
1Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 7/2014

FörFattare: Ulrika Hjertzell & Mikaela Högskoog artikel NUMMer 7/2014

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

IUP 
– ett levande dokument i den  

dagliga undervisningen



2 ARTIKEL NUMMER 7/2014 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan 2

Abstract
 
Syftet med den här artikeln är att visa hur IUP på ett elevdelaktigt och tydligt sätt kan vara 
ett levande dokument i den dagliga undervisningen och den ständigt pågående inlärningen. 
Utvecklandet av metoden har pågått under flera år och har ständigt förfinats i linje med 
aktuell forskning, riktlinjer från skolans huvudmän samt i samarbete med elever och föräldrar. 

Metoden, med tillhörande dokument, har visat sig var mycket tydlig för elever, föräldrar och 
all berörd personal inom skolan. Metoden har lett till ett kunskapsfokus där eleverna blir 
delaktiga, engagerade och motiverade i sin inlärning.

Artikeln vänder sig till lärare, skolledare och föräldrar.

Ulrika Hjertzell är 1-6 lärare ma/no/sv och arbetar som lärare på Sågtorpsskolan i Nacka 
kommun. E-post: ulrika.hjertzell@nacka.se

Mikaela Högskoog är 1-7 lärare sv/so/eng och arbetar som lärare på Sågtorpsskolan i Nacka 
kommun. E-post: mikaela.hogskoog@nacka.se
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1. Inledning
Vi* är två lärare som sedan tre år tillbaka arbetar tillsammans i årskurs 4-6 på Sågtorps-
skolan i Nacka kommun. Dessförinnan har vi ett långt förflutet inom skolans värld och 
har då arbetat med olika åldersgrupper samt uppdrag. Tillsammans har vi en lång tids 
erfarenhet av portfolio, olika dokumentationsformer av mål och elevresultat samt olika 
sätt att bedriva utvecklingssamtal på. Tidigare har var och en av oss på olika håll försökt 
hitta en form och metod som lätt ska fungera i vardagen. Förverkligandet och genomför-
andet av detta projekt skedde under 2011-2013.

Arbetet med att ta fram och utveckla vår gemensamma form, med den metod vi kom-
mer att presentera i denna artikel, påbörjades stegvis redan innan Ibrahim Baylan lät 
implementera individuella utvecklingsplaner i svensk skola. Fortsättningsvis kommer vi 
i denna artikel att kalla individuella utvecklingsplaner för IUP. Våra tankar har gått fram 
och tillbaka och processen har hela tiden lett oss in på nya problemområden, utmaningar 
och frågeställningar. Samtidigt har vi fått glädjen att dela massor av aha-upplevelser och 
spännande kunskapsorienterade samtal med våra elever. Vi har lagt ner mycket tid och 
tankar på hur vi kan arbeta optimalt med vår metod i undervisningen, kopplad till Lgr11. 

Det hela tog sin början i att vi upplevde att de dokument och planer som skapades av oss 
lärare, innan och under utvecklingssamtalen, i praktiken inte blev de tydliga och levande 
dokument som alla parter hade varit behjälpta av. De tenderade mest att bli hyllvärmare 
som inte på ett aktivt sätt hjälpte eleverna framåt i kunskapsinhämtandet, utan lyftes fram 
och belystes enbart vid samtalssituationen. Tankarna gick till hur vi skulle kunna engagera 
eleverna och föräldrarna genom att få insyn i de mål och kunskaper som var prioriterade 
inom respektive ämne och skolstadium, samtidigt som eleverna verkligen arbetade aktivt 
med sina kunskaper. Vi ville nå ett större engagemang och delaktighet från elevernas sida. 
Likaså skulle eleverna veta vad och varför de skulle lära sig olika saker samt att känna ett 
engagemang och en inre motivation för sitt lärande. Eleverna skulle själva ha en tydlig bild 
av nuläget i sin kunskapsprocess, samt ha nästa steg klart för sig. Att få till detta på ett 
tydligt och elevnära sätt har varit vårt mål i flera år och vi har förfinat och utvecklat våra 
dokument och metoder genom samtal med eleverna och oss lärare emellan.

Vi har hela tiden strävat efter att skapa en transparens och förståelighet i det som ska läras 
in och i det arbetet har vi på ett professionellt och enhetligt sätt arbetat fram och noga valt 
kommunikationsstrategier kring kunskapskrav, aktiviteter kring lärande, bedömningsma-
terial, metoder för feedback från både oss lärare och elever emellan samt hållbara tidplaner 
för måluppfyllnad. 

*Med vi avses fortsättningsvis artikelns författare.
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Parallellt med vårt arbete med utvecklandet av elevdelaktiga IUP:er tvingades vi på ett 
stimulerande och positivt sätt in i en utveckling av våra utvecklingssamtal, där IUP:erna 
självklart skulle utgöra navet för samtalet och den kommande vägen framåt.

2. Syfte
Syftet med denna artikel är att beskriva hur vi har arbetat med IUP som ett levande 
dokument i klassrummet med hjälp av en elevdelaktig och inlärningsstimulerande metod. 

Denna artikel har för avsikt att påvisa ett sätt att förverkliga och genomföra elevdel-
aktighet och IUP-arbetet som en naturlig och genomsyrande del av den fortlöpande 
undervisningen.

Lgr11 och en öppen dialog med eleverna i kombination med matchning mot bland annat 
Skolverkets direktiv har styrt arbetet och utvecklingen av arbetssättet. 

3. Metod
Vår metod och våra dokument har arbetats fram i linje med det som framhålls i Lgr11 
gällande att läraren ska stärka eleverna i deras tilltro till sin egen inlärningsförmåga 
samt att alla elever successivt ska få ta ett större eget ansvar för sin inlärning och sitt 
skolarbete (Lgr 2011). Aktuell forskning, så som Hatties övergripande studie, framhåller 
vikten av att eleverna är delaktiga i sitt lärande och hela tiden känner förståelse för så väl 
stoff som kunskapskrav (Hattie i Håkansson 2011).

Elevdelaktighet är ett begrepp som många finner svårt att förverkliga i den löpande 
verksamheten. En utmaning har därför varit att definiera och begränsa detta begrepp för 
att på ett tydligt och kvalitativt sätt skapa en hållbar röd tråd i så många delar som möjligt 
av den dagliga undervisningen när det gäller elevdelaktighet. Begreppet elevdelaktighet 
har diskuterats utifrån olika infallsvinklar för att på bästa sätt kunna implementera en 
grund för elevinflytande i så många delar som möjligt inom undervisningen, samt övrigt 
innehåll som är aktuellt för eleverna under deras skoltid. Den framarbetade arbetsgången 
var en hjälp för eleverna så att de på ett aktivt och tydligt sätt skulle kunna arbeta med 
läroplanens kunskapskrav, förmågor och centrala innehåll på såväl individ- som grupp-
nivå. Med detta som grund försökte vi att närma oss ett samspel mellan oss lärare och 
våra elever i arbetet med mål samt vägen fram till måluppfyllelse. 
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Håkansson (2011) skriver att ”En öppen kommunikation om ömsesidighet mellan lärare 
och elever om kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker och inte sker, 
tycks utifrån Hatties perspektiv, vara grundbulten och nyckeln till goda studieprestatio-
ner”. (sid 9) 

Eleverna tränades i att prioritera mål och skapade då en egen plan där styrkor och 
förbättringsområden tydligt framgick. Progressionen i deras utveckling och skolarbete 
förtydligades i planen genom dialog med läraren. Arbetet med den egna IUP:n pågick 
hela tiden och genomsyrade elevernas löpande inlärning. 

På schemat var så kallade IUP-lektioner inplanerade där alla arbetade mot sina egna mål 
samt förbättringsområden. Målen och planen var hela tiden levande för såväl våra elever 
som för oss och utvärderades kontinuerligt genom elevenkäter och samtal med elever och 
föräldrar i den pågående processen. Detta gjorde att målen kunde komma att godkän-
nas och nya mål skapas mellan terminernas utvecklingssamtal. IUP:n sparades på en 
internetbaserad plattform vilket ökade möjligheten till delaktighet och insyn för föräldrar, 
alla undervisande lärare, skolledare samt underlättade förändringar under terminens gång 
för eleverna som själva ägde sin IUP. Alla ämnen kunde därmed lyftas och prioriteras 
i målformuleringarna, vilket stärkte eleverna oavsett inom vilket eller vilka ämnen de 
hade sina styrkor och vilken lärstil de föredrog inom respektive ämne. I linje med Lgr 11 
valde eleverna själva redovisningsform för hur de skulle visa att de nått uppsatta mål och 
kunskapskrav. 

För att den individuella utvecklingsplanen skulle bli det levande och aktiva dokument 
som var en förutsättning för elevernas ständiga inlärning, så var processen hela tiden  
pågående och diskussioner om dess förfining fördes kontinuerligt.
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4. Genomförande
För att lyckas optimalt med arbetet kring elevdelaktighet och IUP-processen tog vi ställ-
ning till och utvecklade många olika delar i vårt arbetssätt som helhet. Vi behandlar här 
några av de områden vi utvecklade.

 

4.1 Självskattning och inventering av de individuella 
kunskapsbehoven
Målet var hela tiden att få eleverna så aktiva och medvetna som möjligt i de kunskapskrav 
vi arbetade mot så att de på ett självklart sätt skulle kunna identifiera sina egna styrkor 
och utvecklingsbehov gällande det centrala innehåll och de förmågor som prioriteras i 
Lgr11. En framgångsfaktor, menar vi, för att få engagerade elever var att ha tydliga mål 
samt att kommunicera dem till eleverna så att de medvetandegjordes om sin prestations-
förmåga kopplat till målen, vilket ligger i linje med de resultat som framhålls av bland 
annat Hattie (i Håkansson, 2011).  

För att detta skulle vara möjligt för eleverna måste de vara väl medvetna om;
1. Vart de är på väg
2. Var de befinner sig i förhållande till målet samt 
3. Hur de ska ta sig till målet för att nå måluppfyllelse. Likaså behöver vi ha en öppenhet  
 gentemot eleverna så att de får en god kännedom över vad som förväntas av dem inom 
 respektive arbetsområde (Jönsson, 2012).

4.2 Delaktiga i planeringen
För att eleverna skulle vara insatta i läroplanens kunskapskrav och dess centrala innehåll 
så var eleverna med och planerade arbetsområden. Detta resulterade i de pedagogiska 
planeringar vi sedan hade som grund i vår undervisning. Eleverna fick tydliga kriterier 
för vad som krävdes för olika moment i det som behandlades för att kunna skatta sig 
själva mot det som förväntades av dem och därmed såg ett eventuellt utvecklingsbehov. 

För att underlätta för eleverna och för att klargöra den förväntade progressionen av kunskaps-
inhämtandet försökte vi arbeta medvetet och öppet med Lgr11 och vad den förmedlar.

4.3 Formativ bedömning
Formativ bedömning är en form som vi har försökt att implementera i allt större utsträck-
ning. Eleverna behöver ständigt få en tydlig feedback, från såväl oss lärare som av 
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kamrater, för att kunna fortsätta utvecklas samt nå måluppfyllelse. De behöver ha en god 
kännedom om de olika bedömningskriterierna som ska vara av kvalitativ art, vilket i sin 
tur leder till att vi behöver påvisa många elevexempel samt synliggöra elevernas arbeten. 
Således var vår strävan att komma bort från ”rätt- och felkunskapsprincipen” och istället 
öka elevernas uppfattning om vad som är kunskap av kvalitativ art genom att vi gav dem 
en formativ bedömning. Det var av yttersta vikt att eleverna fick se exempel av olika 
kvaliteter, i samtliga ämnen, för att skaffa sig egen erfarenhet, kunskap och förståelse 
över vad som förväntades av dem samt av vad som skulle göras (Jönsson, 2012).

4.4 Kamratbedömning
Christian Lundahl (2012) och Dylan Wiliam (2013) talar mycket om kamratbedömning. 
Detta är något som vi upplever är applicerbart i alla ämnen och olika typer av uppgifter. 
Givna strukturer och identifierade faktorer som ska belysas i bedömningen var nöd-
vändiga för att hjälpa eleverna att utveckla givande och kvalitativa bedömningar som 
kamraterna sedan hade hjälp av på vägen mot måluppfyllelse.

Vi arbetade i stor utsträckning med begreppskartor vilket är ett verktyg som på ett tydligt 
sätt medvetandegör elevernas uppfattning kring kvalitativa svar samt ger en inblick i 
deras förmåga att se likheter, skillnader, samband och att dra slutsatser. 

4.5 Målformuleringar och planering i IUP-dokumentet
Målen presenterades för eleverna per ämne, alternativt per arbetsområde samt via de 
pedagogiska planeringar som vi hade skapat. Fokus låg på förmågorna, men målen for-
mulerades som delmål där verktygen och vägen till förmågorna formulerades till största 
delen av eleven själv, kopplat till läroplanens centrala innehåll. Under den tid vi arbetade 
med metoden så mättes förmågorna främst i engelska, matematik, svenska, NO samt SO 
vilka också var de ämnen vi ansvarade för.

När alla elever blev insatta i kunskapskraven och vilket eller vilka centrala innehåll 
i Lgr11 som de facto förväntades behärska, fått formativ- och i vissa fall summativ 
bedömning på arbetsuppgifter samt kamratbedömning i olika sammanhang, så hade de 
en god grund för att identifiera och formulera sina individuella mål. Detta blev initialt 
en självskattning och en kunskapsprioritering av eleven, vilket åtföljdes av en dialog 
mellan lärare och elev. Den dialog som uppstod i dessa stunder var enormt givande, den 
var nyttig och lärorik för både eleven och läraren och utgjorde ett kvalitativt och viktigt 
fundament i mötet kring kunskapsinhämtning. Eleverna skapade då en tydlig plan med 
målformulering, aktiviteter, tidplan, eventuellt stöd som eleven trodde sig behöva samt 
hur måluppfyllelsen skulle påvisas.



10 ARTIKEL NUMMER 7/2014 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

4.6 Utvecklingssamtal och samtal i undervisningssituationer
Inför varje utvecklingssamtal uppmanades eleverna att tillsammans med sina föräldrar 
gå igenom den senast skrivna skriftliga informationen. Därefter fick eleverna tid för att 
förbereda och planera sitt samtal som de också höll i själva. Eleverna skattade sig själva 
mot målen i samtliga ämnen. Tidsåtgången var ca en dag där de två undervisande lärarna 
fanns tillgängliga. Då skapades de IUP-dokument som var underlag inför utvecklingssam-
talet och den fortsatta inlärningsprocessen på individnivå. Det var dessa dokument som 
utgjorde den grundläggande basen i vår metod och skapade i och med sitt utformande 
och struktur en tydlig plan framåt, överblick över elevens styrkor samt anteckningar och 
dokumentation av aktiviteter och eventuella möten som hölls mellan utvecklingssamtalen. 
När eleverna hade formulerat och kommunicerat sin IUP med läraren så utgjorde den 
basen i de elevledda utvecklingssamtalen. Under samtalets gång presenterade eleven sina 
mål och även den plan som fanns formulerad med bland annat aktiviteter för att jobba 
mot större kunskap och förfinade förmågor. Vi anser att IUP på ett naturligt sätt öppnade 
upp för ett givande samtal med eleven, hela tiden med kunskap i fokus.

 

Skiss över vår IUP-process.

1. 
Kunskapskrav och centralt innehåll 

presenteras för eleverna.

2. 
Eleverna identifierar sina 

utvecklingsbehov.

3. 
Eleverna formulerar sina  

IUP:er med mål, aktiviteter,  
mätmetod och tidsplan.

4. 
De elevledda  

utvecklingssamtalen hålls.

5. 
Arbetet med IUP sker på IUP-lektioner 

och övriga lektioner.
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4.7 All undervisning och IUP-lektioner
IUP:erna samt de mål och förmågor som prioriterades fanns aktuella under en stor del av 
undervisningen och i elevernas eget medvetande i de ämnen som berördes.  

Eleverna fick även möjlighet att arbeta specifikt med sina individuella mål på det som vi 
valde att kalla IUP-lektioner. Under dessa lektioner var eleverna totalt dedikerade sin egen 
inlärning och så gott som självgående, vilket genererade stora möjligheter för undervisande 
lärare att finna tid och utrymme för många enskilda och riktade undervisningsinsatser.

4.8 Utvärdering av sina mål vid varje arbetstillfälle
Efter varje så kallad IUP-lektion utvärderade eleverna sitt arbete och tog även ställning 
till var i processen mot måluppfyllelse de befann sig. De dokumenterade enskilt vad de 
hade arbetat mot för mål, tog ställning till om de behövde arbeta mer med det specifika 
målet eller om de kunde påvisa att de hade nått kunskapskravet. När eleven hade nått ett 
mål så fördes en givande, kunskapsorienterad och tillfredsställande dialog med ansvarig 
lärare. Dokumentet där allt formulerades och dokumenterades utgjorde grunden i den 
dokumentation över vilka mål och på vilket sätt respektive elev arbetade mot sina egna 
mål. Det gav en mycket tydlig bild av elevernas ambitionsnivå samt påvisade framgångs-
faktorer för måluppfyllelse.

4.9  Nya mål
Prov, läxförhör, skrivna texter, muntliga presentationer, aktivitet under lektioner och 
redovisningar, formativ och summativ bedömning låg som underlag för bedömningen för 
att mäta och stämma av elevens nuläge inför målprioriteringen.

Om eleverna vid de löpande utvärderingarna av målen, eller vid andra undervisnings-
tillfällen fann att de kunde bevisa att de nått sitt mål gjordes en utvärdering och ett 
ställningstagande, tillsammans med undervisande lärare, och målet bedömdes som 
uppnått. Arbetet mot att utveckla förmågor var av en annan karaktär och fick ofta finnas 
med under en längre period för att sedan kanske vila en stund eller omformuleras. 
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5. Resultat och diskussion
Vi såg genom vårt arbete med elevdelaktighet på individ- och gruppnivå en ökad mo-
tivation och medvetenhet, högre måluppfyllelse och ett ökat engagemang hos eleverna 
gällande sin inlärning. Vi är övertygade om att elevernas delaktighet och kännedom i 
kunskapskraven skapar ett inlärningsklimat, skolfokus och en tydlighet som eleverna kan 
finna trygghet och säkerhet i när det gäller hela deras skoltid. Vi ser elevdelaktigheten på 
individnivå som ett led i deras fortsatta kunskapsutveckling.
Eleverna blev, via detta arbetssätt, mycket väl insatta i läroplanens mål och förmågor 
samt de pedagogiska planeringar som skrevs där det tydligt framgick vilka kunskapskrav, 
centrala innehåll samt delmål som var aktuella inom respektive ämne/arbetsområde. 
I våra utvärderingar gav eleverna uttryck för en tillfredsställelse över att se en tydlig 
utveckling gällande sina kunskaper och förmågor. 

Eleverna såg tydligt sitt nuläge i förhållande till kunskapskraven och kunde själva 
påverka sin kommande kunskapsinhämtning och förfinande av förmågor. Eleverna blev 
engagerade och motiverade i sin inlärning då de kände att de ägde sin IUP samt att de 
fick tid att arbeta med den regelbundet.

Alla berörda parter fick en tydlig bild av styrkor och utvecklingsområden. Eleverna 
uttryckte i utvärderingarna att de tyckte det var skönt att även ha de skriftliga omdömena 
som stöd när de prioriterade sina mål. Detta kändes även som en kvalitetssäkring för 
oss lärare, samt som ett konstruktivt och produktivt sätt att levandegöra de skriftliga 
omdömena. Denna del, samt dialogen vid mötestillfällen med föräldrar, hjälpte oss hela 
tiden att utforma arbetssättet i små och tydliga steg. Även utvärderingsmöjligheter för 
föräldrarna påvisade mycket stor tillfredsställelse med det sätt vi har arbetat kring både 
IUP samt upplägget och struktur på utvecklingssamtalen.

I de elevutvärderingar vi genomförde framkom tankar om att det var givande att få avsatt 
tid för det som varje individ kände var viktigt. Det framgick även att många elever kände 
att det var viktigt att ha en ganska lång stund avsatt för arbetet för att verkligen hinna 
arbeta igenom sina utvecklingsområden på ett noggrant sätt. Många elever kände att de 
hade planerat in för mycket enskilda aktiviteter för att jobba mot sina mål. En hjälp i 
detta var att sitta gemensamt med lärare och kamrater i mindre grupper där flera elever 
arbetade mot samma eller liknande mål. På så sätt kände eleverna att det både blev roli-
gare samt att de upplevde att de kunnat hjälpa och lära av varandra på olika sätt. Några 
elever uttryckte att de fick ”extra tid” vilket inte var fallet utan tiden räknas av från olika 
ämnen, men upplevelsen av extra tid var positiv.
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Lärstilar presenterade vi på flera olika sätt för eleverna genom de undervisningssituationer 
vi skapade. Under de inlärningsprocesserna medvetandegjorde vi eleverna om de olika sätt 
vi arbetade på och utifrån dem fick de sedan reflektera över vilket eller vilka sätt de själva 
lärde bäst i olika ämnen och situationer. Detta var också något som eleverna lyfte som en 
styrka i utvärderingarna och de uttryckte att det var skönt att få välja det sätt eller de sätt 
som passade just dem.

Vårt arbete med formativ bedömning var något som utvecklades parallellt med utveck-
landet av vårt elevdelaktiga IUP-arbete. Vi förde hela tiden dialog med eleverna gällande 
formen och innehållet av den formativa bedömningen vilket gav eleverna en tydligare 
nulägesbeskrivning i kombination med vart de var på väg, var de befann sig och hur de 
skulle ta sig till målet.

I den IUP eleverna skapade blev det också mycket tydligt med synergieffekter och paral-
lellprocesser mellan ämnena. Till exempel kanske en förmåga i svenska rent av tränades 
bäst med stöd av centralt innehåll från något av SO-ämnena.

Utvecklingen har pågått under hela vårt framtagande av denna process och bestod i 
att ständigt ha ett öppet och lyhört förhållningssätt till eleverna i deras reaktioner och 
utvecklingsförslag på arbetsgång, dokument samt övrig feedback under arbetets gång.

Vi gick hela tiden tillbaka till Lgr11 för att säkerställa och kvalitetssäkra vår process. 
Arbetsgången presenterades för vårt kollegium, där tankar och reflektioner framkom, 
vilka även de var till hjälp i förfinandet av processen. Det var även av stor vikt att vi 
var lyhörda för föräldrars synpunkter samt upplevelser från utförandet av de elevaktiva 
utvecklingssamtalen, samt elevens process från målformulering till måluppfyllelse. 
Arbetssättet mottogs mycket väl och många föräldrar kände igen grundtanken från orga-
nisationer där de själva arbetat i till exempel projektform. 

Vi kom genom detta arbetssätt att förhålla oss mycket aktiva i implementeringen av Lgr11 
och har hela tiden fört pedagogiska resonemang och tankegångar för att lyckas med kom-
munikationen med eleverna i alla de delar vi valde att utveckla parallellt och kombinerat 
med det elevdelaktiga IUP-arbetet. Vi hamnade många gånger i funderingar kring hur vi 
skulle lyckas förmedla och kommunicera till exempel kunskapskraven till eleverna utan 
att göra individuella och subjektiva tolkningar, vilka eventuellt skulle komma att försvåra 
och kanske rent av förvränga intentionerna i Lgr11.

Vidare så fann vi gemensamt svårigheter i situationer där elever uttryckte att de var 
nöjda med sin prestation trots att slutprodukten inte uppfyllde det vi försökte förmedla 
som kvalitativt i linje med kunskapskrav och centralt innehåll. Vi arbetade där med att 
påvisa olika elevers avpersonifierade arbeten för att på ett milt men tydligt sätt påvisa 
kvalitetsskillnader. En annan utmaning som vi stötte på i själva målformuleringsdelen 
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av processen med ovan nämnda elever var att hjälpa dem att formulera kvalitativa och 
utvecklande mål som låg i linje med läroplanen och som ledde till en progression som 
eleven ändå kände att de ägde. 

Under projektets gång hade vi en del dokument i pappersform och andra digitalt, vilket 
ledde till vissa missförstånd i några situationer. Då detta var ett arbetssätt som kom att 
utvecklas under flera år så gick vi ifrån att arbeta helt i pappersform till att arbeta digita-
liserat, vilket ledde till en större tydlighet, transparans och stärkte arbetssättet ytterligare.

Genom den process vi drev kring detta område, och alla de diskussioner och frågeställ-
ningar vi ställde oss, känner vi att vi har förfinat och kvalitetssäkrat ett arbetssätt som vi 
finner stolthet, arbetsglädje och hög kvalitet i, vilket stärker vår yrkesroll ytterligare.
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