillbaka för att eleven ska få tillräckligt med utrymme för 
egna formuleringar. Hon påpekar också hur konstruerade svar från lärare kan 
hämma elevens metakognitiva utveckling. Barnkonventionen erkänner barnens rätt 
till yttrandefrihet, något de får genom att själva skapa sina mål. Detta finns också att 
läsa i den nya Skollagen Lgr11. 

I utvecklingssamtalet tas tre parters perspektiv upp: elevens, lärarens och 
vårdnadshavarens och man dansar en tango för tre enligt Strandberg (2008). För att 
främja en god samverkan mellan hem och skola krävs att vårdnadshavarna är 
delaktiga i IUP-processen. Resultaten pekar på att respondenterna gärna ser en ökad 
aktivitet från föräldrarnas sida och några tror att det kan ske genom att ge 
föräldrarna tillgång till IUPn via nätet. IUPn leder också, enligt några av 
pedagogerna, till att öka kommunikationen mellan eleven, vårdnadshavare och 
mentor och elevens övriga undervisande lärare.  

En av pedagogerna menar att IUPn har bidragit till att öka elevens inflytande. Det ges 
exempel på detta när man beskriver hur eleven övas i att planera och genomföra 
utvecklingssamtalet. Alla elever klarar inte detta men pedagogerna berättar hur de 
tränar eleverna i att, så småningom, klara av att hålla i sina egna utvecklingssamtal. 
De pedagoger som är osäkra inför IUP- arbetet håller ändå på att utveckla goda 
strategier för hur arbetet ska bli framgångsrikt. I resultatet framkommer det att om 
det i utvecklingssamtalet finns en problematik att förstå språket på grund av till 
exempel en bakgrund med annat modersmål, kan inte eleven använda språket för att 
utvecklas och missgynnas då i att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Det krävs av 
pedagogerna att de kan anpassa språket som används vid utvecklingssamtalet för att 
eleven ska kunna tillgodogöra sig samt förstå vad som förväntas av dem i skolan. 
Persson (2010) trycker på vikten av detsamma och menar att om eleven inte klarar 
detta så uppnår eleverna inte resultat i demokratiarbetet. Säljös (2005) tolkning av 
Vygotskij ger uttryck för att språket är viktigt för elevens utveckling. Det är genom 
kommunikationen med andra, som till exempel läraren, som eleven når nästa steg i 
sin utvecklingszon. Två av pedagogerna ger exempel på hur språkbruket i kursplaner 
och i IUPn ligger på en, för eleverna, alltför hög språklig nivå vilket gör att de inte kan 
tillgodogöra sig det som står.  

Några respondenter pekar på hur att man någon gång mellan utvecklingssamtalen tar 
fram IUPn och diskuterar den med eleven, medan andra menar att den inte skulle ha 
någon betydelse om man inte tog fram den ofta. För att vara betydelsefull för eleven, 
måste IUPn vara snabb, elevcentrerad och effektiv, menar en av respondenterna. I 
Lgr11 yttrycks det att alla elever i grundskolan ska ha utvecklingssamtal, en IUP, 
inflytande över undervisningen och en chans till att planera och utvärdera den 
dagliga verksamheten. Den formella arenan för detta blir då utvecklingssamtalet och 
upprättandet av sin IUP. En av pedagogerna menar att detta kan ske genom att låta 
eleverna ha hela ansvaret för utvecklingssamtalet; från bokning av lokal till 
utvärdering. Genom att få det ansvaret, får eleven en helhetssyn och en förtrogenhet 
som leder till att eleven kan tänka självständigt och göra sunda bedömningar, påstår 
Wirström Nilsson (2009).  
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Det ges uttryck för, i en av intervjuerna, att pedagogen önskar få en färdig IUP- mall 
från Skolverket som bara är för läraren att fylla i. En annan menar dock att det 
hämmar lärarens utveckling ”att få allting serverat” uppifrån. Precis som Skolverket 
(2009:2) beskriver hur elevdelaktighet kan främja undervisningen och lärarens 
förändring av denna pekar en av respondenterna på detsamma. Hon menar att det i 
utvecklingssamtalet kan nya idéer uppkomma ur elevens intresseområden.  

I några intervjuer verkar det som att pedagogerna inte verkar uppleva osäkerhet 
vilket Skolverkets (2007) rapport pekar på. Dessa pedagoger vet vad de talar om och 
har tydliga riktlinjer för hur de arbetar med IUPn som verktyg för elevens 
skolframgång. Däremot menar flera att IUP som pappersblankett är utan värde om 
inte ett kompletterande samtal hålls. Enligt en av respondenterna är 
utvecklingssamtalet det forum som är det mest utvecklande i skolan. Det här påpekas 
ytterligare av en av pedagogerna, som menar att det inte är mängden ord i IUPn som 
är avgörande utan förståelsen för dem, av alla berörda.      

En av respondenterna anser att hon själv vill konstruera en väl fungerande IUP, men 
hon upplever det som stressande att göra det på plats vid utvecklingssamtalet. Hon 
vill själv formulera elevens IUP i lugn och ro i efterhand vilket bottnar sig i hennes 
osäkerhet i hur arbetet med IUPn ska ske. Hennes sätt att formulera IUPn strider 
mot Barnkonventionen i vilken alla barn har rätt till yttrandefrihet och genom 
utvecklingssamtalet ges den demokratiska rättighet som utvecklingssamtalet och 
målformuleringen i IUP ska stå för. Då de själva får möjlighet till att formulera sina 
egna mål förbereds de för ett, i samhället, självständigt liv. Även skollagen 
proklamerar för elevens medinflytande över sin utbildning. Gustafsson (1995) trycker 
på hur eleven måste ha ett informellt inflytande som berör hela 
undervisningsprocessen. I den skollag som kommer att träda i kraft 1 juli 2011 blir 
detta än tydligare då skolan måste ge information om hur denna påverkan kan ske. 
Forsberg (1995) hävdar att eleverna i grundskolans senare år ska ha rätten, trots vissa 
hinder, att kunna påverka undervisningens utformning eftersom den direkt rör 
eleven. Om eleven inte ges denna möjlighet till påverkan, följer inte skolan de mål 
som står uttryckta i Lpo94.  

Flera lärare är medvetna om att om elever har mycket negativt omkring sig eller 
svårigheter att prestera i skolan finns det en risk för att det kan bli för mycket 
negativt i IUPn, vilket flera respondenter också påpekar.  Solin (1995) menar att 
elevens självbild måste vara positiv för att denna utveckling ska kunna ske och då är 
det viktigt att den vuxnas bild av barnet också är positiv. Detta för att barnet ska få en 
positiv bild av sig själv och därmed lyckas i sin prestation mot måluppfyllelsen.  

 

6. Diskussion 
Här följer metoddiskussionen, resultatdiskussionen, pedagogisk relevans samt 
slutsatser och vidare forskningsfrågor inom denna studies beröringspunkter. 

6.1 Metoddiskussion 

Den metod vi valt gynnade vår studie i det avseende att respondenterna fick 
möjlighet att välja tid och plats, samt till förberedelse. Vi gav de pedagoger som 
deltog vid intervjuerna lite läsning och förslag på vidare läsning, men hade kunnat 
förse dem med än tydligare direktiv. Några av respondenterna var helt oförberedda, 
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vilket vi tror var en fördel, då deras svar verkligen blev genuina och inte påverkade av 
vad som de trodde vi ville höra i diskussionen om IUP och de demokratiska 
uppnåendemålen. Trots att intervjuerna spelades in och några respondenter uttryckte 
en lätt nervositet över detta moment, tror vi att vår sedan tidigare upprättade relation 
med lärarna underlättade deras medverkan. Dock kan en nackdel med vår relation 
vara att de kanske kunde ha sagt vad de trodde att vi ville höra, snarare än vad de 
egentligen tyckte. Hälften av intervjuerna utfördes i fokusgrupper i vilka svaren kan 
ifrågasättas då det i fokusgrupper kan finnas en risk att de deltagande inte uttrycker 
sin sanna åsikt. Detta uppvägs av att vi blev tvungna till att genomföra de återstående 
intervjuerna enskilt och i par där påverkan minimerades. Det kan diskuteras om 
andra svar hade framkommit om vi genomfört intervjuerna endast i fokusgrupper 
som planerat. Det föll sig så att våra respondenter var yrkesverksamma i skolår 4 till 
9 och det kan diskuteras om resultatet blivit något annat om lärare verksamma i år 1 
till 3 deltagit. 

I vår semistrukturerade intervju ställde vi följdfrågor som vi skapade under 
intervjuns gång, till respondenterna. För att få mer enhetliga svar hade det varit 
bättre att vi som moderatorer hade förberett ytterligare följdfrågor. Å andra sidan går 
inte alla följdfrågor att förutse. Att vi moderatorer deltog vid samtliga intervjuer och 
gemensamt tolkade resultaten ger dessa ytterligare tyngd.      

6.2 Resultatdiskussion  

Det verkar råda ett vitt spann lärare emellan huruvida de vet vad en IUP handlar om.  
De resultat vi fått fram pekar på att många lärare har en trygghet och vet hur och 
varför man ska arbeta med IUPn. De verkar ha en insikt i hur elevers demokratiska 
rättigheter gynnas genom IUP- arbetet och hur det i sin tur leder till en, för eleverna, 
ökad måluppfyllelse. För som någon pedagog påpekar handlar det om att sätta upp 
rätt mål för rätt person som för denne är uppnåeliga. Det känns tryggt att 
pedagogerna verkar vara medvetna om vikten av elevens sociala utveckling för 
demokratiframgång.  

Det är anmärkningsvärt att arbetet med och synen på IUPn skiljer sig så mellan olika 
respondentgrupper. Kan det vara så att detta beror på att olika kommuner, skolor och 
till och med arbetslag inom en skola har helt skilda pedagogiska visioner som speglas 
i det resultat som framkommit här? Det är ju viktigt att en skola har en tydlig och 
genomtänk pedagogisk vision som borde genomsyra all pedagogisk verksamhet på 
skolan. Vidare kan diskuteras hur ledningen gett pedagogerna tid och utrymme för 
att föra en pedagogisk diskussion och om detta kan vara avgörande för att lärarnas 
trygghet i IUP- arbetet. Det verkar som att pedagoger som har en förtrogenhet i att 
arbeta med IUPn har utvecklat en slags fingertoppskänsla för hur samtalet kring och 
dokumentationen bäst sker. Vi tror att, i enighet med respondenterna, att IUPn 
hjälper till att bli ett forum för kommunikation och samarbete som underlättar för 
alla berörda parter om det görs på ett professionellt sätt. En av respondenterna 
menar att mentor och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet blir ett team runt 
eleven medan det kan diskuteras om det inte handlar om att bli ett team med barnet.  

De lärare som däremot verkar osäkra i det här arbetet, har svårt att förstå relevansen 
mellan IUP och demokratiska uppnåendemål. För dem blir IUP ett dokument som en 
extra arbetsbörda då de inte inser korrelationen mellan elevens medinflytande och 
skolframgång.  
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Våra respondenter hade arbetat allt från 6 år till 30 år och de lärare som hade en 
säkerhet respektive en osäkerhet hade arbetat både en längre och kortare tid. Så 
pedagogernas antal yrkesverksamma år som lärare verkar inte ha någon roll gällande 
förtrogenheten i IUP- arbetet. Vi ställer oss frågande till hur en kvalitetssäkring kan 
ske om inte samtliga lärare kontinuerligt uppdaterar sig inom sin profession. En 
lärare som inte fortbildar sig eller tar del av aktuell forskning, är att likna vid en 
läkare som inte sätter sig in i den senaste forskningen utan utövar samma metoder 
som han gjorde för 30 år sedan. Ingen skulle ju vilja bli behandlad av den läkaren, 
men en elev kan bli undervisad av en lärare som valt att inte uppdatera sig inom sitt 
yrke. 

Det kan ifrågasättas om införandet av IUP på samtliga skolor i Sverige var till det 
bästa. Det har framkommit att skolor innan införandet hade en väl fungerande 
organisation som än bättre främjade elevinflytandet. Kanske kan man inte tala om en 
likvärdig skola om inte alla skolor har ett likvärdigt system? Genom att utföra 
granskningar på de olika skolorna i landet så skulle de olika skolorna kunna ha kvar 
sina respektive fungerande system som alla i slutändan gynnar de demokratiska 
uppnåendemålen. 

6.2.1 Slutsatser 

Det beror nog på osäkerheten om vad som ska stå i en IUP att de demokratiska 
uppnåendemålen är osynliga. Lärarna arbetar med demokrati i klassrummet men det 
är oroväckande att det inte syns i elevens IUP. Det kanske är så att de demokratiska 
uppnåendemålen inte måste synas i en IUP så länge som lärarna aktivt arbetar för att 
upprätthålla den sanna demokratiska anda som ska genomsyra all undervisning. Det 
kan tyckas att elevinflytande borde vara en självklarhet för att få med alla elever på 
sitt eget framgångståg. Det krävs av skolledningen att man har en uttalad pedagogisk 
vision med arbetet och att man ger lärarna tid till att sätta sig i rådande 
styrdokument och aktuell forskning, men också att ledningen förlitar sig till lärarnas 
professionalitet. Nog skulle det vara så att om inte IUP fanns så skulle det med 
största säkerhet finnas ett annat dokument för att främja elevers medinflytande i sin 
skolframgång. Men oavsett hur många dokument som upprättas är det till syvende 
och sist inställningen hos pedagogerna som behöver förändras och där måste 
skolledningen som pedagogisk visionär stå beredd att axla den tunga rollen som detta 
innebär. En mall för en IUP får se olika ut, det är hur man arbetar med den och med 
utvecklingssamtalet som är det viktiga för elevens skolframgång. Det är alltså som en 
av våra respondenter uttrycker det: ”Det handlar inte om verktygen utan om dom 
som använder dom.”  

6.2.2 Pedagogisk relevans 
Vår studie har pedagogisk relevans i det avseende att den visar på hur viktigt det är, 
som professionell pedagog, att följa utvecklingen. Det gäller att vara insatt i aktuella 
styrdokument och annat pedagogiskt material för att uppnå maximal skolframgång 
för eleven. Då IUPn misslyckas i att direkt fånga de demokratiska uppnåendemålen 
är det av största vikt att dessa synliggörs i andra forum. Förhoppningen är ju att 
läraren så småningom hittar strategier för att dokumentera dessa i IUPn. Vidare 
pekar studien på hur viktigt det är att elevernas inflytande är avgörande för deras 
skolframgång. Eleven måste tillåtas ett medinflytande och få utrymme till att vara 
delaktig i sin skolframgång. Då är utvecklingssamtalet det forum när IUPn upprättas 
en bra möjlighet för eleven till att få utöva detta. Det är viktigt att, alla inblandade 
pedagoger i elevens skolframgång, är trygg i den kunskapssyn som råder och har en 
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förtrogenhet i att utöva det som uttrycks i läroplanen. Om osäkerhet kring detta 
råder, kan inte heller kvalitén på skolgången säkras.    

6.2.3 Nya forskningsfrågor 

Under arbetets gång har vitt spridda nya forskningsfrågor uppkommit. Nedan följer 
dessa utan inbördes ordning. 

 Hur skiljer sig elevernas mål mellan könen och hur påverkar lärarens 
könstillhörighet elevens skolframgång? 

 Hur skiljer sig arbetet åt med elevens skolframgång i en friskola respektive en 
kommunal skola? 



30 
 

  

Referenser 
Denscombe, M. (2006). Forskningshandboken- För Småskskaliga 

Forskningsprojekt Inom Samhällsvetenskaperna. (P. Larson, övers.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Dewey, J. (1980). Individ, skola, samhälle- utbildningsfilosofiska texter i urval av 
Sven Hartman, Ulf PLundgran & Ros Mari Hartman. Natur & Kultur. 

”FN:s barnkonvention”. Ur Lärarens handbok. (2006). Stockholm. 143-164. 

Forsberg, E. (1995) ”Elevinflytande eller vanmakt?” I: Utmaning! Om elevinflytande 
i skolan. (Red.) A, Lindgren. Göteborg: Gothia. 42-65. 

Granath, G. (2007). ”Gåtan Raffi- utvecklingssamtal som drama”. Ur Pedagogiska 
magasinet, 2007, nr 3, s. 28- 35. 

Gustafsson, B-M. (1995) ”Morgondagens lärare – en viktig kugge i demokratin” I: 
Utmaning! Om elevinflytande i skolan. (Red.) A, Lindgren. Göteborg: Gothia. 86-99.  

Körling, A-M. (2006). Kiwimetoden -medveten undervisning -medvetet lärande. 
Stockholm: Bonnier utbildning. 

”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” 
[Lpo 94] Ur Lärarens handbok. (2006). Stockholm. 7-22. 

Persson, L. (2010). ”Erkännandet av den andre”. Ur Pedagogiska magasinet, 2010, 
nr 4, s. 70- 73. 

”Skollagen”. Ur Lärarens handbok. (2006). Stockholm. 55-129. 

Skolverket. (2007). Hur används individuella utvecklingsplaner? En studie efter 
införandet av nya bestämmelser. Sverige.  

Skolverket. (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med 
skriftliga omdömen. Stockholm. 

Skolverket. (2009:2). IUP-processen- Arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Stockholm. 
 
Skolverket. (2010:1) Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya 
reformerna. Stockholm. 
 
Solin, E. (1995). ”Befälhavare på egen skuta!? - om inflytande och självpåverkan”. I: 
Utmaning! Om elevinflytande i skolan. (Red.) A, Lindgren. Göteborg: Gothia. S.117- 
135. 
 
Strandberg, L. (2008). Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner. Stockholm: 
Norstedt. 

Stukát, S. (2007). Att Skriva Examensarbete Inom Utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 



31 
 

Säljö, R (2005)  ”L. S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär”. I: Forsell, A. 
(red.): Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber AB, s. 108-132. 

Wirström Nilsson, G. (2010). Mål i sikte: från styrdokument till praktisk handling. 
Malmö: Gleerups. 

Zetterström, A. (2006:1).  Att arbeta med IUP: pedagogisk dokumentation och 
individuella utvecklingsplaner för förskolan och skolan. Handboken. Malmö: 
Gleerups. 

Zetterström, A. (2006:2). IUP och skolutveckling: individuella utvecklingsplaner 
som verktyg för skolans och förskolans förbättringsarbete. Malmö: Gleerups.  

Elektroniska källor 

<www.iup.nu> (100901) 

Skolverket. (2009:1). Att skriva skriftliga omdömen. Hämtad från: 
<www.skolverket.se/iup> (101207). 

Skolverket. (2010:2). Del ur Lgr11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet: kapitel 1 och 2.  
<http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11_kap1_2.pdf> (101207) 

Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Pdf-fil hämtad från <www.vr.se> (090910). 

http://www.vr.se/


32 
 

Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

Akademin för Utbildning, 
Kultur och Kommunikation 

Preliminär titel: IUP i vardagen- en studie i lärarens arbete för elevens skolframgång 

Till berörd skolledare, 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola, som just nu arbetar med vårt 
examensarbete inom ämnesområdet pedagogik. (Se preliminär titel ovan.) Vår 
aktuella studie har som syfte att belysa det ursprungliga syftet med den individuella 
utvecklingsplanen [IUP] och lärarnas uppfattning huruvida och på vilket sätt eleven 
kan hjälpas till att uppnå de demokratiska målen med hjälp av denna. Det känns 
extra spännande att genomföra denna studie, då det sedan tidigare inte finns några 
skrivelser med just denna inriktning. Vi har valt att belysa just de demokratiska 
målen, då dessa uppnåendemål ska genomsyra all undervisning oavsett 
ämnesinriktning. 

För att samla empiri till vår studie, behöver vi Ert medgivande till att kontakta några 
utbildade, yrkesverksamma grundskollärare, som arbetat både före och efter IUPns 
införande (2006). Lärarens ämnes- och åldersinriktning är oväsentlig. Om tillstånd 
till studien ges, vore vi tacksamma för förslag på personer som är villiga att delta i 
gruppintervjuer (om ca 3 personer/grupp) som beräknas ta ca en timma/grupp. Vi 
tar sedan personlig kontakt med de aktuella personerna för intervjuförberedelse. 
Detta missivbrev kommer att skickas till några utvalda skolor i länet, men vi kommer 
inte göra någon jämförelse mellan de deltagande skolorna och kommunerna. 

Studien kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer: Kommunen, skolans namn samt de personer som deltar kommer förbli 
anonyma och deltagandet är på frivillig basis. Studien kommer att användas enbart i 
vetenskapligt syfte och den insamlade empirin kommer sparas hos oss i ett år efter 
genomförandet. Om så önskas, kommer Ni att erbjudas en kopia av den färdiga 
studien. 

Vi är tacksamma för Ert svar. 

Önskas ytterligare upplysningar och för en vidare kontakt finns vi på: 

Therese Nahlbom  Linda H Ericsson            Kamran Namdar 

student   student             handledare 

xxx-xxx xx xx  xxx- xxx xx xx 

Bilaga 2 

Studien härrör till ”Mål att uppnå i grundskolan” (Lpo94) med fokus på följande 6 
punkter som pekar på demokratiska uppnåendemål: 
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Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] 

 har utvecklat förståelse för andra kulturer, 

 känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 
skyldigheter i skolan och i samhället, 

 har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra, 

 känner till förutsättningarna för en god miljö och fröstår grundläggande ekologiska 
sammanhang, 

 har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse 
för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,  

 har kunskaper om medier och deras roll, […] 

Som ytterligare förberedning får ni gärna läsa om IUP på www.skolverket.se, sök på 
IUP. Klicka sedan vidare på ”Skolverkets publikationer” så finns där förslagsvis 
följande skrivelser: 

IUP-processen  - Arbetet med den individuella utvecklingsplanen 

Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv; din ålder, utbildning, eventuellt annan 
yrkesbakgrund, hur länge du arbetat som lärare, hur länge du arbetat på 
skolan och vilka ämnen du undervisar i. 

2. Hur såg arbetet med elevernas demokratiska utveckling ut innan IUPn 
införlivades(före 2006)?  

3. På vilket sätt dokumenterades detta? 

4. Hur väl stämde detta arbete överrens med uppnåendemålen gällande de 
demokratiska punkterna i Lpo 94 anser du? 

5. Hur ser, enligt dig, arbetet med elevernas demokratiska utveckling ut nu (efter 
2006)? 

6. Hur ser arbetet i praktiken med IUPn ut idag? 

7. Hur stödjer detta arbetet med de demokratiska uppnåendemålen? 

8. Vad anser du att det finns för för- och nackdelar med dagens IUP-arbete? 

9. Anser du att IUPn har fått den genomslagskraft som den förväntades få? 

 Om ja, på vilket sätt anser du att elevernas medinflytande har ökat? 

 Om nej, varför inte? 

Vill ni ha ytterligare information eller om ni har frågor om intervjun är ni 
välkomna att höra av er till oss.    

 Linda H Ericsson   Therese Nahlbom 

http://www.skolverket.se/

